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ÍNDICE
DAS

ORDENS DO EXÉRCITO
(2.11.Série de 1932)

A
Abatidos, por deserção - 204.
Acórdãos, do Supremo Conselho de Administração Pública1, 393, 396, 551.
Adidos:
-por concessão de licença ilimitada -132,
277, 455, 469,
560, 631.
-por desempenho do cargo de professor ou outro dependente
do Ministério da Guerra -170,
427, 620.
-por desempenho de serviço nos estabelecimentos industrializados - 14, 667.
-' - por desempenho de serviço no Ministério da Agricultura 208.
-por desempenho de serviço no Ministério das Colónias7,11,27,28,102,
120, 138, 147, 168,249,277,300,303,339,

~,m,W,~,ffi,ill,~,ffi,_,~,~,W,~,
681.
por desempenho de serviço no Ministério do Comércio
e Comunicações - 102, 105, 138, 163, 300.
-por desempenho de serviço no Ministério do Comércio,
Indústria e Agricultura - 469.
-por desempenho de serviço no Ministério das Finanças138, 168, 204, 206, 208, 249, 277.
-por desempenho de serviço no Ministério do. Interior ~,~,W,W,~,~,~,m,~,~,~,~,W,

--

400,~,~,m,_,~,m,~,~,~,~,~.
--

por desempenho de serviço no Ministério da Instrução
Pública -119.
-por desempenho de serviço no Ministério das Obras Públicas
e Comunicações - 664, 665.
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ÍNDICE

Agênoia M1l1tar, pessoal - 515, 571.
Ajudantes de oampo:
-_
exoneração -113,
114, 213, 382, 411, 541.
-_
nomeação -110,
111, 213, 307, 382, 409, 460, 541.
Alterações:
--de data - 199.
-de nome - 419, 442, 609.
Asilo de Inzãlídoe Militares da Prinoesa D. Maria Benedita,
praças admitidas -139,
432, 459.
Assiduidade de serlClço no ultramar, concessão desta medalha,
a oficiais - 438~
Aumentados, por apresentação de deserção - 8, 341.
AYlz, concessão desta Ordem, a oficiais -117,181,350,351,
516,
575, 607, 639, 692.
B
Baixa do serríço, a oficiais - 101, 103, 562, 632.
Benemerênola, concessão desta Ordem, a oficiais - 220, 282, 351,
516, 574.
Bons servlços, concessão desta medalha:
-com palma, 'a oficiais -106,
372, 429.
-a oficiais - 104, 181, 275, 298, 403, 428, 534, 582, 592.
-com palma, a praças - 163, 167, 372, 453.
-_
a praças -117,
298, 344, 381, 630.
-_
autorização para usar a palma dourada - 219.
Brigadas de cavalarla, pessoali
-_
1.&-254.
_-2.&-114.

c

Campeonato do casalo de guerra, classificação final dos oficiais
que o concluíram - 506.
Carreiras de tiro:
-_
alteração no funcionamento - 582, 657, 698.
-_
pessoal-177,
435, 685.
Cofre de Previdênoia dos Ofioials do Exérolto Metropolitano:
-_
balancetes - 40, 240, 366, 528.
-_
pessoal639.
Colégio Militar:
-_
concurso para conservador-preparador - 39.
.-concurso para professores - 422.
-_
exoneração do cargo de professor - 246, 297, 374.
-_
pessoal - 348, 456, 631, 638.
_provimento no cargo de professor - 447.
-_
relação dos alunos premiados - 421.
-_
relação dos candidatos no concurso para a admissão - 483.
Comissão de assistência aos militares tuberculosos, mapas292, 293.
Comissões alteradas - 15, 108, 109, 173, 175, 278, 406, 458,
563, 565, 598, 634, 639, 682, 683.
Comissões dissolvidas - 304, 305, 405, 406, 407, 408, 430, 564,
565, 632, 634.
Comissões nomeadas:
'-_
para estudar e propor as bases em que deverá ser resolvido
o problema do levantamento de cartas militares - 15.
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__
para proceder ao estudo de padrões de material de aquartelamento em uso no exercito, em substituição da comissão
nomeada por portaria de 1 de Junho de 1929 - 109.
_para elaborar as bases para se iniciar a montagem de prodUlião de fumos e gases para as necessidades do País em tempo
de paz -110.
para remodelar e actualizar o regulamento nacional de
tiro -140.
_para elaborar um regulamento para o funcionamento da
cantina dos oficiais e funcionários do Ministério da Guerra170.
-para fazer o estudo da motorização do exercito - 170.
_para superintender na administração da cantina do Ministério da Guerra - 173.
-para estudar e propor a organização do quadro dos serviços
auxiliares do exercito, em harmonia com as bases aprovadas
pelo Conselho de Ministros -174.
.
-para estudar e propor um novo regulamento para a Escola
Central de Sargentos, de harmonia com as bases aprovadas
em Conselho de Ministros - 174.
_para elaborar o novo regulamento para o serviço das obras
e propriedades militares - 175.
-para estudar a maneira de reduzir ao mínimo os saldos
devedores das oficinas gerais de material aeronáutico e o modo
de as adaptar a oficinas de reparação do mesmo material - 209.
-para proceder a um estudo dos tecidos que melhor satisfaçam às necessidades e usos militares e ao das alterações
que julgue necessário introduzir no plano de uniformes - 210.
_comissão executiva do Sanatório dos Sargentos dos Exércitos de Terra e Mar - 211.
_para proceder à revisão da doutrina do decreto n. o 20 :687,
de 30 de Dezembro de 1931 - 212.
_para proceder ao estudo para regular a situação dos oficiais
de que trata o artigo 115.0 do" decreto n. o 17 :378, de 27 de
Setembro de 1929 - 212.
-para rever os regulamentos para as provas de aptidão
dos capitãis das diferentes armas e serviços e introduzir as
alterações convenientes - 251.
-para proceder a uma revisão do decreto n.v 20 :487, de 1
de Fevereiro de 1932 - 304.
_para dar parecer sôbre o projecto de decoração da Sala
da Grande Guerra, no Museu Militar - 306.
~
para proceder aos estudos e experiências para a transformação das espingardas de 8mm, mi 86, no calibre de 7mm,7 513.
o
-para proceder à recepção de 25 metralhadoras pesadas de
7mm,7 a entregar pela Fábrica de Braço de Prata - 562.
-comissão de contas e apuramento de responsabilidades _563.
_para proceder ao estudo dos locais para a construção de
novos quartéis para as unidades do Govêrno Militar de Lisboa - 598.
-para estudar a maneira de solucionar as dificuldades na
confecção do rancho das praças dentro da verba inscrita no
orçamento - 634.
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para cumprimento do disposto no § 2.° do artigo 62.° da
portaria n.v 7 :405, de 25 de Junho de 1932 - 682.
-para proceder ao estudo e verificação das características
e condições para o serviço do morteiro de 8em - 682.
Comissões téonloas, pessoal:
~da arma de engenharia - 24, 28.
-do serviço de administração militar - 604.
Comportamento exemplar, concessão desta medalha:
-a oficiais -116,
145, 180, 182, 221, 282, 312, 352, 380, 415,
416, 439, 467, 575, 606, 640, 692.
-a praças - 352, 416, 439.
Concursos:
-para alferes chefes de banda de música - 185.
-para alferes farmacêuticos - 258, 653.
-para alferes veterinários - 474.
-para defensor oficioso - 466, 605.
_para provimento de vagas existentes nos hospitais - 614.
Condeoorações estrangeiras:
-Cruz de Guerra, da Checo-Eslováquia - 465.
-Instrução Pública, de França - 438.
-Legião de Honra, de França - 25, 219, 257, 379, 380, 414.
466, 572.
_Ordem de Carlos III, de Espanha - 350.
-Ordem da Coroa, de Itália - 26, 145, 606, 691.
-Ordem de Leopoldo, da Bélgica - 572.
_Ordem de Mérito Militar, de Cuba - 466.
-Ordem Nacional de Mérito de Carlos Manuel de Céspedes,
de Cuba - 379.
-Ordem da Polónia Restituta - 311, 438, 606.
~Ordem Real de Cambodge - 466.
-Ordem de Renascença da Polónia - 144.
-Ordem de S. Mauricio e S. Lázaro, de Itália - 438.
-Real Ordem de Wasa, da Suécia - 220.
Conselho de Ministros, decisões sôbre recursos - 130, 244, 272,
405.
Conselho de Recursos:
-decisões sôbre recursos - 6,99, ]64, 107, ]09, 278, 296,297,
298, 302, 339, 340, 404, 405, 429, 592, 593, 632.
-éditos - 530.
-pessoal102, 450, 455, 460, 512.
Conselho Superior de Disoiplina do Exéroito:
-decisões - 542, 642.
-pessoal - 102, 104, 373, 680.
Conselho Superior de Promoções, pessoal373, 454, 625.
Conselho Tutelar dos Exéroitos de Terra e Mar, pessoal - 144,
248.
Coudelaria Militar de Alter, pessoal - 248, 686.
Cristo, concessão desta Ordem, a oficiais - 219, 256, 351, 439,
440, 516, 573, 574, 575, 607, 639.
Cruz Vermelha Portuguesa, concessão de insígnias:
-a oficiais - 115, 179,217, 218, 256, 281, 282, 349, 465, 542,
571, 605, 639, 689.
_a praças -115,179,217,311,349,379,414,436,465,515,
542, 572, 6Q5, 689.
Curso de oarros de combate, oficiais que o freqüentnram - 152.
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Curso de chefe de serviço, oficiais que o freqüentaram - 442.
Curso de comandante de batalhão:
-oficiais nomeados para a freqüência - 313.
--_ oficiais que o freqüentaram - 381.
Curso de comandante de bataria, oficiais nomeados para a freqüência - 226, 285.
Curso de comandante de companhia (Escola Prática de Infantaria) :
-oficiais nomeados para a freqüência - 147, 313, 314, 354.
-oficiais que o freqüentaram - 386.
Curso de comandante de esquadrão:
'
oficiais a quem foi concedido adiamento da freqüência355.
-oficiais nomeados para a freqüência - 286, 355.
oficiais que o freqüentaram - 650, 651.
Curso de comandante de grupo de batarias, oficiais nomeados
para a freqüência - 226, 285.
Curso de comandante de grupo de esquadrões:
.
-oficiais a quem foi concedido adiamento da freqüência355.
-oficiais nomeados para a freqüência - 286, 355.
-oficiais que o freqüentaram - 286, 651.
Curso de esgrima de baioneta e granadas, oficiais que o ireqüentaram - 239, 387, 420.
Curso do estado maior:
-_
concurso para a matrícula - 39.
oficiais que o freqüentaram - 443.
Curso de informação:
oficiais a quem foi concedida autorização para a freqüência - 284.
-_
oficiais a quem foi concedido adiamento da freqüência225, 258, 285.
-oficiais nomeados para a freqüência -182,
225, 258, 285,
543, 642, 643, 644, 646, 647, 69~
-oficiais que desistiram da freqüência - 648.
Curso de instrutor de esgrima, oficiais que o freqüentaram - 481.
Curso de metralhadoras ligeiras, oficiais que o freqüentaram237.
Curso de morteiros, oficiais que o freqüentaram _ 152, 387.
Curso de orientador-esclarecedor, oficiais que o freqüentaram418.
Curso de transmissões, oficiais que o freqüentaram - 387.

D

Decretos:
anulando a parte do decreto de 1 de Junho de 1931 que demitiu do serviço do exército várias praças - 3.
'_
.
demitindo do serviço do exército o tenente de infantaria
Carlos José de Almeida Anjos Assis e uma praça - 3..
demitindo do serviço do exército o alferes de infantaria José
Monteiro Sebastião - 4.
anulando o decreto que demitiu do serviço do exército o tenente de infantaria Antero Verissimo da Cunha e passando-o
à situação de reforma, com 50 por cento de vencimentos - 4.

8

ÍNDICE

•__ rectificando a parte do decreto de 12 de Dezembro de 1931
que se refere ao ex-tenente-coronel Adelino de Almeida Novais - 5.
_provendo temporàriamente no cargo de instrutor auxiliar do
mestre de gimnástica e esgrima da Escola Militar o tenente de
infantaria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso - 5.
_reconduzindo temporàriamente no lugar de auditor do tribunal militar territorial de Viseu o bacharel José Maria da
Costa - 5.
_rejeitando o reCUL'SO
interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos majores de infantaria, César Augusto
Mano6.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos tenentes de infantaria Simeão Nunes Vitória e,
miliciano, do quadro especial, Filipe Alistão Teles Moniz
Côrte Real6.
-negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, graduado, na situação
de reserva, António Júlio Guimarãis Lobato, e pelo aspirante
a oficial de infantaria Manuel Luciano Dias - 6.
-aumentando ao efectivo do exército o tenente-coronel de
aeronáutica Norberto Ferreira Guimarãis, que, tendo sido abatido por deserção, se apresentou - 8.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro de infantaria Francisco Soares de Lacerda Machado - 15.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro de infantaria Alexandre José Malheiro - 15.
-promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria, tirocinado,
António Baptista Justo - 15.
-publicando a lista de antiguidade dos aspirantes a oficial
das diversas armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de
1931- 47.
-publicando a lista de antiguidade dos sargentos-ajudantes
e primeiros sargentos das diversas armas e serviços, referida
a 31 de Dezembro de 1931 - 53.
-anulando o decreto que demitiu do serviço do exército o
tenente de infantaria Antero Veríssimo da Cunha (nova publicação) - 97.
-anulando o decreto que demitiu do serviço do exército cs
tenentes de infantaria Henrique Read Frazão e José Esteves97.
-anulando o decreto que demitiu do serviço do exército várias praças - 98.
-reintegrando no exército, na situação de reforma, vários
oficiais e praças - 98.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de artilharia Benjamim Ferin
Coutinho - 99.
_exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina do
Exército o general, na situação de reserva, Luiz Manuel Agostinho Domingues e nomeando o general Raúl Olímpio Boaventura Ferraz - 102.
_nomeando vogal do Conselho de Recursos o general, na Rituaçâo de reserva, Luiz .Manuel Agostinho Domingues - 102.
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condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o tenente-coronel do secretariado militar Fran. cisco de Paula Pacheco - 104_
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina
do Exército o general, na situação de reserva, Arnaldo Costa
Cabral de Quadros e nomeando o general Daniel Rodrigues
de Sousa - 104_
-_
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com palma, o major de infantaria Raúl Verdades de Oliveira Miranda - 106_
-_
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma dourada, o capitão de infantaria
Francisco Rosas - 106.
-_
promovendo a major o capitão, reformado, inválido, Horácio de Jesus Pimentel - 129.
-_
negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Ministros pelos capibãis do serviço de administração
militar João Viegas Jacinto e Ilídio Aníbal Botelho Coelho130.
-_
anulando a parte do decreto de 5 de Julho de 1919 que colocou na situação de adido o alferes miliciano veterinário J oaquim Correia da Costa -- 134.
-_
anulando as partes dos decretos que demitiram do serviço
do exército várias praças - 157.
-_
demitindo vários oficiais e praças - 158.
-_
reintegrando no exército, na situação de reforma, vários
ex-oficiais e uma ex-praça - 158.
-_
concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal
de 6$ a duas órfãs do major, reformado, Domingos Vaz -15\-1.
-_
concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal
de 6$ a uma órfã do cirurgião de divisão Francisco António de
Morais -159.
-_
concedendo o subsidio mensgl de 6$ a uma órfã do tenente-coronel médico José Alexandrino Craveiro Feio e à viúva do
tenente-coronel farmacêutico Júlio Maria de Sousa -160_
-_
rectificando a parte do decreto de 2 de Março de 1929 que
concedeu o subsidio mensal de 6$ à viúva e uma órfã do alferes, reformado, Luiz Maria Couceiro Feio -160.
-_
c~)llcedendo diuturnidades a duas professoras efectivas do
Instituto Feminino de Educação e Trabalho -161.
promovendo a capitãis os tenentes, reformados, inválidos,
José Monteiro Alves e Mário Saraiva da Mouta Dias - 161.
promovendo .a capibãis milicianos os tenentes milicianos,
reformados, inválidos, Alvaro Fonseca de Figueiredo Cardoso
e Mário Dias Trigo - 162.
-_
provendo no cargo de professor provisório da Escola Militar
o major do serviço de administração militar Francisco Gonçalves Velhinho Correia e no de professor da mesma Escola
o capitão médico Augusto da Silva Travassos - 162.
provendo no cargo de professor da Escola Militar o major
de artilharia, graduado, Vitor Hugo Duarte de Lemos e no de
mestre de equitação da mesma Escola o major de cavalaria
Higino Sanches Ferreira Barata - 163.
-_
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o segundo sargento miliciano do
regimento de infantaria n.v 6 Alfredo Coelho Pedrosa - 163.

10
--

ÍNDICE

negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel do quadro auxiliar de artilharia Manuel da Conceição Silva - 164.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano, na situação de separado do serviço, Abel Augusto Lopes de Almeida - 164.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major, na situação de reserva, António Francisco
Ramos -164.
-rejeitando os recursos interpostos perante. o Conselho de
Recursos pelos capitãis do serviço de administração militar
António Libânio Fernandes Gomes e João Viegas Jacinto
e aspirante a oficial do secretariado militar Bernardino Militão Gomes - 164.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, na situação de reserva, Salustiano
de Sousa Correia - 164.
-exonerando de director da arma de artilharia, pelo pedir, o
general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses e
nomeando o general Aníbal Augusto Ramos de Miranda - 165.
-provendo temporàriamente no cargo de instrutor da Escola
Militar o tenente de engenharia Joaquim Guarda Antunes167.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, o soldado do batalhão n.s 4 da
guarda nacional republicana Manuel Fernandes - 167.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo actual tenente do serviço de administração
militar Luiz Francisco Baptista - 167.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de cavalaria António
Augusto de Abreu Amorim Pessoa - 169.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria José Vítor Franco - 169.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, na situação de reserva, António Braz169.
-extinguindo o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de cavalaria José Maria Brandão de
Brito -169.
-demitindo do serviço do exército, nos termos do artigo 40_0
do Código de Justiça Militar, o tenente do serviço de administração militar Eduardo de Freitas Manaças - 169.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente-coronel de aeronáutica Norberto Ferreira Guimarãis - 169.
-eliminando do respectivo quadro o segundo sargento de infantaria Adelino Joaquim Freitas da Silva - 201.
-.demitindo o primeiro sargento, reformado, Eugénio Augusto da Fonseca - 201.
-promovendo a capitãis milicianos os tenentes milicianos,
refonnados, inválidos, Manuel Augusto Cicouro e Armando de
Melo Mourão Garcês Palha - 202.
-promovendo a major o capitão, reformado, inválido, João
Carlos Simões Alves e a capitãis milicianos os tenentes mili-
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cianos, reformados, inválídos , José de Passos Lomba e José
António da Costa Abrunhosa - 202.
-promovendo a capitãis milicianos os tenentes milicianos,
reformados, inválidos, José Simões e Manuel João de Deus
Martins, Manso - 203.
-abatendo ao efectivo do exército o tenente miliciano médico Francisco Rendeiro, por deserção - 204.
-nomeando chefe do estado maior do exército o general Roberto da Cunha Baptista, durante a ausência do general Artur
Ivens Ferraz - 206.
-nomeando professoras efectivas do Instituto Feminino de
Educação e Trabalho as professoras Magda Gaudência Fernandes Carneiro, J esuína Amélia Branco e Colinette Bárbara
do Nascimento Albuquerque - 206.
-demitindo do serviço do exército, nos termos do artigo 40.0
do Código de Justiça Militar, o capitão do serviço de administração militar Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro - 207.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro de engenharia Jo,io Baptista de AlmeiJa Are;" - 207.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro, na si.
tuação de reserva, Jacinto dos Reis Fisher - 209.
-concedendo a reversão de cota. parte do subsídio mensal de
6$ a uma órfã do coronel Bernardino António dos Ramos Bar.
roso - 243.
-promovendo a capitãis milicianos o alferes miliciano, reformado, invalido, Ivo Ferreira Xavier e os tenentes milicianos,
reformados, inválidos, José Gonçalves Corucho e Raúl António
de França Dória - 243.
--o rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Ministros pelo capitão do servico de administração militar António Pires - 244.
'
--o exonerando, a seu pedido, ds cargo de professor do Colégio
Militar o coronel, na situação de reserva, João António Correia
dos Santo" - 246.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com palma, o coronel, reformado, José Xavier
Barbosa da Costa - 247.
-reintegrando no serviço do exercito duas praças - 269.
-reintegrando no serviço do exército várias praças - 269.
-reintegrando no serviço do exército o major de infantaria
José Augusto de Melo Vieira - 270.
--o promovendo a major o capitão, reformado, inválido, Horá010 de Jesus Pimentel 271.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva do tenente, reformado, João de Melo Bulhões e à viúva e órfãos do capitão,
reformado, Manuel Joaquim de Azevedo - 271. . .
.
-promovendo a major o capitão, reformado, inválido, José
Leonardo Dores - 272.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de .Mi.
nistros pelo tenente-coronel, na situação de reserva, Salustiano
de Sousa Correia - 272.
-anulando a parte do decreto de 16 de Abril de 193~. que
passou à situação de adido o alieres do secretariado militar,
com a patente de tenente, José Luiz dos Santos Romão272.
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condec?rando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o general, na situação de reserva, Adolfo César
Pina - 275.
-demi.tindo ~o. serviço do exército, pelo pedir, o capitão do
secretariado militar Manuel Moreira da Cunha - 275.
-promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria, tirocinado,
Francisco Bernardo do Canto - 275.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, inválido, Frederico da Fonseca
Rosado e Almeida Pinheiro - 278.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, separado do serviço, António
Pedro Correia Limpo de Lacerda - 278.
-reintegrando no serviço activo os sargentos, de infantaria,
António Fernandes de Almeida e, de engenharia, Francisco
Figueiredo de Oliveira - 295.
-promovendo a capitão miliciano o tenente miliciano, reformado, inválido, Joaquim José Leitão - 296.
-exonerando do cargo de professor provisório da 11." cadeira
da Escola Militar o major do serviço de administração militar
Francisco Gonçalves Velhinho Correia e provendo-o no cargo
de professor provisório da 2." cadeira da mesma Escola - 296.
-anulando a parte do decreto de 30 de Abril de 1932 que
passou à situação de adido o alferes de infantaria Manuel
Afonso Anta - 296.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Domingos Manuel Martins - 296.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia Mateus Martins Moreno J
nior - 297.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, na situação de reserva, António
Francisco da Costa Júnior - 297.
-exonerando do cargo de professor do Colégio Militar o capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, António Esquível - 297.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o capitão de infantaria Alberto Alvim Leal·298.
-condecorando com a medalha de cobre da class~ de bons
serviços o primeiro sargento Pompeu Martins, do regimento de
infantaria n.v 19 - 298.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria Manuel Joaquim Ramos
Coelho - 298.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes de cavalaria Rui Pessoa de Amorim MeIício - 298.
-separando do serviço o major, na situação de reserva, Amílcar de Figueiredo Campos, nos termos do regulamento de disciplina militar - 301.
-dando provimento, em parte, ao recurso interposto perante
o Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria André Dias
da Silva - 302.
-eliminando do respectivo quadro várias praças - 337.
ú-
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concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6$ à. viúva do alferes do quadro auxiliar de artilharia Martinho
Barata - 337.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração militar António Dias Sancho - 339.
-negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos capitãis, reformados, inválidos, Viriato
de Noronha de Castro Cabrita e João Falcão Ramalho Ortigão - 340.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro de infantaria António Gomes de Sousa Júnior - 340.
-promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria, tirocinado,
Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar Júnior - 340.
-aumentando ao efectivo o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, José Augusto Aires Tôrres, que se encontrava na situação de desertor - 341.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o segundo sargento, da 3.'" companhia de saúde,
Augusto Mendonça Tolentino - 344.
-separando do serviço do exército o tenente de infantaria
Francisco Pinheiro, nos termos do regulamento de disciplina
militar - 344.
-anulando a parte do decreto de 1 de Junho de 1931 que demitiu do serviço do exército o capitão do serviço de administração militar José da Câmara Sampaio e reintegrando-o na
situação de reforma - 359.
-demitindo o segundo sargento de aeronáutica Alfredo António Fernandes - 359.
-reintegrando no serviço várias praças - 360.
--o nomeando vogal do Supremo 'I'ribunal Militar o general Dommgos Augusto Alves da Costa Oliveira - 360.
-exonerando de governador militar de Lisboa, pelo pedir, o
general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira e nomeando
o general Daniel Rodrigues de .sousa - 361.
-concedendo a exoneração ao Ministério - 369.
-nomeando Ministério - 369.
-concedendo ao cidadão António de Oliveira Salazar a exoneya9ão do cargo de Ministro interino da Guerra e nomeando
Mlm~tro da Guerra o cidadão Daniel Rodrigues de Sousa - 3?0.
-:e~ntegrando no exército, na situação de reforma, vários
oficiais e praças - 370.
-anulando a parte do decreto de 28 de Maio de 1932 que se
refere ao ex-tenente Carlos Augusto Noronha Montanha - 371.
-promovendo a primeiro contínuo dêste Ministério o f\egundo
contínuo Francisco António Manuel Velez - 372.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o capitão de aeronáutica: Manuel
Moreira Cardoso e o tenente da mesma arma Francisco Ferreira Sarmento de Morais Pimentel - 372.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, o segundo sargento, do batalhão de
caçadores n.O 1, Adelino Baptista Rodrigues - 372.
-nomeando vogal do Conselho Superior de Disciplina do
Exército o general Miguel Baptista da Silva Cruz, durante o
impedimento do general Daniel Rodrigues de Sousa - 373.
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nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general João Baptista de Almeida Arez, durante o impedimento
do governador militar de Lisboa - 373_
-exonerando do cargo de professor do Colégio Militar o coronel, reformado, Eduardo Augusto de Almeida - 374_
-anulando o decreto que demitiu do serviço do exercito o
primeiro sargento músico, reformado, Francisco Emílio Pimentel Brasil e passando-o à situação de reforma com 50 por cento
dos vencimentos - 399_
-reintegrando no serviço do exercito os segundos sargentos
músicos João Serafim do Couto e Manuel Raposo Soares - 39()_
-reintegrando no serviço do exército várias praças - 400_
-eliminando do respectivo quadro várias praças - 400_
-reformando o capitão de infantaria Albano Rodrigues Je
Carvalho - 40l.
-reformando o tenente de infantaria Alberto Maria Andrade - 40l.
-concedendo a reversão de cota parte do subsidio mensal de
6$ a uma órfã do alferes, reformado, João Ferreira Leal401.
-concedendo a reversão de cota parte do subsidio mensal de
0$ à viúva e órfãos do tenente de reserva José Mário da
Silva - 402_
'
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o tenente de infantaria António Pires da Silva _
403_
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
valor militar, com palma, o coronel de infantaria Raúl de Andrade Peres - 403_
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
valor militar o tenente miliciano de cavalaria, do quadro especial, Júlio Domingos Borges Gaspar - 404_
-reconduzindo no lugar de auditor o bacharel Alfredo Alencoão da Fonseca Bordalo - 4N_
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro - 404.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, Josó Gonçnlvos Palhares Júnior404.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do secretariado militar Boaventura Vieira
da Silva - 4.04.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Ministros pelo tenente-coronel, na situação de reserva, António
Francisco da Costa Júnior - 405.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos tenentes de infantaria, com o curso do estado
maior, António Augusto de Sousa e Fernando dos Santos
Costa - 405.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Filipc Alistão Teles Moniz Côrte Real - 405.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente de infantaria Abílio Adriano Branco 405.
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rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Abílio de Assunção Lorena 405.
-promovendo a major o capitão, reformado, inválido, António Maria de Sequeira - 425.
-anulando a parte do decreto de 14 de Maio de 1932 que colocou na situação de adido o alferes de artilllaria
Daniel Alexandre Sarsfield Rodrigues - 425.
-exonerando de chefe do estado maior do exército o general
Roberto da Cunha Baptista - 428.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços Q general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira - 428.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o tenente- coronel de artilharia, com
o curso do estado maior, Vasco de Carvalho - 429.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo major, reformado, inválido, José Alberto A.Ives Mimoso - 429.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva e uma órfã do
tenente de infantaria
António Alberto Tavares do Couto Segurão e à viúva do capitão de reserva Manuel Caetano 'I'avares - 445.
-concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6$ a uma órfã do major, reformado, Eduardo Ferreira Borges
de Castro - 445.
-nomeando professor efectivo do Colégio Militar o alferes
farmacêutico
António Augusto Castanheira
Samuel447.
-provendo nos cargos de professores adjuntos efectivos da
Escola Militar os capitãis de engenharia António Nunes Freire
e Jorge César Oorn - 448.
--o exonerando de vogal do Conselho de Recursos o general, na
situação de reserva, Ricardo J'Úlio Ivens Ferraz e nomeando o
general,
na situação
de reserva,
José Ernesto
de Sampaio - 450.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons s~rviços, com palma, o primeiro sargento miliciano, do
grupo mdependente
de aviação e bombardeamento,
Manuel
Apolinário da Cunb.a - 453.
-anulando a parte do decreto de 11 de Junho de 1927 que
passou à situação de adido o capitão de infantaria
Laurénio
Cota Morais dos Reis - 454.
-nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general Ernesto Maria Vieira da Rocha - 454.
-nomeando vogal do Conselho de Recursos o general, na situação de reserva, Alfredo Mendes de Magalhãis Ramnlho455.
-promovendo a brigadeiro o coronel de engenharia,
tirocinado, Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro - 456.
-promovendo a brigadeiro o coronel de engenharia,
tirocínado, António Alfredo de Magulhãis Correia - 456.
-nomeando comandante
da Escola Militar o general, na situação de reserva, Adolfo César Pina - 458.
-promovendo a alferes o sargento-ajudante,
reformado, inválido, Manuel Rodrigues Rapoula - 509.
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nomeando presidente do Supremo Tribunal Militar o general Ernesto Maria Vieira da Rocha - 512.
-nomeando vogal do Conselho de Recursos o general, na situação de reserva, João Pereira Bastos - 512.
-exonerando de director da arma de aeronáutica o general
Ernesto Maria Vieira da Rocha - 512.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro de infantaria Joaquim Mendes Cabeçadas - 531.
-condecorando com a medalha militar da classe de bons serviços o coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Tasso de Miranda Cabral - 534.
-reintegrando, na situação de reforma, o tenente-coronel de
infantaria Vasco Crispiniano Silva - 556.
-concedendo a reversão de cota parte do subsidio mensal de
6$ à viúva e dois órfãos do alferes de infantaria Edmundo Filipe Pereira - 557.
-nomeando vogal do Supremo Tribunal Militar o general
Hamilcar Barcinio Pinto - 558.
-promovendo a general, por escolha, o brigadeiro de infantaria Francisco Bernardo do Canto - 583.
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
valor militar, em substibuição da de prata que lhe foi concedida, o coronel, reformado, José Xavier Barbosa da Costa591.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o capitão de infantaria Aníbal dos Reis Chaves
Tarrinho - 592.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de artilharia Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto - 592.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Carlos Adriano da
Fonseca - 592.
-exonerando, a seu pedido, de professor da Escola Militar
o major de artilharia, graduado, Vítor Hugo Duarte de Lemos - 592.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Filipe Alistão Teles Moniz Côrte Real - 592.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, inválido, Manuel
António de Oliveira Miranda - 592.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, reformado, Dimas de Jesus da Silva593.
-nomeando ajudante general do exército o general Francisco
Bernardo do Canto - 593.
-passando à situação de reforma o capitão de infantaria José
Malta - 617.
-anulando a parte do decreto de 7 de Junho de 1932 que eliminou do respectivo quadro o primeiro cabo Francisco Guerreiro - 617.
-concedendo o subsidio mensal de 6$ à viúva e órfãos do tenente do serviço de administração militar Eugénio Reinaldo
Gonçalves - 618.
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concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6$ à. viúva do tenente Manuel Martinho Frade - 618.
-promovendo a tenente-coronel o major, reformado, inválido,
José Alberto Alves Mimoso - 619.
-promovendo a capitão o tenente, na situação de reserva, inválido, Fernando de Lara Reis - 619.
-separando do serviço o tenente- coronel de cavalaria António Augusto de Abreu de Amorim Pessoa, nos termos do ar.
tigo 176.° do regulamento de disciplina militar - 623.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Promoções
o general Ernesto Maria Vieira da Rocha - 625.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o primeiro sargento José Belchior - 630.
-anulando a parte do decreto de 1 de Dezembro de 1932 que
promoveu a tenente o alferes chefe de banda de musica Manuel Joaquim - 630.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, inválido, Frederico
da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro - 632.
-promovendo a tenente- coronel o major, reformado, inválido,
António Teixeira - 663.
-promovendo a coronel o tenente-coronel, reformado, inválido, Mário Herculano de Campos Rêgo - 664.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o capitão
de engenharia António Casimiro da Costa - 680.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina
do Exército o general Raúl Olímpio Boaventura Ferraz e nomeando o general Joaquim Mendes Cabeçadas - 680.
Decretos anulados - 3, 4, 97, 98, 134, 157, 272, 296, 359, 371,
399, 425, 454, 617, 630.
Decretos rectificados - 5, 160, 269, 270, 295, 360, 399, 400, 556.
Demitidos:
-a seu pedido - 275.
-nos termos do Código de Justiça Militar - 169, 207.
-nos termos do decreto n.v 19 :141, de 19 de Dezembro
de 1930 - 3, 97.
-nos termos do decreto n. ° 19 :567, de 7 de Abril de 19314, 158, 201, 359.
-nos termos do decreto n.s 19 :595, de 10 de Abril de 1931 4, 158, 201.
Depósitos, pessoal:
-disciplinar -144.
-de garanhões e potris - 427.
-geral de material de aquartelamento - 464.
-geral de material automóvel - 604.
-geral de material de guerra - 247, 309, 638, 695.
-geral de material de pioneiros - 538.
-geral de material sanitário e de hospitalização - 178.
-geral de material veterinário e siderotécnico - 686.
Direcções das armas, pessoal:
-de aeronáutica - 114, 130, 254, 464, 512, 515.
-de artilharia - 143, 165, 215, 247, 254, 514, 568, 590, 603,
637, 685.
-de cavalaria - 104, 130, 569.
-de engenharia - 207, 570, 604.
-de infantaria - 272, 308, 601.
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Direoções dos serrtços, pessoal:
____-

de administração militar - 348, 364, 413, 436.
de obras e propriedades militares - 341, 376, 460, 593, 635.
de saúde militar - 281.
veterinário militar -115,
464.

Disponibilidade:
_-

por julgamento de capacidade para todo o serviço - 342,
450, 560.
_por provimento dado a recurso - 452.
-por têrmo de concessão de licença ilimitada - 427, 428, 580.
-por têrmo de desempenho do cargo de professor ou outro
dependente do Ministério da Guerra - 533.
_.- por têrmo de serviço nos estabelecimentos industrializados - 164, 274, 450.
--·por
têrmo de serviço no Ministério das Colónias -7,
101,
132, 164, 245, 249, 297, 300, 303, 361, 402, 403, 448, 449,
453, 533, 560, 591, 621, 666, 680.
-por têrmo de serviço no Ministério do Comércio, Indústria
e Agricultura - 450.
_por têrmo de serviço no Ministério das Finanças - 245,
667.
-por têrmo de serviço no Ministério do Interior - 102, 138,
274, 277, 297, 403, 452, 510, 533.
-por têrmo de serviço no Ministério da Justiça e dos
Cultos - 449.
Distritos de reorutamento e reserva, pessoal- 9, 23, 137, 143,
177, 215, 253, 281, 303, 309, 364, 377, 378, 381, 411, 435, 462,
463, 514, 558, 567, 568, 602, 603, 631, 637, 679.
E

Eliminados, nos termos do decreto

n,? 15 :150, de 9 de Março de
201, 337, 400.
Engenharia cívll, oficiais de artilharia com esta especialização-661.
Engenharia química, oficiais de arbilharia com esta especialização - 661.
Engenheiro fabril do exército, oficiais de artilharia a quem foi
conferido êste diploma - 657, 661, 696.

1928 -

Esoola Central de Sargentos:
--

lista da classificação final dos alunos que concluíram
curso - 546.
-pessoal - 604.
Esoola de Esgrima do Exérolto, pessoal- 464, 597.

o

Esoola Militar:
~
---

declaração de vacaturas do cargo de professor - 154, 391.
exoneração do cargo de professor - 296, 592.
lista de apuramento e classificação final dos alunos que
concluíram o curso - 526.
_número de alunos a admitir 11 matrícula - 387.
-pessoal-178,
341, 458, 541.
-praças e indivíduos da classe civil promovidos a aspirante
a oficial - 599.
-provimento no cargo de instrutor - 5, 167.
-provimento no cargo de mestre - 163.
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-provimento no cargo de professor ~ 162, 163, 296, 448, 680.
_relação dos alunos premiados - 478.
Escolas, pessoal:
-de Aplicação de Artilharia de Costa e Contra Aeronaves 412, 568, 594.
-Militar de Aeronáutica - 379, 413.
-Prática de Artilharia -113,
177, 216, 309, 411, 594.
_Prática de Cavalaria - 436, 569, 595, 623.
-Prática de Engenharia - 254, 281, 310, 348, 378, 382, 413,
448, 524, 538, 570, 596, 604.
-Prática de Infantaria - 253, 308, 433, 460.
-de Transmissões - 596.
Estado maior general, pessoal-111,
307, 409, 593.
Estágio. na Escola de Transmissões, oficiais que o efectuaram195,267,657.
F
Farmácia Central do Exéroito, pe soal - 571.
Filantropia e Caridade do Instituto de Socorros a NáUfragos,
concessão desta medalha, a oficiais - 26, 145, 283, 350, 467,
572, 606, 642.
Frente marítima da defesa de Lisboa, pessoal- 99, 341, 637.

G
Governos militares, pessoal:
-de Lisboa -134,
247, 275, 280, 308, 347, 361, 410, 432,
460, 534, 593.
H
Hospitais militares, pessoal:
-auxiliar de Belém - 379, 686.
-auxiliares regionais - 310.
-Principal de Lisboa - 25 169 276.
-Principal do Pôrto - 413.'
'
-regionais - 379, 515, 686'.
-Veterinário Principal-115.

I
Império Colonial, concessão desta Ordem, a oflciais++ 438, 439,
573.
Inaotividade :
-por imposição de pena - 97.
_por julgamento de incapacidade temporária - 453.
Indulto ou comutação de pena - 520.
Inspeoções, pessoal:
-da arma de aeronáutica - 254.
da arma de artilharia -107,
143, 216, 341, 452, 463.
-da arma de cavalaria - 216.
da arma de infantaria -111,
347, 460, 601.
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_-

do serviço de administração militar - 450.
do serviço de saúde militar - 177.
das tropas e serviços de pioneiros - 378, 456.

Instituto Feminino de Educação e Trabalho:
__-

pessoal - 638.
provimento no cargo de professora -

206.

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar:
_
_-

pessoal-104,
178,217,542.
relação dos alunos premiados - 481.
Instrução Pública, concessão desta Ordem, a oficiais -

516, 573.

J

Júris:
_-

para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção
a brigadeiro - 217, 310, 312, 417, 515, 687.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do serviço do estado maior - 687.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major das diversas armas - 255,310, 571, 687.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major de aeronáutica - 255, 687.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major médico - 688.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major veterinário - 688.
_para avaliar as provas especiais' de aptidão para o pôsto
de major do serviço de administração militar - 688.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do secretariado militar - 688.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do quadro auxiliar de artilharia - 689.
_para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do quadro auxiliar de engenharia - 571, 689.
_de exames para alferes chefes de banda de música - 185,
316.
L

Listas:
_-

de antiguidade dos aspirantes a oficial das diversas armas
e serviços - 47.
_de antiguidade dos sargentos-ajudantes e primeiros sargentos das diversas armas e serviços - 53.
_dos oficiais que se ofereceram para servir nas col6nias27, 259, 441, 610.

Lourores :
__-

a comissões - 684.
a oficiais -15,
16, 22, 26, 29, 109, 110, 115, 118, 121, 122,
145,173,174,178,210,212,220,250,252,279,283,305,306,

~,m,~,~,~,~,m,m,~,~,~,~,~,
415,417,430,431,458,466,512,563,572,
599, 632, 633, 641,
681, 691.
a praças - 633, 683.
_a indivíduos da classe civil- 250, 375.
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1M:

Mérito Agrícola e Industrial, concessão desta Ordem, a oficiais 516, 573, 639.
Mérito, Filantropia e Generosidade, concessão desta medalha, a
oficiais - 350.
Ministério da Guerra, pessoal:
-_
Repartição do Gabinete - 175, 252, 513, 566.
-_
1.a Direcção Geral - 22, 110, 130, 134, 252, 275, 280, 307,

~,~,m,~,w~

--

2." Direcção Geral-

.

22, 111, 141, 176, 213, 253, 280, 307,

~,m,~,~,~,ru,~,~.

3.a Direcção Geral22, 111, 206, 280, 409, 428, 566, 589,
601, 635, 685.
-Repartição Geral213, 409, 598.
Ministros:
-nomeação - 369, 370.
-exoneração - 369, 370.
Montepio dos Sargentos de Terra e Mar, balancetes - 42, 388.

--

o
Obituário -

45, 95, 126, 154, 200, 242, 268, 293, 335, 357, 368,

m,ru,~,~,~,m,~,m,~,~.
Oferecimentos ao Arquivo Histórico Militar - 125, 196, 238, 290,
549, 698.
Oferecimentos à Biblioteca do Exército - 152, 548.
Oficiais:
-aprovados no exame para o"pôsto imediato - 31, 418, 649,
694.
-que acumulam funções - 28, 120, 148, 225, 284, 286, 354,
382, 524, 576, 609, 650.
-que chegaram à sua altura para entrar no quadro - 27, 29,
30, 118, 119, 120, 121, 122, 147, 148, 183, 184, 185, 226, 227,
257,258,284,285,286,312,313,353,355,364,381,382,418,
442,469,470,471,523,524,576,577,609,652,693,694,695,
696.
-que chegaram à sua altura para a promoção - 26, 27, 183,
225, 227, 257, 468, 470, 609.
que contam a antiguidade do pôsto - 29, 119, 120, 184, 199,
314, 315, 353, 524, 544, 545, 578, 694.
-que contam a antiguidade do pôsto para efeito de vencimentos - 27, 120, 313, 335.
-que continuam acumulando funções -119.
-que continuam a exercer funções - 225, 312, 693.
-que continuam a prestar serviço -121,
185, 524.
-que dão ingresso no quadro permanente - 524.
-que dariam entrada no quadro -148,
285, 312, 353, 365,
652.
-que deixam de acumular funções - 524.
-que deixam de estar suspensos das funções de serviço30, 149, 184, 257, 3'12, 316.
-que deixaram de acumular funções - 695.
-que deixaram de exercer funções - 30, 120, 199, 267, 285,
~,~,~,m,~,~,~,~.
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que desistiram de servir nas colónias - 28, 118, 184, 315,
418, 696.
-que exercem funções - 30, 259, 284, 382, 442, 469, 544,
576, 578, 581, 656.
-que exerceram funções -199,
239, 285, 382, 648.
-que ficam suspensos das funções de serviço - 26, 29, 118,
121, 149, 650.
-que passam a ocupar outro lugar na escala - 285, 314, 315,
468, 545, 578, 649.
-que prestam serviço - 29, 184, 185, 258, 284, 355, 469, 525,
608, 609, 695.
-que prestaram serviço - 470, 694.
-que seriam transferidos por motivo disciplinar - 147, 354,
470.
-que seriam transferidos por motivo de informação anual354.
-transferidos por motivo disciplinar -112,
113, 114, 177,
213, 214, 216, 253, 310, 412, 413, 436, 462, 464, 470, 541, 567,
570, 602, 636, 65l.
Oficiais às ordens, nomeação - 111.
Ofiolnas gerais, pessoal:
-de material de engenharia - 570, 604.
p
Portarias:
__
exonerando, a seu pedido, o capitão do secretariado militar
Francisco Grilo Fevereiro de vogal da comissão nomeada por
portaria de 1 de Setembro de 1921 e louvando-o pelas qualidades manifestadas nesse serviço - 15.
-nomeando uma comissão para estudar e propor as bases em
que deverá ser resolvido o problema do levantamento de cartas
militares - 15.
-louvando o tenente do batalhão de metralhadoras n.? 3 Oarlos Alberto Garcia Alves Roçadas pelos serviços relevantes já
prestados na sua curta carreira militar - 16.
-promovendo várias praças ao pôsto de aspirante a oficial
miliciano - 17.
-promovendo várias praças ao pôsto de aspirante a oficial
miliciano - 20.
-louvando o coronel de artilharia Adriano da Costa Macedo
pelas qualidades manifestadas no desempenho do cargo de ajudante general - 22.
-nomeando o tenente de engenharia Aureliano Sobral Gomes
para fazer parte da comissão nomeada para proceder a experiências com a cozinha rodada m/Simões - 108.
__
nomeando vogais auxiliares da Comissão de História Militar
o tenente- coronel de infantaria Joaquim Leitão, o capitão .le
infantaria Artur Carlos de Barros Basto e o padre Francisco
Manuel Alves - 109.
__
nomeando uma comissão para proceder ao estudo de padrões de material de aquartelamento em uso no exército, em
substituição da comissão nomeada por portaria de 1 de Junho
de 1929 - 109.
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louvando varies oficiais pelos trabalhos histórico-militares
que têm realizado à sua custa - 109.
. .
-nomeando uma comissão para elaborar as bases para se lUIciar a montagem de produção de fumos e gases para as' necessidades do País em tempo de paz - 110.
-louvando o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, João Carlos Pires Ferreira Chaves pelas qualidades reveladas na publicação de um livro intitulado Ourso de tática110.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedito. o segundo cabo Joaquim da' Costa, da
a
6. companhia de reformados - 139.
-nomeando uma comissão para remodelar e actualizar o regulamento nacional de tiro -140.
-promovendo a aspirantes a oficial milicianos de cavalaria
várias praças - 140.
-nomeando uma comissão para elaborar um regulamento para
o funcionamento da cantina dos oficiais e funcionários do Ministério da Guerra - 170.
-nomeando uma comissão para fazer o estudo da motorização
do exército - 170.
-nomeando uma comissão para superintender na administração da cantina do Ministério da Guerra - 173.
-louvando o general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses pelas qualidades que evidenciou no lugar de
director da arma de artilharia - 173.
-nomeando para a comissão central de motorização do exército o major de engenharia Eugénio António Duro Xavier173.
-louvando o coronel de engenharia Pedro Fava Ribeiro de
Almeida pela maneira como elaborou uma relação de termos
técnicos usados na aeronáutica - 173.
-louvando o capitão de aeronáutica António Rodrigues Alves
pelas qualidades que demonstrou no desempenho do cargo de
director do Campo Internacional de Aterragem - 174.
-nomeando uma comissão para estudar e propor a organização do quadro dos serviços auxiliares do exército, em harmoma com as bases aprovadas pelo Conselho de Ministros - 174.
-nomeando uma comissão para estudar e propor um novo regulamento para a Escola Central de Sargentos, de harmonia
com as bases aprovadas em Conselho de Ministros -174.
-exonerando, a seu pedido, de cargos da comissão nomeada
por portaria de 13 de Junho de 1931 dois oficiais e nomeando
os seus substitutos - 175.
-nomeando uma comissão para elaborar o novo' regulamento
para o serviço das obras e propriedades militares - 175.
-nomeando uma comissão para estudar a maneira de reduzir
ao mínimo os saldos devedores das oficinas gerais de material
aeronáutico e o modo de as adaptar a oficinas de reparação do
mesmo material - 209.
-louvando vários oficiais pelas qualidades que manifestaram
no desempenho da missão de estudo de cursar a Escola Superior de Aeronáutica de Paris - 210.
-louvando os coronéis de artilharia Camilo Amândio da Silva
Sena e Anacleto Domingues dos Santos pela forma como trabalham pelo engrandecimento da sua arma - 210.
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__
louvando o capitão de infantaria Hermínio Rebêlo pelas
qualidades que revelou no serviço prestado no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar - 210.
__
nomeando uma comissão para proceder a um estudo dos
tecidos que melhor satisfaçam às necessidades e usos militares
e ao das alterações que julgue necessário introduzir no plano
de uniformes - 210.
__
nomeando a comissão executiva do Sanatório dos Sargentos
dos Exércitos de Terra e Mar - 211.
__
nomeando uma comissão para proceder à revisão da doutrina do decreto n." 20 :687, de 30 de Dezembro de 1931212.
__
louvando o coronel de infantaria Francisco de Lacerda e
Oliveira pelas qualidades que manifestou no desempenho de
vários serviços de que tem sido incumbido - 212.
__
nomeando uma comissão para proceder ao estudo para regular a situação dos oficiais de que trata o artigo 115.° do decreto n.v 17 :378, de 27 de Setembro de 1929 - 212.
__
louvando o capitão miliciano cirurgião dentista Manuel Severiano Simões Baião pela maneira como se desempenhou da
missão de representante do exército português no VIII Congresso Dentário Internacional - 250.
__
louvando vários oficiais e um cidadão pelas qualidades demonstradas no desempenho da missão de promover a construção e a inauguração do monumento comemorativo da Batalha
de Ourique, em Vila Chã de Ourique - 250.
__
nomeando uma comissão para rever os regulamentos para
as provas de aptidão dos capitãis das diferentes armas e serviços e introduzir as alterações convenientes - 251.
__
nomeando alferes médico equiparado da Cruz Vermelha Portuguesa o primeiro sargento da mesma instituição Jacinto de
Carvalho Andrade - 252.
_louvando o general, na situação de reserva, Adolfo César
Pina pelas qualidades que evidenciou na sua carreira militar 252.
__
exonerando de presidente da comissão executiva do Sanatório dos Sargentos dos Exércitos de Terra e Mar o major de
engenharia Eduardo Corregedor Martins e nomeando para o
substituir o capitão de infantaria José Marcelino - 278.
__
louvando o coronel de artilharia António Gonçalves Pinto
Júnior e os capitãis da mesma arma Eduardo Augusto Tavares
Nunes e Ernesto Florêncio da Cunha pelas qualidades que demonstraram no desempenho de uma missão em que foram à
Itália - 279.
__
louvando o capitão de aeronáutica Manuel Moreira Cardoso e o tenente da mesma arma Francisco Ferreira Sarmento
de Morais Pimentel pelas qualidades que revelaram levando 11
efeito a viagem em avião Lisboa-Nova Goa - 279.
__
louvando o tenente de aeronáutica Humberto da Cruz pelas
qualidades de que deu prova realizando em avião ile turismo
a viagem aérea Lisboa-Guiné-Angola-Lisboa - 279.
__
louvando o coronel do serviço de administração militar Alberto David Branquinho pelas qualidades que revelou promovendo em dois anos seguidos a realização de várias conferências - 279.

ÍNDICE
--

25

nomeando uma comissão para proceder a uma revisão do
decreto n.> 20 :847, de 1 de Fevereiro de 1932 - 304.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 22 de Setembro de 1930 - 304.
-nomeando alferes médicos equiparados da Cruz Vermelha
Portuguesa os médicos José Gomes de Almeida Crêspo e
Eduardo Valença - 304.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 16 de Dezembro de 1931 para proceder à elaboração de um novo regula.
mento geral de informações e louvando individualmente os oficiais que a compunham - 305.
-louvando o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro pelas qualidades
que revelou numa conferência que realizou sob o título «Mobilização dos Estados» - 305.
-louvando vários oficiais pelas qualidades que demonstraram
nas conferências promovidas pela Direcção do Serviço de Administração Militar - 306.
-nomeando uma comissão para dar parecer sôbre o projecto
de decoração da Sala da Grande Guerra, no Museu Militar306.
-louvando o coronel, na situação de reserva, João António
Correia dos Santos pelas qualidades que revelou no magistério
do Colégio Militar - 306.
-louvando o tenente de engenharia João Henrique Branco
Pereira Dias pelas qualidades que revelou na redacção da
parte 2.a do Manual de Serviço das Tropas de Sapadores de
Oaminhos de Ferro - 307.
-louvando o coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino
pela maneira como se desempenhou. da missão de chefe da
équipe de cavaleiros portuguesãs, que foi tomar parte no Concurso Hípico Internacional Militar de Nice - 307.
-louvando individualmente
vários oficiais pela maneira
como se portaram no Concurso Hípico Internacional Militar
de Nice - 307.
-mandando que todas as autoridades civis e militares prestem à comissão executiva da organização do XIII Congresso
da Federação Inter-Aliada dos Antigos Combatentes todo o
apoio e facilidades - 345.
-louvando o brigadeiro de cavalaria Júlio Ernesto de Morais
Sarmento pela maneira como se houve no desempenho do
cargo de director do Colégio Militar - 346.
-_
louvando os generais Hamílcar Barcínio Pinto e Roberto
da Cunha Baptista e o brigadeiro de infantaria Francisco
Bernardo do Canto pela forma como desempenharam as funções de directores gerais do Ministério da Guerra - 36~.
-_ - louvando o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da
Silva pelas qualidades demonstradas no desempenho da sua
missão - 362.
-louvando o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Fernando Augusto Borges Júnior pelas qu~lidades
que demonstrou nos serviços que lhe foram cometidos na
Repartição do Gabinete do Ministro - 362.
-louvando vários oficiais pela maneira como se encarregaram dos múltiplos assuntos da Repartição do Gabinete do
Ministro - 362.
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louvando o major de infantaria Alfredo Ferreira Gil e o
capitão do serviço de administração militar Raúl Vito da
Mota Cerveira pelas qualidades que demonstraram nos serviços que lhes foram cometidos na Repartição do Gabinete
do Ministro - 363.
__
louvando o tenente de infantaria, com o curso do estado
maior, Fernando dos Santos Costa pelas qualidades que manifestou nos serviços que lhe foram incumbidos na Repartição
do Gabinete do Ministro - 363.
-louvando o coronel, na situação de reserva, João Maria
Teles de Sampaio Rio pelas qualidades demonstradas durante
a sua carreira militar - 374.
-louvando o coronel, na situação de reserva, Jaime Vaz
pelas qualidades que revelou como chefe da 3.a Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministério - 375.
-louvando o tenente de artilharia Carlos Vidal de Campos
Andrada pela colaboração prestada à La Repartição da Direcção da Arma de Artilharia - 375.
__
louvando o Dr. Armando Gastão de Miranda e Sousa pelo
oferecimento de um prémio anual à aluna mais distinta do
Instituto Feminino de Educação e Trabalho - 375.
__
louvando o coronel, reformado, Eduardo Augusto de Almeida pelas qualidades que manifestou enquanto exerceu os
cargos de director do Colégio Militar e de professor - 375.
__
louvando o coronel de artilharia Camilo Amândio da Silva
Sena pelas qualidades que revelou no desempenho da missão
de que foi encarregado na Suécia, Noruega e Inglaterra - 375.
__
dissolvendo a comissão encarregada de dar parecer sôbre
o projecto de decoração da Sala da Grande Guerra, no Museu
Militar - 405.
__
dissolvendo a comissão encarregada de estudar o problema
da cartografia militar e louvando individualmente os seus membros - 406.
__
louvando o brigadeiro Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar
Júnior pela maneira como desempenhou o cargo de segundo
comandante da Escola Militar - 406.
__
exonerando, a seu pedido, de secretário da comissão central
de motorizacão do exército o tenente de infantaria Francisco
Holbeche Fino e nomeando cm sua substituição o tenente
de artilharia Aureliano Sobral Gomes - 407.
-louvando o maior, reformado, mutilado de guerra, Fernando
Vilhena Barbosa de Magalhãis 'por ter pôsto à disposição da
Direcção da Arma de Artilharia um seu estudo sôbre o material
7cm,5 T. R. mi 917 - 407.
__
dissolvendo a comissão encarregada de actualizar o regulamento geral para o serviço do exército - 407.
__
dissolvendo a comissão encarregada de apreciar os requerimentos dos militares demitidos que requereram a sua reintegração ao abrigo do decreto n. o 19 :791 - 407.
__
dissolvendo a comissão encarregada de elaborar um novo
regulamento da fazenda militar para substituir o de 1864408.
__
dissolvendo a comissão nomeada pata proceder ao concurso
e escolha de livros a adoptar nas escolas regimentais - 408.
__
dissolvendo a comissão encarregada de estudar as bases da
regulamentação da Instrução Militar Preparatória - 408.

ÍNDICE

27

--

louvando o capitão veterinário Adrião José Afonso de
Castro por ter elaborado a estatística veterinária do exército
relativa ao ano de 1931 - 408.
-dissolvendo a comissão nomeada para proceder ao estudo
de novo modêlo de calçado - 408.
-louvando o general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira pela maneira como desempenhou as funções de governador
militar de Lisboa - 408.
-louvando o capitão de engenharia Flávio José Alvares dos
Santos pelas qualidades que revelou na organização e instalação da Escola de Transmissões - 409.
-dissolvendo a comissão nomeada para estudo das modificações a introduzir na cozinha rodada m/Simões - 430.
-louvando o capitão de artilharia, com o curso do estado
maior, José Viana Correia Guedes pelas qualidades que tem
manifestado em estudos militares - 430.
-louvando o tenente-coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, Vasco de Carvalho pelas qualidades que demonstrou quando em serviço no Corpo Expedicionário Português à
França, durante a Grande Guel'l'a':_ 431.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o primeiro cabo, reformado, Feliciano Vinagre, do Depósito Militar Colonial, e o soldado, reformado,
José Marques Serra, da guarda fiscal- 432.
-exonerando, a seu pedido, da comissão nomeada por portaria:
de 1 de Setembro de 1921 o coronel, reformado, Afonso de
Albuquerque Martins e nomeando para o subtituir o capitão
de artilharia Eliseu José Pinto Vilas Boas - 458.
-louvando o coronel do serviço de administração militar
Francisco
Homem de Figueiredo pela forma como chefiou a
a
3. Repartição da 2.a Direcção Geral dêste Ministério _ 458.
-louvando o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Tasso de Miranda Cabral pelas conferências sôbre estratégia que realizou na Escola Central de Oficiais e pela
publicação do livro sôbre as mesmas conferências - 458.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o sezundo sarzento corneteiro, reformado,
Perpétuo de Freitas _ 459.
b
--

louvando o tenente de aeronáutica Plácido António da Cunha
Abreu pela maneira como tomou parte numa exibição de
acobracía aérea na América do Norte, em concorrência com
aviadores de vários países - 512.
-nomeando uma comissão para proceder aos estudos e experiências para a transformação das espingardas de 8mm m/86
no calibre de 7mm,7 - 513.
-confirmando a nomeação do capitão de infantaria Ar~ando
das Neves Larcher para prestar serviço na Chancelaria das
Ordens Portuguesas - 539.
--o pr~movendo a aspirante miliciano o primeiro sargento cadete
lIcenClado António Pacheco - 539.
-promovendo a aspirantes a oficial várias praças - 539.
nomeando uma comissão para proceder à recepção de 25
metralhadoras pesadas 7mm,7 a entregar pela Fábrica de Braço
de Prata - 562.
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louvando o brigadeiro de artilharia José Alberto da Silva
Basto pela maneira como desempenhou as funções de instrutor
permanente na Escola Central de Oficiais - 563.
__
exonerando, a seu pedido, de vogal auxiliar da Comissão
de História Militar o cidadão Dr. Francisco de Canavarro
Valadares - 563.
__
nomeando a comissão de contas e apuramento de responsabilidades, criada pelo decreto n.v 21 :762, de 24 de Outubro
de 1932 - 563.
__
promovendo a aspirantes a oficial milicianos várias praças 563.
-dissolvendo a comissão encarregada de rever o estatuto do
Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano
e estudar diversos assuntos que com êle se prendem - 564.
-remodelando a comissão encarregada do estudo da intervenção do exército português "na Grande Guerra, nomeada por
portaria de 17 de Novembro de 1928 - 565.
-exonerando vários oficiais de membros da comissão nomeada
por portaria de 1 de Setembro de 1921 - 565.
-dissolvendo a comissão encarregada de proceder ao estudo
para regular a situação dos oficiais de que trata o artigo 115.°
do decreto n,? 17 :378, de 27 de Setembro de 1929 - 565.
-promovendo uma praça a aspirante a oficial miliciano·565.
-nomeando vogal auxiliar da Comissão de História Militar o
cidadão Dr. José Salinas Calado - 598.
-nomeando uma comissão para proceder ao estudo dos locais
para a construção de novos quartéis para as unidades do Govêrno Militar de Lisboa - 598.
-exonerando de vogal civil da Comissão de História Militar
o cidadão António Cabreira - 598.
-exonerando de vogal da comissão nomeada por portaria de
21 de Julho de 1926 o cidadão António Cabreira - 598.
_louvando o major de cavalaria Alfredo Narciso de Sousa
pela maneira como tem administrado a Condelaria Militar de
.Alter - 599.
-louvando o tenente de aeronáutica Humberto da Silva
Delgado pelas qualidades que manifestou, sendo alferes de
artilharia,
ao pretender submeter à obediência tropas rebeldes - 599.
-promovendo a aspirantes a oficial para a Escola Militar
várias praças B indivíduos da classe civil - 599.
_dissolvendo a comissão encarregada de estudar a maneira
de reduzir ao mínimo os saldos devedores das oficinas gerais
de material aeronáutico e o modo de as adaptar a oficinas de
reparação do mesmo material632.
__
louvando o major de artilharia, graduado, Vítor Hugo
Duarte de Lemos pela maneira como regeu a 19.a cadeira da
Escola Militar - 632.
__
louvando o primeiro sargento José Belchior, do grupo de
especialistas, pela maneira como tem desempenhado as suas
funções no serviço de radiologia - 633.
__
anulando a promoção a aspirante a oficial miliciano do
soldado cadete António Pereira Baptista da Graça, do regimento
de infantaria n ,? 1 - 633.
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nomeando uma comissão para estudar a maneira de solucionar as dificuldades na confecção do rancho das praças dentro
da verba inscrita no orçamento - ô34.
-exonerando de vogal da comissão nomeada por portaria de
1 de Setembro de 1921 o capitão de infantaria João Afonso de
Miranda e nomeando o coronel de infantaria, com o curso do
estado maior, Liberato Damião Ribeiro Pinto - ô34.
-_.
dissolvendo a comissão encarregada de estudar e propor
a organização do quadro dos serviços auxiliares do exército634.
-_
dissolvendo a comissão encarregada de proceder à revisão
do decreto n.> 20 :687, sôbre gratificação de risco de vôo - 634.
-_
louvando o major de artilharia, engenheiro fabril do exército, Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho por ter elaborado
o plano para a fundição em bronze das figuras e apetrechos
que fazem parte do Monumento da Guerra Peninsular, dirigindo a maior parte dos trabalhos, e o tenente de artilharia,
engenheiro fabril do exército, Raúl Simões Cabrita pela ma.
neira como dirigiu os últimos trabalhos da fundição das fi.
guras e apetrechos do mesmo Monumento e a sua montagem _
681.
-_
nomeando uma comissão para cumprimento do disposto no
§ 2.0 do artigo 62.0 da portaria n.v 7 :405, de 25 de Junho
de 1932 - ô82.
-_
nomeando o Dr. António Baião para fazer parte, como vogal
civil, da Comissão de História Militar - 682.
-_
nomeando vários oficiais para fazer parte da comissão de
estudo e verificação das características e condições para o ser.
viço do morteiro de 8em - 682.
-_
exonerando de vogais da comissão permanente incumbida de
propor anualmente
o programa comemorativo da Batalha
de Ourique os tenentes-coronéis, de artilharia, com o curso
do estado maior, Vasco de Carvalho e, de infantaria, João
de Passos Pereira de Castro Júnior, e nomeando o tenente.
-coronel de cavalaria António Augusto Namorado de Aguiar683.
10uv~Il:do ? segundo sargento do batalhão de caçadores
n. 5 ~uho Bivar pelas qualidades com que se bateu durante
o movimento revolucionário que eclodiu em 26 de Agosto de
1931- 683.
-_
louvando a comissão nomeada para proceder à recepção das
metralhadoras fornecidas pela casa Dansk Rekylriffel Syndikat
pelas qualidades demonstradas no desempenho da sua missão 684.
-nomeando a junta a que se refere o decreto n.? 21 :~90,
de 16 de Dezembro de 1932, destinada a avaliar da aptidão
física dos inválidos de guerra - 684.
Portarias anuladas - 633.
Promoção a brigadeiro - 15, 275, 340, 456.
Promoção a general:
-por antiguidade -15·, 207, 209, 340, 531.
--.:::_-por escolha - 583.

--o
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Reotifioações -- 45, 127, 155, 242, 268, 293, 335, 358, 423, 444,
507, 582, 662.
Reforma:
__
nos termos do decreto n.v 16 :443, de 1 de Fevereiro de
1929 - 103, 133, 678.
-nos termos do decreto n.v 17 :378, de 27 de Setembro de
1929 - 8, 12, 14, 101, 106, 139, 166, 206, 209, '246, 301, 302,
343, 427, 452, 455, 458, 511, 523, 533, 559, 561, 589, 591, 621,
666, 678.
-nos termos do decreto n.v 19 :141, de 19 de Dezembro de
1930 - 4, 97, 399.
-nos termos do decreto n. ° 20 :264, de 1 de Setembro de
1931 - 98, 158, 370, 371.
-nos termos do decreto n.v 21 :268, de 26 de Abril de 1932 359,401,617.
-por julgamento de incapacidade de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção - 103, 166, 209, 273, 301, 343, 345,
448, 449.
-por julgamento de incapacidade de todo o serviço pela junta
de recurso - 449.
Regiões militares, pessoal:
-La - 130, 274, 308, 376, 409, 432.
-2." - 213, 340, 410, 560, 679.
-3.a - 15, 22, 341.
-4." - 213, 377, 433, 460, 635.
Reserva:
-nos termos do decreto de 25 de Maio de 1911 - 30.
-nos termos do decreto n. ° 12 :017, de 2 de Agosto de 1926 14, 133, 168, 204, 209, 245, 297, 343, 345, 426, 427, 449, 451,

~,~,ffi,~,~,~,~,~,m.
--

nos termos do decreto n.v 16 :443, de 1 de Fevereiro de
1929 - 108, 166.
-nos termos do decreto n.? 17 :378, de 27 de Setembro de
1929 - 8, 12, 101, 103, 132, 166, 168, 170, 249, 273, 278, 300,
302,303,345,361,426,427,451,455,511,559,561,
589, 590,
622, 677, 680, 681.
-nos termos do regulamento para a organização das reservas
do exército, de 2 de Novembro de 1899 - 297.
-por julgamento de incapacidade do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção - 8, 12, 101, 108, 132, 139, 166, 168,

m,~,m,m,~,m,~,~,m,~,ill,~,W,
457, 559, 561, 622, 632, 680.

s
S. Tiago da Espada, concessão desta Ordem, a oficiais-219, 351,
439, 516.
Segurança pública, concessão desta medalha, a oficiais -179,
220, 349, 380, 467, 606.
Separados do serviço, nos termos do artigo 178.° do regulamento
de disciplina militar - 301, 344, 623.
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Serviço meteorológico do exéroito, pessoal - 686.
Serviços distintos ou releyantes no ultramar, concessão desta
medalha, a oficiais -

182.

Supremo Tribunal Mllltar, pessoal-

360, 512, 558, 621.

T

Tôrre e Espada, concessão desta Ordem, a oficiais - 220.
Tribunais militares territoriais, pessoal:
---

do Pôrbo - 404, 638.
de Viseu - 5,639.

v
Valor mllltar, concessão desta medalha:
----

com palma, a oficiais - 247, 403.
a oficiais -106,
404, 591, 693.
autorização para usar a palma dourada -

26, 117.

Venoimentos de ofioiais nas situações de reserva, reforma e separado do serviço - 31, 32, 34, 37, 122, 124, 149, 150, 151,
187, 188, 191, 227, 234, 235, 236, 261, 262, 263, 287, 288, 289,
325,332,334,335,355,357,365,383,384,419,442,443,475,
~,~,m,~,~,m,~,~,~,~.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

27 DE JANEIRO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército o seguinte:

1. o -.\córdão
PrcsiMncia do 'linislério - Supremo Conselho

I~C At!D1inislra~ão Pública

Recurso n,? 539, em que é recorrente Marcial Pimentel
Ermitão,' advogado e oficial do exército, recorrido
o Ministro da Guerra, e de que foi relator o Ex,mo
Conselheiro Dr. Crispiniano da Costa.
Acordam, em conferência,
de Administração Pública:

os <lo Supremo Conselho

Marcial Pimentel Ermitão, casado, advogado e oficial do exército, residente em Bissau (Guiné Portuguesa), recorre do decreto de 15 de Abril do corrente
ano de 1931, publicado na Ordem do Exército n." 8,
2:& série, de 8 de :Maio seguinte, que o demitiu de oficial do exército, também dos decretos n"· 19: 561 e
19: 595, respectivamente de 1 e 10 do mesmo mês de
Abril, com fundamento de êsses diplomas serem inconsti,tucionais e publicados com excesso de poder e, com
violação dos direitos que a Coustituíção garantia ao
recorrente, porque:
a) O Govêrno não era autoridade competente para
impor a pena de damis ão aos oflciais ;
b) A demissão do recorrente não foi imposta depois
de seguido o processo competente;
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c)' A lei em que se baseara a demissão só foi conhecida pelo recorrente depois da sua publicação no Boletim da colónia onde se encontrava ao tempo dos factos
apontados, portanto lei posterior para o recorrente.
O que tudo visto, devidamente ponderado e discutido
em conferência, com assistência do douto magistrado
do Ministério Público:
E considerando que a Constituição impôs, no seu artigo 63.°, ao Poder Judicial o dever de apreciar a legitimidade constitucional dos diplomas emanados do Poder Executivo, uma vez que nos feitos submetidos a
juízo qualquer das partes pode impugnar a sua validade;
Considerando que o Poder Judicial é aquele que,
pela definição dada no artigo 56.° da Oonstiturção,
tem por órgãos o Supremo Tribunal de Justiça e os
tribunais de 1.. e 2.& instância;
Considerando que a competência deriva da lei, e a
lei sôbre todas eminente - a constitucionalsó aos
órgãos de que fala êste artigo a atribue para apreciar
a validade das leis ou legitimidade constitucional dos
diplomas emanados do Poder Executivo, e assim os tribunais do contencioso administrativo não têm competência para conhecer da argüida inconstitucionalidade
dos referidos diplomas;
Além disso:
Considerando que em seguida à publicação do decreto n ." 11: 711, de 9 de Junho de 1926, que dissolveu
o Congresso da República, o Govêrno passou a exercer
todas as atribUIções do Congresso, e por isso pode legitimamente expedir decretos com fôrça de lei, quando
assim o reclamem necessidades imperiosas e impreteríveis, como sejam decretos expedidos em nome da.
segurança interna ou externa do Estado;
Considerando que os decretos n.? 19: 567 e n.? 19: 595
estão expressamente incluídos no objecto do contencioso administrativo,
em lace do terminantemente
estabelecido no § 2.° do artigo 1.0 do decreto n." 18:017,
de 27 de Fevereiro de 1930;
Considerando que o decreto de 15 de Abril do
corrente ano, que demitiu o recorrente de oficial do
exército, não é mais que a execução dos citados decretos n.? 19: 567 e n." 18: 595:
Em face do ponderado e atenta a manifesta ilega-
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lidade do recu.rso rejeitam-no
preliminarmente
e julgam. perdido a favor do Estado o preparo feito.
LIsboa, 3 de Dezembro de 1931. - A. Osório de Cas-

tro - Crispiniano - Miranda Monteiro - Sampaio
MeZo.- Fui presente, Pereira e Sousa.

e

Es~á .conforme. - Secretaria
elo Supremo Conselho de
Admllllstrac;ão
Pública,
10 de Dezembro
de 1931.D Secretário Director Geral, Nuno Simões.
(PuLlicado no Diário
rente mês),

do Gocêrno n.s 5,2.' série, de 7 do cor-

2.
lliuislério

o-

Decretos

da Guerra - Rej1arli~áo uo Gabinete

. Usando da faculdade que me confere o n. o 3.° do artJg~ 2.° do decreto n." 12:740, de 26' de No;embro
de
19;6~ por fõrçn do disposto no artigo 1.0 do doeret?
n; 1D:331, do Ç) do Abril de 1028, sob proposta do À'llmstro da Guerra e em conformidade
com a decisão do
Con~C'lbo do Ministros : hf'i por bem decretar que seja
consIderada
nula e de nenhum efeito a parte do decreto
de 1 d Junho do corrente ano que demitiu do serviço
do exército o sarzonto ajudante músico João Gualberto,
segundo sargento ~orneteiro :\fanue1 Fernandes e segundo
sargento de infantaria Guilherme Teixeira de Jesus, por
se haver reconhecido
que os mesmos sargentos
se não
achavam inc rsos nos artigos 1.0 dos decretos n," 19:567
e n," 19:505, respectivamonte
de 7 e 10 de Abril último.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República,
14 do Dezembro do 1931.-AxTó_'w
Óscan DE FRAGO",O CARMONA_

António Lopes Mateus .

. Usaudo da faculdade que me confere o n," 3.° do artigo ::?o do decreto n.? l~:HO, de 26 de Novembro de
19~G, por fõrça do disposto 110 artigo 1.0 do decreto
n:o 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta .do MiU1stro da Guerra e em conformidade
com a decisão do
Oonsclho de Ministros, nos termos do exposto no artigo 3.°
do decreto n.? 19:141, de 10 de Dezembro de 1930, e
por se acharem incursos no n, ° 2.° do artigo 2.0 deste
drel'cto: hei por bem decretar
qne sejam demitidos do
serviço do exército o tenente de infantaria
Carlos José
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de Almeida Anjos Assis e o segundo sargento do secretariado militar Eglantino José de Lima.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Dezembro de 1931.- ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSOCARMONA- António Lopes Mateus.
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do 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 Ministres, nos termos do disposto no
artigo 2.0 do decreto n, o 19:567, de 7 de Abril do 1931,
e por se achar incurso no artigo 1.0 dêste decreto e do
decreto n." 19:595, de 10 de Abril de 1931: hei por bem
decretar que seja demitido do serviço do exército o alferes do infantaria, supranumerário
permanente, José Monteiro Sebastião.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 18 de Dezembro de 1931.- ANTÓNIOÓSCARDE FRAGOSOCAR)IONAAntónio Lopes Mateus,
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928. sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros: hei por bom decretar que seja
considerado nulo e do nenhum efeito o decreto que demitiu do serviço do exército o tenente de infantaria Antero Veríssimo da Cunha, por se reconhecer que o mesmo
oficial se não acha incurso nos artigos LOSdos decretos
n.OS 19:567 e 19:595, rcspectivamcnto, de 7 e 10 de
Abril do ano findo, mas sim, incurso nas disposições
contidas no decreto n. ° 19:141, de 19 de Dezembro de
1930, pelo que passa à situação de reformado com 50
por cento de vencimentos nos termos do § LOdo artigo 3.° do já citado decreto n.? 19:141.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 8 de Janeiro
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA-António Lopes .Mateus.
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Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que fique som efeito a parte do decreto de 12
de D.ezembro de 1931 que se refere ao ex-tenente-coronel
A~e]mo do Almeida Navais, o qual deve ser considerado
remtegrado nos termos do artigo 2.° do decreto n." 20:264,
de 1 de Setembro de 1931.
O Ministro da. Guerra assim o tenha entendido e faça
ex~cutar. Puços do Govêrno da República, 23 de Janeiro de 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA- António Lopes Mateus.

3.

o-

Por decreto de 28 de Outubro do ano findo:
ftlinistério da Guerra - 3,& Direc~rtO Geral- i." Reparti~ão

. Provido DO carzo de instrutor auxiliar do mestre de
glIDnástica e esO'~ima da Escola :Militar, durante o ano
escolar do 193t-1932, o tenente de infantaria Jaime
Arnaldo da Veiga Cardoso.

4. o - Por decreto de 26 de Dezembro do ano findo:
~lillislério da Guerra -1.

a

Dircc~âo Geral-

t. 3 Rcparti~ão

Tribunal militar territorial de Viseu

Reconduzido no 1uO'[1rdo auditor, por mais três anos,
desde 14 do corrent~ mês, o bacharel José Maria da
Oosta.

5. o - Por decretos de 2 do corrente mês:
Jlinistério da Guerra - P

DircCç1lo Geral- P

Repartição

Ooncedidas as vantagens do que trata o decreto
O
n. 20:247, de 24 do Agosto de 1931, desde as datas
q,ue lhes vão designadas, aos oficiais em seguida menclonados:
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 i929, necessârio para o segundo aumento de to por cento sôbre o sôldo .

d Iufantariatenentes-coronéis: ~Hrio Constantino Oom
o Vale e J Acame Maria Oom do Vale, adidos, no Minis/
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tério do Comércio e Comunicações, e, graduado, António
Ferreira Neves, adido no Ministério das Colónias; tenentes: Manuel Joaquim Cândido Ferreira e Eugénio Gonçalves de Magalhãis Figueiredo, adidos, no Ministério
do Comércio e Comunicações, desde 1 de Dezembrode 1931.
llinistério da Guerra - Repartição Geral
Concedido o segundo aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, desde 1 de Dezembro findo, nos termos dos
artigos 67.° e 69.° do decreto n.? 16:443, do 1 de
Fevereiro de 1929, e artigo 1.0 do decreto n." 20:247, de
24 de Agosto de 1931, aos seguintes oficiais, inválidos,
nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto u." 16:443,
acima indicado, por terem completado o tempo de permanência no pôsto de tenente necessário para aqueles
aumen tos, nos termos do decreto n. ° 17:378, de 27 do
Setembro de 1929: majores, na situação de reserva,
João Teixeira de Barros Carvalhais e, reformado, Henrique Alves de Ataide Pimenta.

6. ° - Por decretos de 9 do corrente mês:
llinislério da Guerra -1.a Direcção Geral -

2,&

Reparti~ão

Rejeitado o recurso n.? 2170, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente- coronel do extinto
corpo do estado maior, inscrito na escala dos majores
de infantaria, César Augusto Mano, por ser manifestamente ilegal.
Rejeitados os recursos n.os 2168 e 2173, interpostos
perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelos
tenentes, de infantaria, Simeão Nunes Vitória e, miliciano,
do quadro especial Filipe Alistão Teles Moniz CÔrteReal, por o terem sido fora do prazo legal.
Negado provimento aos recursos n. o. 2165 e 2162,
interpostos perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelo tenente-coronel, graduado, na situação do
reserva, António Júlio Guimarães Lobato e pelo aspirante a oficial de infantaria Manuel Luciano Dias, por
não terem fundamento legal.

2.- Série

ORDEM DO EXJmCITO

N.o 1

7

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 mencíonado

R ;

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 iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria-tenentes:
Antón-o Augusto Machado. José
Mourato Chambel, José Paulino tios Santos Oliveira,
Av~lino Hilário Ribeiro, José de Matos. CavalariacapItães: Albino Augusto de Oliveira e Matias Gabriel
da Silva Soares; tenentes: Carlos Rodolfo Gavazzi,
Oados Alberto Gonçalves Macioira, Francisco de Castro
Lobo e Fernando Infante tia Câmara Almeida e Sousa,
todos, adidos, no Ministério do Interior e em serviço na
guarda nacional republicana, desde 1 ~e Dezembro
de 1931.
Idem, para o segundo aumento de 1.0 por cento sôbre o sôldo:

Infantariacoronel, António Emílio Cortez; tenentescoronéis: Ernesto Duval Pestana Lopes e João Rodrigues Baptista; major, João Pedro da Silva; capitães:
Alfredo Eduardo Pinto, António Maria Falcão Teles,
José ?vhrtins do Ó J unior e Luisik da Fonseca Araujo;
tenentes: Alberto da Costa Ferreira, Laureano António
Morgado; milicianos do quadro especial, Horácio Lopes
Gonçalves e Amadeu Casimiro Calejo. Cavulariatenp.nto·coronel, Mário da Cunba Bordalo Pinheiro,
Administração militar-major,
Artur Armando do Magalhães Correia, todos, adidos, no Ministério do Interio:r
e em serviço na guarda nacional republicana, desde 1
de Dezemhro de 1931.
Adido

Tenonte do regimento do artilharia do costa n.? 1
~ntónio Pinto de Balsemão Canhoto, por ter sido requintado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerado nesta situação desde 3
do corrente mês.
Disponibilidade

.

Capitão de cavalaria, adido, José Martins de Campos
Ferreira, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apl'esenton em 4 do corrente mês.
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Reserva

General J osé Francisco de Barros e capitãis do batalhão de caçadores n. o 4, Manuel José Serpa e, supranumerário permanente, José da Silva Soares, 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 de Setembro de 1929, e o último por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 6 e 7 do corrente mês e 28 de Dezembro
findo.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Leopoldo Gomes da
Silva, 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 dosde 2 do corrente mês.
Iliuislério da Guerra - Reparli~áo Geral

Concedidos os seguintes aumontos de 10 por cento
sobre o soldo, nos termos dos artigos 67.0 e 69.0 do
decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, e artigos 1.0
e 4. o do decreto n. o 20:247, de 24 de Agosto de 1931,
aos oficiais abaixo mencionados, reformados, inválidos
nos termos dos artigos 2.0 e 3.0 do decreto n. o 16:443
acima referido, e capelãis do extinto quadro dos capelãis militares, por terem completado o tempo de permanência no pôsto de tenente necessário para aqueles
aumentos, nos termos do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setombro de 1929: 2.0 aumento: capitão Fernando
de Sousa Medeiros e tenente José do Passos Lomba, o
primeiro desde 1 de Julho de 1931 e o último desdo 1
do mês findo. 3.0 aumento: capitão capelão, professor
do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, Casimiro Vitória Chamíço, desde 1 do mês
findo. 4.° aumento: capitão capelão do Hospital Militar
Principal de Lisboa, José António Marques Júnior,
desde 1 do mês findo.

7.°_ Por decretos de 16 do corrente mês:
Ilinislério da Guerra - f.'l Direcção Geral- 2.a Reparlição

de

Aumentado ao efectivo do exército o tenente- coronel
aeronáutica Norberto Ferreira
Guímarãis,
que,
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encontrando-se na situação de desertor, se
em 9 do corrente mês, ficando na situação
numerário permanente, nos termos do decreto
de 26 de Abril de 1930, situação em que se
anteriormente à de desertor

9

apresentou
de supra,
n.? 18:252,
encontrava

Regimento de infantaria. n.· 17

Tenente.coronel, segundo comandante, o major Bernardo Tiago Delgado, contando a antiguidade desde 6
do corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 18

CoronE'l, supranumerário permanente, segundo comandante, o tenente-coronel, supranumerário permanente,
A~tónio Jonq uim de Almeida Valente, contando a antigUldade desde 6 do corrente mês.
Distrito de recrutamento e reserva-n.· 6

. Co.ronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, chefe
lntormo, Afonso Henrique Barbeitos Pinto, contando a
antiguidade desde 6 do corrente mês.
Supranumerário

.T.enente do serviço de administração militar, em ina?t.lvldade, Hipólito Damaso das Neves, por ter sido
Jul~ado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar
de lUspecçllo, em 4 do corrente mês.
Concedidas as vantazens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Ag~sto de 1931, desde as datas que
lhes vão dosignadas, 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 17:378, de 27 de Setembro de i929, modificado pelo decreto n,> 19:069, de 27 de Novembro de
{~30, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento
sobre o sôldo:

hfantaria - coronel Alberto Pinto Tasso de Figueiredo, no batalhão de caçadores n.? 2; tenentes-coronéis:
Augusto Bivar Xavier de Azevedo Salgado, no batalhão
d? c~c1istas n ," 2, Manuel Joaquim Crêspo Júnior, no
dIstrIto de recrutamento o reserva n.? 5, José Maria
Sardinha Pereira Coelho, na carreira de tiro VergueiroDucla Soares, desde 1 de Janeiro de 1932; majores:
João Soares Brandão, supranumerário permanente, desde
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1 de Julho de 1931, Jaime Pereira dos Reis, no distrito
de recrutamento e reserva n. o 7, desde 28 de Agosto
de 1931, Carlos Augusto Pereira do Carmo, na 2.11
Repartição da 1.:1. Direcção Geral do Ministório da.
Guerra, desde 1 de Janeiro de 1932; capitão Manuel
Francisco Vidal Lopes, na 3.:L Repartição da 1.:l Direcção
Geral do Ministério da Guerra, desde 21 de Agosto
de 1931, ficando nula e de nenhum efeito a parte do,
decreto de 17 de Outubro de 1931 que lhe concedeu as
mesmas vantagens; tenente Francisco António Gonçalves, no regimento de infantaria n. o 10, desde 1 de
Dezembro de 1931. Artilharia-majores:
José João Pinto,
da OrU7-Azevedo, no grupo independente de artilharia
de montanha n,? 15, desde 1 de Julho de 1931 e Adelino
Pais Clemente,
adido, no Ministério do Comércio e
Oomunicações,
desde 1 de Dezembro de 1931; capitão
Antão de Almeida Garrett, no regimento de artilharia
ligeira n. o 5. Cavalaria - capitão José Correia Durão
Paias, no regimento de cavalaria n,o 3. Engenhariacoronel Pedro Fava Ribeiro de Almeida, na Direcção da.
arma de aerunáutica ; major Fernando Gaivão Jácome
de Castro, no Instituto Profissional dos Pupilos dos
Exércitos de Terra e Mar. Aeronáutica - tenento Tadeu
Lopes da Silveira, no batalhão de aerosteiros, desde 1
de Dezembro
de 1931. Módico - tenente milicianoManuel da Cunha Castelo Branco Saraiva, no Hospital
Militar Principal de Lisboa, desde 1 de Julho de 1931.
Administração militar - capitãis : Carlos Grave, na 3.11
Repartição da ~. a Direcção Geral do Ministórío da Guerra,
milicianos do quadro espocial José Marecos, na 2.·
Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de
Dezembro de 1931, e Florival Crato Simões Fogaça, na
3.a Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 1 de Janeiro de 1932. Quadro auxiliar do
serviço de saúde- capitão ,José Martins, no Hospital
Militar Principal de Lisboa, desde 21 de Dezembro
de 1931.
Idem para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Ernesto J údice de Oliveira, no rrgimento de infantaria n." 15; majores: Jaime
Pereira dos Reis, no distrito de recrutamento e reserva
n." 7, e Alvaro Pacifico de Oliveira e Sousa e Car'os.
de Carvalho Dias, adidos, cm serviço, respectivamente,
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no Ministério das Finanças,
nu guarda fiscal, o no do
Comércio
e Üomunicações ; capitãís : António
Manuel
da Mota e Costa, no regimento
de infanturia
n, o 13,
Joaquim
Monteiro
Arruda,
no batalhão
independente
de infantaria
n. o 24, Augusto
Alexandre
de Castro
Pereira Lopes e Manuel Antóno Pereira Milrcu, adidos,
em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal;
tenentes: Fernando Augusto da Câmara Lomelino e João
Baptista Pereira Júnior, adidos, em serviço no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscnl, e milicianos do quadro
especial Francisco
Muria Ribeiro de Faria Salgado, no
~uadro, José Rodriguos da Silva Mendes, no regimento de
mfantaria n.? 7, José da Oruz Ribeiro e Manuel da Mota
Marques Guerra, respectivameute
nos batalhões de metralhadoras n. os 2 e 3, Oosme Pereira de Lemos, no batalhão de ciclistas n , o 1 o António Balha e Melo, adido, no
Ministério
do Comórcio e Comunicações.
Oavalariatenente-coronol
Francisco Martins Lusignan de Azevedo,
na 2.n Direcção Geral do Ministério da Guerra. Veterinário - tenente José António dos Santos Farraia, no
grupo mixto indopendeutd de artilharia montada n ." 24;
Administração
militar - tenente-coronel
Amadeu Damasceno Vieira do Castro, na Direcção do serviço de administração mílitar ; Quadro auxiliar do serviço de saúdetenentes:
José do Nascimento
Santareno,
no Hospital
Militar
de Belém, Aurélio
Granada
de Albuquerque
PinhE'iro e José Nuues, respectivamente
nos hospitais
regionais n. os 2 e 3; Chefe de banda de música - capitão
Maximiano
da Assunção
Gomes Fontoura
Rebelo, no
bataTIlllo de caçadores u.? 5, todos desde 1 de Dezembro
de 1931.
Adidos

Ooronol, graduado,
o tenente-coronel
de infantaria,
graduado,
em serviço no Ministério das Colónias. António Ferreira
Neves, coutando a antiguidade
desde 6 do
corrente mês.
Tenente milici:mo do serviço de administração
militar,
do quadro especial, da 3.a Repartição
da 2.11 Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Vasco Gonçalves Branco,
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 13:300, de 23 de
Março de 1927, devendo ser considerado
nesta situação
desde 8 do corrente mês.

,
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Reserva
Coronel
do regimento
de infantaria
n." 11, Octávio
Frederico
Dias, e capitãis : do regimento
de infantaria
n.? 20, António Afonso Pais Gomes, e supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria
n. ° 3, António
de Oliveira Rodrigues, o primeiro nos tormos da alínea b)
do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n, o 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 desde
4 do corrente mês.
Reforma
Coronel, na situação de reserva,
João Vitorino
da
Fonseca,
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 14 do corrente mês.

11inistério
da Guerra...Repartição
Geral
Concedidos
os seguintes
aumentos
de 10 por cento
sõbre o sõldo, nos termos dos artigos 67.0 e 69.ó do
decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, e artigo 1.0
do decreto n. o 20:2-1:7, de 24 de Agosto de 1931, aos
seguintes oficiais reformados,
inválidos nos termos dos
artigos 2.° e 3.° do decreto n." 16:443, acima indicado,
por terem completado o tempo de permanência
no põsto
de tenente necessário
para aqueles aumentos, nos termos
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929:
Primeiro aumento, desde 1 do corrente mês: capitão
Manuel António de Oliveira Miranda.
Segundo aumento, desde 1 de Dezembro findo: tenente
Manuel Augusto Cicouro.

8.°_ Por decretos

de 23 do corrente mês:

Ilioistérioda Guerra- P DirecçãoGeral- P Repartição
Supranumerários
Capitão,
supranumerário,
o tenente de infantaria,
da
carreira de tiro de Barcelos,
Eduardo de Paiva Macedo,
contando a antiguidade
desde 4 do corrente mês.
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Alferes de infantaria, o aspirante a oficial José Maria
de Melo, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 de Novembro do ano findo.
Batalhão de oaçadores n.O 6

Coronel, comandante, o tenente- coronel José Martins
Cameira, contando a antiguidade desde 16 do corrente
mês.
Batalhão de ciolistas n.v 1

Tenente.coronel, comandante, o major Luiz Sampaio,
contando a antiguidade desde 16 do corrente mês.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel Alexandre Inácio de Barros Vanzeler, contando a antiguidade desde 17 do corrente mês.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.s 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
q.ue lhes vão designadas, aos oficiais em seguida menclonados:
,

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 1929,modificado
pelo decreto n.O i9:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Estado maior generalgeneral José Paulo Fernand.es Júnior, no Conselho Superior de Dísciplína do ExérCItO. Infantaria - coroneis:
João Alvaro dos Santos
Silvano, no quadro, desde 1 de Janeiro de 1932, Cristóvão Aires de Magalhãis, no quadro, desde 8 de Janeiro
de 1932, capitão Josó Nogueira Soares Júnior, no regimento de infantaria n." 18, desde 1 de Janeiro de 19R2,
tenentes: Francisco Pedro Simões Silva, adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, desde
25 do Agosto de 1931, e Jol1o Pedro, no batalhão de
metralhadoras n. o 2. Artilharia - tenente-coronel Abel
Nunes Perestrelo de Vasconcelos, no regimento de artilharia ligeira n. o 3, maj 01' Raúl Ferrão, na fábrica de
~unições de artilharia, armamento e viaturas. Cavalaria - capitão Acácio José Rodrigues Laje, adido, no
Ministório do Interior, na guarda nacional republicana,
desde 1 de Dezembro de 1931. Engenharia - major
Henrique Hipácio de Brion, adido, no Ministério da
Marillha, desde 9 de Dezembro de 1931. Médico-
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tenente José Nevill de Ascensão Pinto da Cunha Saavedra, no batalhão
de caçadores
n. ° 5. Quadro auxiliar
de engenharia - tenente,
supranumer-ário
pormanente,
Miguel Augusto, desde 1 do Dezembro do 1931.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento aôbre o sôldo :
Iufantaria-brigadeiro
Júlio Alberto elo Sousa Schiappn
de Azevedo, na L" região militar, desde 1 de Outubro
de 1931; tenentes-coronéis:
Luiz Gonzaga Cardoso
Meneses Pinhoiro, no quadro, José Francisco
Pires do
Carmo, na Escola prática de infantaria, Alberto da Silva
Pais, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 3; major
José da Cruz Viegas, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de Terra e 1\1ar; capitão Manuel Bornardes do Almeida Topinbo,
na carreira de tiro de
Santarém;
tenente miliciano do quadro especial Amadeu
Humberto
de Sá Morais, no regimento
de íufantnria
D.O 10. Médicos - major António Augusto da Voiga e
Sousa, no Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, desde 1 de Dezembro de 1931 j
capitão, com a graduação
do major, miliciano do quadro
especial, José Bernardo
Correia Ribeiro, na fabrica de
munições de artilharia,
armamento
o viaturas desde 1
de Julho de 1931. Veterinário -'ten.ente
Mário Augusto
da Costa, adido, no Ministério do Interior, desde 1 de
Dezembro de 1931.
'
A.dido

'I'enente-coronel
de artilharia, cm disponibilidade,
Raúl
do Carmo Simões Pereira) nos termos da alínea d) do
D.O 4.° do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro
de 1929, por se encontrar
dosempenhando o cargo de director da fábrica do equipamentos
e arroios.
Quadro dos oliciais milicianos

de reserva

Capitãis médicos milicianos Delfim Miranda o do quadro dos médicos auxiliares
do exército Luiz Augusto
da Silva Pombeiro, por terem atingido o limite de idade)
nos termos do artigo 61.° do decreto n.? 12,:017, de 2
de Agosto de 1926, devendo ser considerados
nesta. situação) respectivamente,
desde 13 o 23 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Joaquim Augusto da
Costa 'I'eriagu, por ter atingido o limite de idade, DOs
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termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17:378,
-de 27 do Setembro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 do corrente mês.
9. o -

Por decretos de 26 do corrente mês:
3.· região militar

General, comandante, o brigadeiro de infantaria,
-comandante interino
Francisco Soares de Lacerda
Machado, contando ~ antizuidade desde 6 do corrente
mês.
"
Adidos

General, o brigadeiro de infantaria, adido, em serviço
no Ministério das Finançns, comandante da guarda fis-cal, Alexandre José Malheiro, contando a antiguidade
desde 6 do corrente mês.
•
Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, adido,
em servi~o no Ministério das Colónias, António Baptista
.Iusto, contando a antiguidade desde 6 do corrente mês.
10. o -

Portarias

Ministério da Guerra - Reparti~ão do Gabinete

,

Por ter sido publicada com inexactidões novamente se publica
seguinte portaria de 4 de Dezembro do ano findo:

a

°

Manda
Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, exonerar, a seu pedido, o capitão
do secretariado militar, Francisco Grilo Fevereiro, do
-cargo de vogal da comissão nomeada por portaria de 1
de Setembro de 1921, publicada na Ordem do Etcérctto
n. o 17, 2. a série, de 17 do mesmo mês e ano, e louvar o
referido oficial pela aesiduniado, inteligência e dedicação
manifestadas durante o período de dez anos em que prestou serviço na citada comissão.

Por portarIas de 16do corrente mês:
Ministério da Guerra - RCllartição do Gahinete

Considerando que se torna imprescindível e inadiável
assentar doutrina em matéria de cartografia militar e estabelecer em bases sólidas um programa geral de levan-
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tamentos de cartas militares, boje consideradas em toda
a parto como material de guerra indispensável à preparação e execução das operações militares;
Considerando que os serviços de cartografia militar
se acham quási completamente desorganizados e nunca
tiveram o desenvolvimento que é mester que tenham;
Considerando que se verifica não haver o entendimento
que deve existir entre os vários organismos incumbidos
de trabalhos desta natureza, no sentido de um maior
aproveitamento para a colectividade e, em especial, para
a defesa do Pais;
Considerando que se torna necessária a existência
de uma unidade de doutrina e de acção entre todos os
organismos citados:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear a seguinte comissão para
estudar e propor as bases em que deverá ser resolvido
tam momentoso problema, devendo entregar os seus
trabalhos no prazo máximo de quarenta e cinco dias,
a contar da data da presente Ordem do Exército:
Presidente, o chefe do estado maior do exército.
Vogais:
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Carlos Maria. Pereira dos Santos.
Coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhãis.
Major graduado de artilharia Vítor Hugo Duarte de
Lemos, professor de topografia e geodosia da Escola
Militar.
Um delegado do Instituto Geográfico e Cadastral do Ministério do Comércio, com voto consultivo.
Um delegado do serviço cartográfico do Ministério da
Agricultura, com voto consultivo.
Secretário, tenente de infantaria, com o curso do estado maior, Fernando dos Santos Costa.

Jlillistél'io da Guerra-1.I'

llirecção Ger;:l- La Rcpal'ti\i:o

Louvado o tenente do batalhão do metralhadoras n. 03,
Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, pelos serviços
relevantes já prestados na sua curta carreira militar,
demonstrando SOl' um oficial disciplinado, disciplinador,
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enérgico, valente, sabedor e dedicado em extremo pelo
serviço, qualidades estas que têm evidenciado claramente
no desempenho de vários serviços que lhe têm sido
cometidos.
Ministério da Guerra - ta Dircc~ão GCl'al- 3. a Reparti~ão

Promovidas aos postos abaixo indicados, nos termos
do artigo 18.° do decreto n.? 20:118, de 28 de Junho de
1931, e considerados desde já mobilizáveis como subalternos, devendo ser imediatamente licenciadas, as seguintes praças':
A aspirantes a. oficial de infanta.ria, mllicianos

Para o regimento de infantaria n." 1 :
. Da mesma unidade: soldados cadetes n.~S 636/31, Júlio O~stelo Branco; 185/31, Lino António Roberto Magalhlhs Quintala' 612/31, Sebastião Eduardo Maldonado
Oenteno; 514/31', Fernando Tomaz Domingos da Silva;
:4/31, Arnaldo Felgueiras Fernando de Sousa; 541/31,
O' an~?l Marques
Canas; 619/31, Leonel Coelho de 1\1abalhaiS. Do grupo de defesa submarina de costa: soldados cadetes n.O~142/30, Mário Joaquim Rodrigues Pôrto;
190/28, Carlos Eugénio dos Santos Dias Bana. Do regimento de artilharia de costa n." 1: soldado cadete
n.? 528{30, Aires Queimado. Do regimento de cavalaria
n." 7: soldados cadetes n.O 417/30, Armando Jacquer
~ôrr~s Castelo Branco; 416/30, José Raimundo Varela
F radmho. Da 3." companhia de saúde: soldados cadetes
n.O 77/29, Manuel Aníbal Machado Felioíssimo Pronto;
91/30, Sebastião José Baptista; 117/30, João Cândido
~omes Bastos. Da 3.a companhia de administração milItar: soldado cadete n. ° 13/30, Rubens Luiz de Carvalho e Silva.
S

S

Para o regimento de infantaria n.? 3:
Do grupo independente de artilharia de montanha
n. ° •15: soldados cadetes nOS144/30 , Carlos Pires FeIO'
oU~lr~s; 296/30, António de Barros e 240/30, Marçal
Al'lstLdes da Costa Leite.
Para o regimento de infantaria n. o 4:
Da mesma unidade: primeiro cabo cadete n.? 26/27,
F ernando Manuel de Azevedo Galvão de Melo.
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Para o regimento de infantaria n.? 5 :
Da mesma unidade: primeiro cabo cadete n,o 46/26,
António Serras Simões; soldados cadetes n.os 460/27,
Domingos Cabrita da Silva e 663/28, Daniel Loureiro.
Para o regimento de infantaria

n, ° 7:

Da mesma unidade: soldado cadete n. ° 230/27, Afonso
de Sousa,
Para o regimento de infantaria n. ° 14 :
Do grupo independente de artilharia de montanha
n.? 12: soldados cadetes n.O 24/30, Norberto da Silva.
Pinto e 74/29, José Fernandes Lebre.
S

Para o regimento de infantaria n. o 15:
Da mesma unidade: soldado cadete n. ° 935/30, Joa-quim Lima da Cruz Cascada.
Para o regimento ele infantaria n. ° 18:
Da mesma unidade: soldados cadetes n.O' 30/31, Pedro Henrique Temudo; 50/31, Elísio de Oliveira Alves
Pimenta; 43/31, José Gonçalves de Oliveira o Silva;
46/31, António José de Olíveira ; 6/31, Alcídio Elmano
Teixeira Malheiro; 48/31, Pedro Luiz Couto Vieira ORÓrio; 51/31, José Caetano do Magalhãis Cerqueira de
Castro Amorim; 39/31, Adriano Pinto Monteiro de Freitas; 11/31, Joaquim Armando da Silva Crêspo Guimarãis. Da 1.a companhia de saúde: soldados cadetes
n.OS 221/29, Alberto Augusto Sequeirn; 281/31, José
Eduardo Correia de Barros; 243/30, Francisco Alfredo
Pires; 787/26, João de Sousa Campos; 295/30, Armindo
Augusto Pires; 770/28, Carlos Soares de Magalhãis ;
248/31, Arlindo Bóris da Silva Pereira. Do regimento
de cavalaria n.O 9: soldado cadete n.? 492/29, Luiz Augusto Dias Bivar,
Para o regimento de infantaria n.? 20:
Da mesma unidade: soldados cadotes n. os 778/29, Alberto Pires dos Santo R; 1:206/27, José Gomes Moreira;
79a;'29 , Artur Alves da Costa e 687/29, António Maria
Gonçalves.
Para o batalhão de caçadores n.? 1:
Do grupo mixto independente de artilharia montada,
n. ° 14: soldado cadete n. ° 118/E, Florindo Madeira.

2.' Série
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Para o batalhão de caçadores n. ° 5:
11

Da 3. companhia de saúde: soldados cadetes n.OS 338(
30, Fernando Pereira da Silva Sardo ; 688;29, Pedro
Eugénio Nercier Marques; 181/30, Francisco Alberto de
A~~eida Chichorro. Da 3.11 companhia de administração
mIlitar: soldados cadetes n, os 333/30, Qnirino dos Santos .Mealha; 112/29, Rui Araújo de Pádua; 486/31, António .Joaquim de Oliveira; 319/30, Manuel Cutileiro
Ferreira; 420/30, Ricardo Jorge Rodrigues; 25/29, 1fateus José de Arriaga Xavier da Costa.
Para o batalhão do caçadores n. ° 7:
Do regimento de telegrafistas : segundo cabo cadete
n." 178/27, 1\1iguel Rosa; soldados cadetes n.OS 1:088/28,
Eduardo Alfredo Keil Carvalho da Silva; 219/30, António Rib(\iro Duarte Ralha; 58/28, João, Machado de
Barros. Da 3. a companhia de saúde: soldados cadetes
n. os 150/27, G nstavo Fernandes da Fouseca; 882/30,
José Domingos de Carvalho; 22/22, José Duarte Ayala
Manuel Joaquim Macieira; 1:053/28, José
ABõto;179/28,
guus Cru?; 657/28, Carlos Henriques Andersen da
Costa; 137/29, Aníbal do Carmo Rosa Bruno.
•
Para o batalhão de caçadores n.? 8:
Do regimc'nto de cavalaria n." 1: soldados cadetes
n. os 32/30, José António Belchior Júnior; 224/28, Tolentino da Encarnação Chora Sant' Ana.
Para o butalhão de metralhadoras

n.? 1:

Da mesma unidade: soldado cadete n. ° 12/29, Mário
Emílio Casais Riboiro.
Para o batalhão do motralhedoras

n. ° 2:

.J?a mesma unidade: soldado cadete n. ° 794/28, Luiz
FilIpo Telo Correia Barreto. Do regimento de artilharia.
ligeira n. ° 2: soldado eadoto n. ° 4/30, João Maria Robalo. Da 2., companhia do saúde: soldados cadetes
U,.01 46/29, Augusto Duarte Henriques Simões; 290/2~,
l! ernando de Abreu Cardo Brandão; 188/30, Antómo
Augusto de Sousa Andrade; 40/29, Emilio António da
90sta Campos. Da 2.11 companhia de administração mihtar: soldado cadete n.? 277/30, António José Gavino de
Vasconcelos.

,
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A aspirantes a ofioial de artilharia, milicianos

Para o regimento de artilharia ligeira n." 3:
Do grupo de especialistas: soldado cadete n. o 56/30,
1talo José da Costa Ajuda. Do grupo de artilharia de
costa n," 2: soldado cadete n. ° 168/30, Manuel Martins
Inez. Do grupo de artilharia pesada n.? 1: soldado cadete n.' 96/28, João de Jesus Pires.
fi

Para o regimento de artilharia ligeira n.? 5:
Do batalhão de metralhadoras n.? 3: soldado cadete
11.0 160/30, Manuel António Rodrigues. Do regimento de
telegrafistas (1. ° grupo): soldado cadete n. o 332/29,
Ulisses Queiroz Nunes.
Para o grupo independente de artilharia de montanha n." 12:
Da mesma unidade: soldado cadete n. o 79/30, Manuel
Nogueira Fernandes.

Por portaria de 23 do corrente mês:
Ministério da Guerra -t .n Direcção Geral- 3.8 Repartição
Promovidas aos postos abaixo indicados, nos termos
do artigo 18.° do decreto n." 20:118, de 28 de Junho de
1931, e consideradas desde já mobilizáveis como subalternos, devendo ser imediatamente lícencidas, as seguintes praças:
A aspirantes a oficial de engenharia, milicianos

Para o regimento de telegrafistas:
Da mesma unidade: soldados cadetes n.O 792/28 da
3.11 companhia, Luiz Ricardo Hintze Ribeiro Jardim;
281/30 da 1. a companhia, Franklin da Costa Pereira;
408/29, da 3.a companhia, José João Valdez Brifa Ro~ue de Pinho; 799/28 da 5. a companhia, António da
Cunha de Moura Metelo de Nápoles; 821/28 da 3." companhia, António Vasco Hintze Ribeiro; 398/28 da companhia de telegrafia sem fios, Alberto Santos de Oliveira. Do regimento de sapadores de caminhos de ferro:
soldado cadete n." 379jE da 7.3 companhia, António
Carlos Bon de Sousa Xavier Cordeiro.
S
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N." 1

Para o regimento de sapadores mineiros:
Do regimento
de telegrafistas:
soldados cadetes
n.08 984/28-S, Milton Albuquerque Pereira da Cruz;
726/28-S, João Guerreiro Nuno; 217j27-D, Mário Fred~nc? Loureiro Marques; 725/28-S, Vasco Manuel da
SllveIra de Sousa Bual,
A aspirantes a oficial
do serviço de administração militar, milicianos

Para a La companhia de administração militar:
Do regimento de infantaria 11.° 18: soldado cadete
n.? 24/30, António Manuel Mota. Do batalhão de metralhadoras n. ° 3: soldado cadete n. ° 454/30, José Sarmento Osório Vasconcelos Matos.
Para a 2. a companhia de administração militar:
Do batalhão de metralhadoras n. ° 2: sôldado cadete
n.O 799/28, José Pereira Duarte. Da 2. a companhia de
saúde: soldado cadete n. ° 103/27, José Xavier Cardoso
Meneses.
Para a 3. a companhia de administração

militar:

Da mesma unidade: soldados cadetes n.O 110/29, Pedro Navarro Bozarim
: 445/30 José Maria Barbosa Mab
galhãis Godinho ; 184/26, Fr;ncisco de Assiz Meneses
Belard da Fonseca; 348/30, José Maria Livério; 416/30,
~ntero Pinto de Sousa Ramos Taborda ; 109/30, AntónIO José de Almeida e Silva· 488/27, António Augusto
de Freitas da Luz Maltês; 318/27, José Ricardo Bento;
467/29, Manuel Cardoso Alves da Cunha; 241,30, António Maria Laboreíro de Mira Mendes; 466/30, João
Rodrigues de Castilho; 457/29, António Valdez Penalva.
Da 3. companhia de saúde: soldados cadetes n.O 72/30,
J?SéAlexandre de Campos Ribeiro Lopes; 47/30, Adolfo
SImões Muler ; 69/29, Carlos Augusto Garcia Coimbra.
Do regImento de infantaria n.? 1: soldados cadetes
n.O ?40/31, Ary Barbosa da Fonseca; 638/31, T('ó~lo
Martllls Gomes· 628 31 Francisco de Ataíde Almeida
de Vasconcelos.' Do regi~ento de infantaria n. ° 17: soldado cadete n.? 190/31, Joaquim José Galante de Carvalho. Do grupo de artilharia a cavalo n, ° 2: soldado
ca~ete n. ° 263/30, Manuel Carlos de Vasconcelos Tei:xeIra Pinto. Do grupo de artilharia pesada n.? 2: soldadoscadetes n. os 157/28, António Joaquim Pera, 13G/3o.,
Bernani Alves Ramo~.
S
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Por portaria de 26 do corrente mês:
Dinistério da Guerra - Ikparti~áo do Gabinete

Louvado o coronel de artilharia, Adriano da Costa
Macedo, pelas constantes provas de elevada inteligência,
superior critério, grande lealdade e proficiência manifestadas no desempenho do cargo de ajudante general.

11.

o-

Por determtna;ão do Govêrno da República:
~illistério da Guerra - 1.:1 Direcção Geral

Exonerado de ajudante general do exército, interino,
o coronol de artilharia, Adriano da Costa Macedo.
Ajudante general do exército, interino, o coronel de
infantaria, tirocinado, inspector interino da 3.:1inspecção
de infantaria, Francisco Bernardo do Canto.
Chefe interino da L." Repartição, o tenente-coronel de
infantaria, no quadro da arma, Raúl Silvão Loureiro.
A djunto interino da 1.a Repartição, o tenente de infantaria, no quadro da arma, José dos Santos Cabrita.

!Iinislério da Guerra - 2. a. Direcç-ão Geral - 3. li Repartição

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, do batalhão de pontoneiros, Manuel Alves Morgado,
pelo pedir.
Ilillislério da Guerra - 3. a Direcção Geral

Sub-chefe do esta.do maior do exército, interino, o
coronel de infantaria, com o CUrso do estado maior,
chefe da 4.:1 Repartição, Arnaldo de Melo.
Adjunto do Arquivo Histórico Militar,
capitão do
regimento de cavalaria n.? 4 Zarco Gomes Pereira da
Oãmara, sem dispêndio para a. Fazenda Nacional.

°

3.· região militar- Quartel general

,

Adjunto da L." Repartição, o alferes do secretariado
militar, supranumerário, Francisco Maria da Purificação
Alves Ribeiro.

~ .• Série
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Quadro da arma de infantaria

Major do regimento de infantaria
'Henriquo de Almeida e Silva.

n." 16 Frederico

Supranumerário

Alferes, com a patente de tenente, do batalhão
caçadores n." 1, José Alves Pereira, pelo pedir.

de

Supranumeral'io permanente

Capitão do batalhão
Jesus Leopoldo,

de caçadores n." 4 Adolfo de

Regimento de infantaria n.O 3

?apitão

de infantaria,

Palva Macedo, pelo pedir.

supranumerário,

Eduardo

de

Batalhão independente de infantaria n.· 24

Tenentes: de infantaria, do comando militar de Ponta
"Delgada, Aniceto António dos Santos Júnior, e do batalhão indepE'ndente de infantaria n." 22, João da Costa
Morrira.
Batalhão de caçadores n.s 7

. Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim
Smel de Cordes.
Tenente do batalhão de caçadores n.? 4 Armando
Aquiles do Espírito Santo.
Batalhão de metralhadoras n.s 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Manuel
.António da Silva Pereira sem dispêndio para a Fazenda
.
'
Nacional.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 3

Tenente do regimento
Carlos de Brito.

de infantaria

n." 3 Augusto

Distrito de reorutamento e reserva n.· 20

Capitão de infantaria,
.José Augusto da Cruz.

supranumerário

permanente,

Distrito de recrutamento e reserva n.· 21

Adjunto, o tenente do secretariado militar, do quartel
general da 3.11.região militar, João Farinha.
Regimento d.o n.rtUhln"ia. ligeira.

Major de artilharia,
(lama Rodrigues.

n.' 3

no quadro da anua, Vasco da
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Regimento de artilharia de oosta n.· 1

Segundo comandante, interino, o major João Gonçalves de Sousa e Costa.
Major do grupo independente de artilharia de montanha n. o 12 José Luciano da Silva Cravo, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão do regimento de artilharia ligeira n. o 5 António Emídio Moreira Peixoto, pelo pedir.
Grupo independente de artilharia de montanha n.s 12

Alferes do quadro auxiliar de artilharia, do grupo de
artilharia a cavalo n. o 1, Abílio Guimarãis, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n. o 8

Capitão de cavalaria, em disponibilidade, José Martins de Campos Ferreira, pelo pedir.
Comissão técnica da arma de engenharia

Exonerados de vogais o coronel António Alfredo de
Magalhãis Correia e os maj ores Vergilio César Antunes
de Lemos, Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma
e, supranumerário permanente, Manuel António Soares
Zilhão.
Vogais, o coronel, comandante do regimento de sapadores mineiros, Duarte de Figueiredo do Nascimento
Veiga, capitão da inspecção das tropas e serviços de
pioneiros, Eduardo Pires, e tenentes: da inspecção do
serviço de obras o propriedades militares António Jacinto Magro e da escola de transmissões Manuel António Vassalo e Silva.
Regimento de sapadores mineiros

Capitão do quadro auxiliar de engenharia, da 2. a Repartição da 2. Direcção Gorul do Ministério da Guerra,
Joaquim António Branco.
li

Regimento de telegrafistas

Tenente de engenharia, adido, com licença ilimitada,
Amílcar do Amaral Albuquerque, para os efoitos da alinea a) do artigo 43.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, substituído pelo decreto n. o 19:175,.
de 27 do Dezembro de 1930:

2," Série

ORDEM: DO EXERCITO

N,o 1

25

======

Batalhão de pontoneiros

Tesoureiro, o tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade, Fernando Raposo de Oliveira.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente do grupo independente de aviação de protecção e combate José Maria Soares de Melo Rodrigues,
pelo pedir.
1." companhia de saúde

Comandante da secção de equipagens, o tenente do
quadro auxiliar de artilharia, do grupo de dofesa submarina de costa, José Fernandes, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
3,· companhia de saúde

'I'enents do quadro auxiliar do serviço de saúde, d.o
hospital militar principal de Lisboa, Jerónimo Malafaia da Costa.
'

.

Hospital militar principal de Lisboa

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, do
Depósito geral de material sanitário e do hospitalização,
Agostinho Ribeiro.
Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, supranu21orário. da Direcção do serviço de saúde militar,
José Maria Rodrignes Valente Júnior, pelo pedir.
Supranumerário permanente

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 1, António Francisco.
Supranumerário

Alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde, da.
3.8 companhia de saúde, Manuel Rodrigues Paiva.

12.0

-

Ministério da Guerra-

a) Declara-se
Monteiro Nunes
Francês com o
é-lhe permitido,
do rt'gulamento
mercê e usar as

La Dircc~ão GCrill- La R~parti\ão

que, tendo o corouel de artilharia Luiz
da Ponto sido agraciado pelo Govêrno
grau do oficial da Legião do Honra,
em conformidade com as disposições
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
respectivas insígnias.
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b) Declara-se
que, tendo o coronel de infantaria
José
Maria de Freitas sido agraciado
por Sua Majestade
o
Rei de Itália com o gruu de grande oficial da Coroa
de Itália, é-lhe permitido, cm conformidade
com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê o usar as respectivas
insígnias.
c) Declara-se
que, por portaria do Ministério da Marinha, do 21 de Novembro de 1031, publicada no Diário
do Govêrno n." 275,2.3 série, do 27 do mesmo mês e ano,
foram condecorados
pelo Instituto
de Socorros a Náufragos,
com a medalha do prata de Filuntrcpia
e Caridade, os oficiais abaixo moncionados :
Capitão Manuel da Silva Branco e tenente Aparício
de Paula Pacheco, ambos de infantaria.

d) Declara-se

que, por deliberação do Supremo 'I'ribufoi autorizado
o major de infantaria Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton a usar a palma
dourada
sõbre a fivela da medalha militar de prata, da
classe de valor militar, por estar nas condições do n, o 3. o
do artigo 2.° do decreto n." 6:093, de 11 de Setembro
de 1919, alterado polo decreto n.? 12:081, de 9 de Agosto
de 1926.

nal Militar,

13.0-1Iinistério

da Guerra- La Di]'ec~ão Gtral- 2_R Repartição

a) Declara-se

que por portaria
do Ministério do Intede 3 do Julho de 1931, inserta no Diário do Go-vêrno n.? 155, 2.1t série, de 8 do mesmo mês e ano, foi
louvado o coronel de infantaria
Feliciano
António da
Silva Leal pelo muito patriotismo,
proficiência
e zõlo
manifestados
no desempenho
do cargo do delegado especial do Govêrno nos Açôres,
rior

b) Declara-se que os coronóis do extinto corpo do estado maior, inscritos na escala. dos tenentes-coronéis
de
infantaria,
Henrique
Sátiro Lopes Pires l\1ontC'Íro o Cesário Augusto de Almeida Viana, chegaram à sua altura
para a promoção a coronel na arma de infantaria,
sua
arma dê origem, em 6 do corrente mês.
c) Declara-se que o corou-I Joaquim Inácio de Barcalos Júnior e o tenente-coronel
Luiz Torcato
de Freitas
Garcia, ambos de infantaria, ficam suspensos das fun-
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ções do serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar.

d) Declara-se que o tenente-coronel do extinto corpo
do estado maior, inscrito na escala dos majores de infantaria, Alfredo Ernesto da Cunha, chegou à sua 'altura para a promoção a tenente-coronel na arma de infantaria, sua arma de origem, em 6 do corrente mês.

e) Declara-se que o major de infantaria, supranumerário permanente, João Soares Brandão, conta a antiguidade do actual pósto, para efeitos de vencimentos,
desde 1 de Julho do ano findo.
f) Declara se que o major Francisco Vicente da Silva
os capitãis Manuel António da Silva Pereira, Afonso
Carlos Ferreira May o Cãncio Jo!>é Jorge, todos do infantarra, os três primeiros em disponibilidade e o último
-supranumer:írio, chegara~ à sua altura para entrar nos
respectivos quadros.
,

·0

g) Declara-se que o capitão de infantaria Manuel Francisco Vidal Lopes conta a antiguidade do seu actual
posto, para efeitos de vencimentos, desde 21 de Agosto
do ano findo.
h) Declara-se que o capitão de infantaria Armando
Âugusto da Costa, a quem pela Ordem do Exército n. 023,
2. a série, de 1931, foi concedido o segundo aumento de
10 por cento sobre o sôldo, presta serviço na carreira
de tiro de Visou e não na de Chaves, como foi publicado na referida Orde-m.
i) Declara-se qu~ o tenente de infantaria, adido, com
licença ilimitada, João Teixeira da Gosta, deixou de
estar nesta ituação, continuando, porém, na situação de
adido, mas em ser-viço no Ministório das Colónias, desde
26 de Novembro do ano findo, por ter sido nomeado
para uma comissão dependente daquele Mínístério, nos
termos do artigo 2.0 do decreto n," 13:309, de 23 de
Março de Hl27.
j) Declara-se que o tenente de i~fantaria Luiz. M?-nuel
de Azevedo ocupa o lugar ime(~lat.amente.à direita do
tenento Joaquim Augusto Pinto Ribeiro na lista dos oficiais quo, no terceiro quadrimestre do ano findo, se ofe-
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receram para servir nas Colónias, nos termos do decreto
n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, durante o corrente
ano e inserta na Ordem do Exército n.? 21, 2.3. série, de
1 de Dezembro findo.
k) Declara-se que o tenente de infantaria, supranumerário permanente, Joaquim Pedro Alexandre Borges,
que, pela Ordem do Exército n. o 24, 2. a série, do ano
findo, passou à situação de adido, em serviço na guarda
nacional republicana, pertencia ao batalhão de aorosteíros, e não ao batalhão de automobilistas, conforme consta
da mesma Ordem.
l) Declara-se que o tenente de infantaria Joaquim Augusto Pinto Ribeiro desistiu de servir nas Colónias no
corrente ano.
m) Declara-se que o alferes de infantaria Ernesto Monteiro Góis Pinto, que, pela Ordem do Exército n.? 24,
2. a série, do ano findo, passou à situação de adido por
ter sido nomeado para uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, pertencia ao batalhão
de caçadores n." 5, e não à Escola prática de infantaria,
como consta da mesma Ordem.
n) Declara-se que o tenente do gl"UpOde defesa móvel
de costa Francisco Peixoto Chodas foi considerado instrutor de educação física, com distinção, pelo Institui
Militaire d' Education Phçeique, de Bruxelas, tendo sido
autorizado a fazer uso do respectivo distintivo.

o) Declara-se que as exonerações de vogais da comissão técnica da arma de engenharia do coronel António
Alfredo de Magulhãis Corroia e dos majores Vergílio
César Antunes de Lemos, Vorgílio António Gomes Ferreira Quaresma e, supranumerário permanente, Manuel
António Soares Zílhão, todos de engenharia, publicadas
na presente Ordem do Exército, dr vem ser consídoradas,
para o primeiro desde a sua colocação na Inspecção
das tropas e serviços de pioneiros pela Ordem do Exército n." 12, 2.3. série, de 1030, e para os restantes desde
a sua promoção ao actual posto.

p) Declara-se que o tonente de ongenharia, chefe de
secção da Direcção do serviço de obras o propriedades
militares no Governo Militar de Lisboa, Joaquim Guarda

2.' Série
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2 do corrente mês, estas funda cadeira de tática de enge-

q) Declara-se
que o capitão
médico miliciano
de
reserva Alfredo Fernandes
que, pela Ordem do Exército
n.? 19 (2.:1 série) do ano findo, foi colocado no quadro
dos oficiais milicianos de reserva,
pertencia
ao distrito
de recrutamento
n.? 8 e não ao n.? 18 como na mesma
Ordem foi mencionado.

r) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, supraunmerúrio,
António Tomaz Elói
chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.
s) Declara-se
que o capitão farmacêutico,
miliciano, do
quadro especial, na situação de reserva, Abílio de Sousa
Camões passa a contar a antiguidade
dos postos de
tenente e capitão desde 17 de Setembro de 1917.

t) Declara-se que, por p~rtaria do Ministério da Justiça e dos Cultos, inserta no Diário do Gcxêrno n." 289,
2.11 série, de 15 de Dezembro do ano findo, foi o tenente-coronel
do serviço de administração
militar
Manuel
Eduardo
Martins
louvado
pelos serviços
relevantes
prestados
na administração
das Cadeias Civis Centrais
de Lisboa, como director interino, e pela inteligência e
zêlo com que serviu.
u) Declara-se
que os capítãis do serviço de administração militar Fernando
Vasco da Silva Chichorro
e
Artur da Costa Ribeiro e os tenentes
milicianos
do
mesmo serviço do quadro especial Manuel dos Santos
Vila e Mário Carlos Pacheco ficam suspensos das funções de serviço, nos termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina militar.
v) Declara-se
que o major, na situação de reserva,
Amílcar de Figueiredo
Campos fica, nos termos do artigo 170.° do regulamento
de disciplina militar, suspenso
das funções do serviço que lhe possa caber.

x) Decl ara-so que o alferes do quadro auxillar do serviço de saúde, na situação de supranum?rál'lo~
.Manuel
Rodrigues
Paiva presta
serviço no hospital militar auxiliar de Belém.
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z) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar do artilharia António de Sousa Marques deixa do estar suspenso das funções de serviço, continuando porém no
mesmo quadro, sem comissão, não podendo fazer serviço em qualquer unidade ou estabelecimento militar, nos
termos do artigo 176.° do regulamento de disciplina
militar, modificado pelo decreto n." 20:628, de 17 de Dezembro de 1931.
14.

o_

~Iillislério da Guerra -

f_Il

llirecção Geral- 2. n Rcpal'ti~áo

a) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Arnaldo de Mola, nomeado sub-chefe
do estado maior do exército, interino, pela presente Ordem do Exército, desempenha estas funções desde 2 do
Dezembro do ano findo.
b) Declara-se que fica sem efeito a colocação do tenente-coronel do regimento de infantaria n. ° 8 Jaime Raúl
Sepúlveda Rodrigues como comandante do batalhão
independente de infantaria n.? 25, inserta na Ordem de;
Exército n. ° 20, 2.:>.série, do ano findo.

c) Declara-se que o major Artur Pinheiro Coelho e e;
alferes, com a patente de tenente, João Maria Simões
Pereira de Brito, ambos de infantaria, supranumerários,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
d) Declara-se que a passagem à reserva do tenente deinfantaria Jerónimo do Espírito Santo Magalhãis por
decreto de 28 do Novembro último, inserto na Ordem
do Exército n, 21, 2.1\ série, do ano findo, é nos termos
do § único do artigo 9.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
Q

e) Declara-se quo o major de artilharia Venceslau Valadas Lopes Fernandes deixa de estar suspenso das funções de serviço.

f) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, Francisco Justino Morais Teixeira chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
g) Declara-se que o major miliciano de telegrafistus
do quadro especial Manuel de Medeiros Tânger, do re-

•
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~E'nto
do tolegrafistas,
deixou de exercer as funções de
dIrector intorino das oficinas gerais de material de engenharia desde 18 do corrente
mês.

h) Declara-se que o aumento de 15 por cento da importância de gratificação
da especialidade,
nos termos do
artigo 15 o do decreto n.? 11:279, de 26 de Novembro
d,e 1925, concedido ao capitão de aeronáutica
José Maria da Silva Guedes Júnior pela Ordem do Exército
n. ° 24, 2. fi série, de 1931, é a partir de 1 de Julho de
1931.

i) Declara-se, para os efeitos da determinação VI) da
O_rdemdo Exército n, ° 2, La sério, de 1924, que os caPltãis médicos João Pedro Medeiros de Almeida, Manuel
Piuto, João Ferreira
da Silva Oouto Nobre e miliciano
do quadro especial João Bastos Lopes foram aprovados
nas provas especiais de aptidão para o pôsto de major
em 11 do corrente mês.

15.o_lfillistérío

-

da Guerra_.2.3 Direcção Gcral- 3. a Repartição

a) Vencimentos
que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 do Setembro de 1924, o decreto n.? 20:247, de 24 de
~gosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencIonados, transferidos
para a situação de reserva:
General José Francisco de Barros, 902;$29, sendo: pensão de reserva, 504,$; lei n." 888, 50;)40; lei u." 1:332,
342tS72; 0,14 por cento, M17. Tem 5 anos de pôsto,
52 anos de serviço e 11 períodos.
Ooronel de infantaria Octávio Frederico Dias, 480t$02,
sendo: pensão de reserva, 3261570; lei n." 888, 32667;
lei n. ° 1:3:3:'>', 117 tl61; 0,14 por cento, 3tl04. Tem 2 au~elltos
de 10 por cento sõbre o sôldo, 44 anos de ser"IÇO e 10 períodos.
Oapitão de infantaria
José da Silva Soares, 289tU9,
sendo: pensão de reserva,
H17650; lei D.O 888,19675;
lei n." 1:3:32, 55,$30; 0,14 por cento, 16694; do vencilllento total 481$23 são pela província de Moçambique o
41634 pela província
da Guiné. Tem 1 aumento de 10
por conto sôbre o sôldo, 42 anos de serviço e 88 períodos.
Capitão de infantaria
Manuel José Serpa, 325661,
se.ndo: pensão de reserva,
222t$75; lei n. o 888, 221527 ;.
101 n.? 1'332
~28' , O,'*
14 por cento , 9~31'
•
, 71 'i.'
rP
, do venci-
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menta total 30t$28 são pela província de Angola. Tem
2 aumentos
de 10 por conto sôbre o sõldo, 43 anos de
serviço e 44 períodos.
Capitão de infantaria
António Afonso Pais Gomes,
358~7l, sendo: pensão de reserva, 226687; lei n. o 888,
22668; lei n.? 1:332, 90674; 0,14 por cento, 18M2;
do vencimento. total 1191)55 são pela província de Mo- .
çambique.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o
sôldo, 45 anos de serviço e 87 periodos.
Capitão de infantaria António de Oliveira Rodrigues,
2371126, sondo: pensão de reserva, 182a50; lei n. o 888,
18625; lei n.? l:33.!, 29t520; 0,14 por cento, 7a31. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 39 anos de
serviço e 38 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 reforma, em virtude do disposto no decreto n.? 20:264, de 1931:
Coronel de infantaria
Augusto César de Madureira
Beça, 3516, sendo: pensão de reforma, 27015; lei n. o 888,
27/;; lei n. o 1:332, 54Ó; do vencimento total 166676 são
pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbro o sôldo e 40 anos de sorviço.
Coronel de artilharia
Alfredo Ernesto Dias Branco,
334n/)5, sendo: pensão de reforma, 268/;50; lei n,o 888,
26/;8/); lei n.? 1:332, 32fiJ~2; 0,14 por cento, 6ag8; do
vencimento
total 261540 são pela província
de Macau.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, 38 anos
de serviço e 24 períodos.
Coronel de artilharia
Manuel Maria Taveira Cardoso,
352r$79, sendo: pensão dp reforma, 2761507; lei n. o 88~,
27t;60; lei n." 1:332, 441517; 0,14 por cento, 4a95. Tem
1 aumento de 10 por couto sôbre o sõldo, 39 anos de
serviço e 17 períodos.
Coronel de cavalaria Firrnino Teixeira da Mota Guedes, 196t$l2, sendo: pensão de reforma,
1891581; lei
n." 888, 3679; 0,14 por cento, 2r$/)2; do vencimento total 12~64 são pela província
de Moçambique. Tem 31
anos de serviço e 10 perícdos.
Coronel de engenharia
Artnr Maria da Silva Ramos,
307 lI90, sendo: pensão de reforma, 260a94; lei n. o 888,
26a09; lei n. o 1:332, 20t)87. Tf>m 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo e 37 anos de serviço.
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Tenente-coronel de infantaria Oarlos António Leitão
Bandeira, 190,$30, sendo: pensão de reforma, 173,$60;
0,14 por cento, 16,$70; do vencimento total 3M70 são
pela provincia de Angola, 31670 pela província de Timor e 12,$68 pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 30 anos de serviço
e 70 períodos.
Tenente-coronel de artilharia Alberto Augusto de Almeida Teixeira, 253i$34, sendo: pensão de reforma,
219i$22; lei n.? 888, 21692; 0,14 por cento 12620; do
vencimento total 21669 são pela província de Angola e
14M6 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sõldo, 35 anos de serviço e 47
períodos.
Tenente-coronel de artilharia João Oarlos Castro Côrte
Real Machado, 221,$96, sendo: pensão de reforma, 205673;
lei n.? 888, 12634; 0,14 por cento, 3,$89. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo, 33 anos de serviço e 15
períodos.
Tenente-coronel de artilharia Patricio Xavier de Almeida e Brito, 200849, sendo: pensão de reforma, 192624;
lei n.? 888, 3,$84; 0,14 por cento, 4641. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo, 31 anos de serviço e 17
períodos.
Tenente-coronel de cavalaria Álvaro César de Mendonça, 126681 de pensão de reforma. Têm 24 anos de
serviço.
Tenente-coronel de cavalaria Fernando Ooutinho da
Silveira Ramos, 115654 de pensão de reforma. Tem 22
anos de serviço.
Tenente-coronel de cavalaria Jaime Raúl de Brito Carvalho da Silva, 133647, sendo: pensão de" reforma,
122650; 0,14 por cento, 10597; do vencimento total
24,$70 são pela provincia de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 27 anos de serviço, 57 períodos e sôldo de capitão.
Major de infantaria Arnaldo Augusto ReMIo da Silva,
15M20 de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o soldo e 29 anos de serviço.
Major de infantaria José Augusto de Mancelos Pereira Sampaio, 104636 de pensão de reforma, sendo 4653
pelo Ministério das Finanças. Tem 23 anos de serviço.
Major de infantaria, Manuel de Almeida, 143624, sendo:
pensão de reforma, 131,$60; 0,14 por cento, 11664; do
vencimento total 22,$88 são pela província de Angola,

!
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17816 pela província de Moçambique e 28860 pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sóldo, 25 anos do serviço o 54 períodos.
Major de infantaria Rogério Augusto Afonso, 12M71,
sendo: pensão de reforma, 114~54; 0,14 por cento, 11tH 7;
do vencimento total 40~16 são pela província de Angola
e 10604 pela província de S. Tomé e Príncipe. Tem 25
anos de serviço e 57 períodos.
Major de cavalaria Alberto Cardoso Martins de Meneses Macedo, 96~33, sendo: pensão de reforma, 94818;
0,14 por cento, 2~15; do vencimento total 18632 são
pelo Ministério das Finanças e 9~16 pelo Ministério do
Interior. Tem 21 anos de serviço e 11 periodos.
Major de engenharia José Marques Pereira Barata,
95~45 de pensão de reforma. Tem 20 anos de serviço.
Major de infantaria António Luiz Oardoso, 123855,
sendo: pensão de reforma 119~63; 0,14 por cento, 3692.
Tem 26 anos de serviço e 20 períodos.

c) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n,o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Irene Parreira para receber, ao abrigo
. do artigo LOdo mencionado decreto, os vencimentos de
seu marido, segundo sargento do secretariado militar
João Pires Parreira, internado na Casa de Saúde do
TelhaI.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com o decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, os oficiais na situação de reforma em
seguida mencionados:
Ooronel Oarlos Alberto Lopes de Almeida, 246~85,
sendo: pensão de reforma, 230~69; lei n. o 888, 131'$84;
0,14 por cento, 2;$32. 'rem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo, 33 anos de serviço, 8 períodos e diferencial.
Tenente-coronel António Fernandes, 302625, sendo:
pensão de reforma, 232~50; lei n, o 888, 23625; lei
n." 1:332, 46~50. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o soldo e 40 anos de serviço.
Tenente-coronel José Bruno Oabedo, 140~90 de pensão de reforma. Tem 27 anos de serviço.
Major António Carvalho de Gouveia, 91~63 de pensão de reforma. Tem 20 anos de serviço.
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Major Arnaldo da Silva Douwens, 118tS26, sendo: pensão de reforma, 114554; 0,14 por cento, 3t$72. Tem
25 anos de serviço e 19 períodos.
Major Jaime' de Matos Caldas e Quadros, 100~25,
sendo: pensão de reforma, 99;$27; 0,14 por cento, t$98.
Tem 22 anos de serviço e 5 períodos.
Capitãis

António da Costa Pereira Júnior, 68r$75 de pensão de
reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo
e 15 anos de serviço.
Cândido Abilio de Almeida Gomes, 82;$50 de pensão
de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo e 17 anos de serviço. Reforma nos termos do artigo 13.0 do regulamento disciplinar do exército de 1913.
Carlos Alberto Novais e Silva, 70;$27, sendo: pensão
de reforma, 65t590; 0,14 por cento, 4;$37; do venci{llento total 8;$26 são pela província de Angola e 4;$13
pela província de Cabo Verde .• Tem 17 anos de serviço
e 25 períodos.
Frederico Cortês Marinho Falcão, 79~30, sendo: pensão de reforma, 76609; 0,14 por cento, 3;$21; do venciInento total 4640 são pela província de Moçambique. Tem
18 anos de serviço e 17 períodos.
Gabriel Maria de Barros Nápoles de Sousa Homem,
1161$77, sendo: pensão de reforma, 104;$50; 0,14 por
cento, 12;$18; do vencimento total 21;$20 são pela provincia de Angola e 10;$60 pela província do Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo,
22 anos de serviço, 59 períodos e diferencial.
Jerónimo Pinto Montenegro Carneiro, 101616, sendo:
pensão de reforma, 92650; 0,14 por cento, 8;$66; do
vencimento total 9;$62 são pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 21 anos
de serviço e 45 períodos.
Josó Novais Vilaça, 169;$40 de pensão de reforma.
Tem 30 anos de serviço e reforma nos termos do artigo 13.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, com 2 auInentos de 10 por cento sabre o saldo de major.
José Pinhol, 158;$65, sendo: pensão de reforma,
143618; lei n.? 888, 111$45; 0,14 por cento, 4r$02. Tem
34 anos de serviço e 23 períodos.
Júlio César Augusto Gomes, 120;$, sendo: pensão de
reforma, 112650; 0,14 por cento, 7;$50; do vencimento
total 14t$40 são pela província de Moçambique. Tem 1
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Major Arnaldo da Silva Douwens, 118tS26, sendo: pensão de reforma, 114$54; 0,14 por conto, 3872. 'rem
25 anos de serviço e 19 períodos.
Major Jaime' de Matos Caldas e Quadros, 100;$25,
sendo: pensão de reforma, 99;$27; 0,14 por cento, 898.
Tem 22 anos de serviço e 5 períodos.
Capitãis

António da Costa Pereira Júnior, 68;$75 de pensão de
reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo
e 15 anos de serviço.
Cândido Abílio de Almeida Gomes, 82;$50 de pensão
de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
sôldo e 17 anos de serviço. Reforma nos termos do artigo 13.0 do regulamento disciplinar do exército de 1913.
Carlos Alborto Novais o Silva, 70;$27, sendo: pensão
de reforma, 65690; 0,14 por conto, 4;$37; do venci{Uento total 8;$26 são pela província de Angola e 4;$13
pela província de Cabo Verde .• Tem 17 anos de serviço
e 25 períodos.
Frederico Cortês Marinho Falcão, 79630, sendo: pensão de reforma, 76;$09; 0,14 por cento, 3tS21; do vencimento total 4MO são pela província de Moçambique. Tem
18 anos de serviço e 17 períodos.
Gabriel Maria de Barros Nápoles de Sousa Homem,
116t$77, sendo: pensão de roforma, 104659; 0,14 por
cento, 12;$18; do vencimento total 21;$20 são pela província de Angola e 10;$60 pela província do Moçambique. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o sõldo,
22 anos de serviço, 59 períodos e diferencial.
Jerónimo Pinto Montenegro Carneiro, 10Uí16, sendo:
pensão de roforma, 92;$50; 0,14 por cento, 8;$66; do
vencimento total 9862 são pela província de Angola.
'rem 1 aumento do 10 por cento sôbre o soldo, 21 anos
de serviço e 45 períodos.
Josó Novais Vilaca, 169840 do pensão de reforma.
Tem 30 anos de serviço e reforma nos termos do artigo 13.0 do decreto de 25 de Maio do 1911, com 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo do major.
José Pinhol, 158665, sendo: pensão de reforma,
143;$18; lei n.? 888, 11M5; 0,14 por cento, 4602. Tem
34 anos de serviço e 23 períodos.
Júlio César Augusto Gomes, 1206, sendo: pensão de
reforma, 112650; 0,14 por cento, 7fJ50; do vencimento
total 14;$40 são pela província de Moçambique. Tem 1
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aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 25 anos de
serviço e 39 períodos.
Luiz dos Santos Martins, 45~98, sendo: pensão de
reforma, 43a18; 0,14 por cento, 2a80. Tem 12 anos de
serviço e 16 períodos.
.
Paulo Emilio Alberto de Figueiredo Garcia, 90620,
sendo: pensão de reforma, 82~50; 0,14 por cento, 7(j70;
do vencimento total 1O~03 são pela província do Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
18 anos de serviço e 40 períodos.
Tenentes

Adelino Dias, 68t$67, sendo: pensão de reforma, 64~81;
0,14 por cento, 3a86; do vencimento total 7~62 são pela
província de Oabo Verde. Tem 18 anos de serviço e 24
períodos.
Alexandre Augusto Simões Vieira, 45867, sendo:
pensão de reforma, 43a90; 0,14 por cento, 1{J77. Tem
13 anos de serviço e 11 períodos.
Américo Simões do Oliveira, 133888, sendo: pensão
de reforma, 129654; lei n. o 888, 2~59; 0,14 por cento,
1~75. Tem 31 anos de serviço, 10 períodos, reforma
extraordinária e diferencial.
António José Ribeiro, 113~39, sendo: pensão de reforma, 106663; 0,14 por cento, 6rli76; do vencimento total Ba08 são pela província de S. Tomé e Príncipe.
Tem 28 anos de serviço e 42 períodos.
Jaime Ilídio Cerqueira e Vasconcelos, 52~27, sendo:
pensão de reforma, 48tS09; 0,14 por cento, M18; do
vencimento total 3tS73 são pela província de Angola.
Tem 14 anos de serviço e 26 períodos.
José Manuel dos Reis, 106847, sendo: pensão de reforma, 102r)27; 0,14 por cento, 4tS20; do vencimento
total 4tS25 são pela província do Moçambique. Tem 1
aumento do 10 por conto sóbre o sóldo, 25 anos de serviço e 24 períodos.
Vergílio Alberto, 94a89, sendo: pensão de reforma,
9M09; 0,14 por cento, 880. Tem 25 anos de serviço e
5 períodos.
Alferes

Alberto da Oosta, 67~98, sondo: pensão do reforma,
66~81; 0,14 por cento, 1817. Tem 20 anos de serviço e
8 períodos.
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Álvaro Garcia de Vasconcelos, 14tl24, sendo: pensão
de reforma, 13~36; 0,14 por cento, ~88. Tem 5 anos
de serviço e 6 períodos.
.
António Barradas Nunes, l1M5 de pensão de reforma. Tem 3 anos de serviço.
Augusto Guedes, 50651, sendo: pensão de reforma,
47{>72; 0,14 por cento, 2r$79. Tem 15 anos de serviço e
19 períodos,
Carlos Alberto da Costa Rois, 21{>de pensão de reforma. Tem 7 anos de serviço.
Élio de Vasconcelos Dias, 13~36 de pensão de reforma. Tem 4 anos de serviço.
João Rodrigues Barbosa, 84~58, sendo: pensão de
reforma, 82~09; 0,14 por cento, 2~49. Tem 24 anos de
serviço e 17 períodos.
José Manuel Álvares Pinto da Rocha, 22;$90 de pensão de reforma. Tem 7 anos de serviço.
José Maria Alves Machado, 22~90 de pensão de reforma. Tem 7 anos de serviço,
Manuel Carvalho Valério Júnior, 2M de pensão de
reforma. Tem 6 anos de serviço.
Silvestre Gomes da Cunha, 69~46, sendo: pensão de
reforma, 63~; 0,14 por cento, M46; do vencimento total 10~95 são. pela província de Moçambique. Tem 19
anos de serviço e 44 períodos.
Tiago Dias do Nascimento, 21~73, sendo: pensão de
reforma, 21;$; 0,14 por cento, ;$73. Tem 8 anos de serviço e 5 períodos.

e) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais nas situações de reserva o de reforma,
em substituição dos que lhes foram atribuídos:
Pela Ordem do Exército

D.O

22, 2. série, de 1931:
tl

Major Isaac Júlio de Carvalho, 173,$42, sendo: pensão
de reforma, 150;$18; loi n.? 888, 6;$; 0,14 por cento,
17 a24; do vencimento total 10;$82 são pela província de
Angola e 21~64 pela província de Moçambique. 'rem 32
anos de serviço o 88 períodos.
Major Manuel Gregório da Rocha, 321;$52, sendo:
pensão de reforma, 238;$70; lei n. ° 888, 23;$87; lei
D.O 1:332, 57~28; 0,14 por cento, 1~67; do vencimento
total 7~84 são pela província de Moçambique. 'rem um
aumento de 10 por cento sõbre o soldo de tenente-coronel,
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41 anos de serviço, 7 períodos e reforma nos termos do
artigo 13. do decreto de 25 de Maio de 1911.
Capitão António Ambrósio Ferreira, 1601$75, sendo:
pensão de reforma, 143i$18; lei n.? 888, llM5; 0,14 por
cento, 6t$12; do vencimento total 9M4 são pela província
de Angola. Tem 34 anos de serviço e 35 períodos.
Capitão Manuel António de Oliveira, 139t$83, sendo:
pensão de reforma, 129{)54; lei n. ° 888, 2659; 0,14 por
cento, 7870; do vencimento total, 4t$50 são pela província de Angola e ~50 pela província de Moçambique. Tem
31 anos de serviço e 44 períodos.
Capitão Joaquim Simões da Costa, 314[;52, sendo:
pensão de reforma, 2316; lei n.? 888, 23;$10; lei n.? 1:332,
46620; 0,14 por cento, 14;$22; do vencimento total 47t$16
são pela província da Guiné e 94;$32 pelo Ministério das
Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 40 anos de serviço e 60 períodos.
Capitão José Maria do Pais de Sousa Andrade, 308691.
sendo: pensão de reforma, 202850; lei n. ° 888, 20625;
lei n.? 1:332, 64t$80; 0,14 por cento, 2M36; do vencimento total 7618 são pela província de Moçambique e
57844 pela província de Timor. Tem um aumento de 10
por cento sobre o sôldo, 43 anos de serviço e 111 períodos.
Tenente João Paulino, 120679, sendo: pensão de reforma 115t$00; 0,14 por cento, 51579; do vencimento
total 20tll10 são pela província de Angola. Tem 36
períodos e reforma extraordinária.
Tenente Pedro José da Guia Pau Real, 1541$80, sendo:
pensão de reforma, 143i!518; lei n. o 888, 11645; 0,14 por
cento, t$17. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbro o
sôldo, 34 anos de serviço e um período.
Alferes Aníbal António, 108fll38, sendo : pensão de
reforma. 931554; 0,14 por cento, 1~84; do vencimento
total 16a01 são pela província de Angola e 8602 pela
provincia de Moçambique. Tem 27 anos de serviço e
101 períodos.
0

Pela Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 1931:
Tenente. na situação de reserva, Jaime Augusto Teles
Grilo, 122t$08, sendo: pensão de reserva, 11M; 0,14
por cento, 7608; do vencimonto total 12,H8 são pela
província de Angola. Tem 44 períodos e reforma extraordinária.
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t,a Repartição

Declara-se, nos termos dos artigos 11.0 e 12_0 do
decreto n.? 19:616, de 28 de Fevereiro de 1931, qu~
está aberta a inscrição para a matricula no curso do
estado maior, devendo os oficiais que desejem concorrer
enviar os seus documentos à 3. a. Direcção Geral do
Ministério da Guerra até 20 de Fevereiro de 1932.

17.

Nos termos

°-

Colégio ~Iilitar

do § único do artigo 126.° do decreto

n.O 18:608, de 1930, declara-se que foi aberto concurso,
pelo prazo de trinta dias, a partir da data da publicação
dêste anúncio no Diário do Govêrno, para preenchimonto
do lugar de conservador-preparador
do museu de ciências naturais dêste estabelecimento, a que só podem ser
admitidos indivíduos que possuam aprovação da 5.3 classe
dos liceus ou curso julgado equivalente pelo conselho
escolar. As condições de admissão e demais actos do
concurso estão patentes na secretaria do Oolégio nos
dias úteis, das doze às dezassete horas.
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MINISTÉRIO

DA GUERRA

2 DE FEVEREIRO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

o seguinte:
I

..

1.o _ Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral- 2. a Repartição
Manda o Govêrno da República Portuguesa,

pelo l\Ii-

nistro da Guerra, publicar a lista da antiguidade dos
aspirantes a oficial das diversas armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de 1931.
Paços do Govêrno da República, 30 de Janeiro de
1932. - O Ministro da Guerra, Ant6nio Lopes Mateus.
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2. o _ ~Iillis!ério da Guerra -1. a Direcção Geral- 3.11 Reparliçã6
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, publicar a lista da antiguidade dos
sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas
armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de 1931.
Paços do Govêrno da República, 30 de Janeiro da
1932. - O Ministro da Guerra, António Lopes Mateus.
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N.o 2

Obituário
1931
Dezembro
1932
Janeiro
»
»
»
»
»
»
»
»

2-

Tenente,

reformado,

João de Melo Bulhões.

1111 -

Coronel, reformado, Fraucisco .loaquím Alberto.
Capitão médico miliciano, I!'raneitico Jú.lice Formosiuho.
lG - Tenente de infantaria Fraucisco de Assis Ferreira
!lo A breu J úuior.
18 - Coronel, reformado, Pedro António Ralcma Clarção.
22 -Major,
reformado, Ral vador .JerÓnimo da Sil va.
22 - Capitão, reformado, Artur Pais de Lima Castelo
BrallÜo.
25 - 'I'ouontc-coroucl,
reformado,
.Iouquiut Augusto
Cambezes.
25 -Major,
reformado, Custódio António da ~ilva.
25 - Tonontc-coroncl, reformado, Anselmo Castanheira.
#

António Lopes Mateus.

•

Está conforme.

o Ajudante

~~~

General, interino,

/1~dA.v-tvd-e~

~r.~

1

I

j

MINISTÉRIO

DA GUERRA

22 DE FEVEREIRO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1.° -

D('crelos

Ilillistério da Guerra - neparll~ão do Gabinete
(Por ter sido publicado com in!'xaetidõl's
o seguinte decreto de 8 de Janeiro findo).

novamente

se publica

Usando da faculdade q no me confere o n, ° 3. o do artigo 2.° do decreto n." 1:!:740, de 2G de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do
Mini1itro da Guerra, e em conformidade
com a decisão
do Conselho de ~finistros:
hei por bem decretar
que
seja considerado
nulo e de nenhum efeito o decreto que
demitiu 00 serviço do exército o tenente de infantaria
Antero Veríssimo
da Cunha, por se reconhocor
q ue o
mesmo oficial se não acha iucurso no n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n,? 19:141, de 19 de Novembro de
1930, devendo no entanto o mesmo oficial passar á sitUII<;[O
de reformado com 50 por cento dos vencimentos
nos termos do § 1." do artigo 3. o do mesmo decreto,
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido (l faça
executar. Paços do Govêrno da HOpi1blica, 8 do Janeiro
do 1932.- AXTONIO ÓSCAR DE FUAGOSO CAlmoNA-

António Lopes Mateus.
Usando

da faculdade

tigo 2.° do decreto

D.O

que mo conf re o D.O 3.° do ar1:3:740, de 2G de Novembro de
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Coucodidas
as vantagens
de' que trata o decreto
20:247, de 24 de Agosto de 1\)31, desde as datas
qUI) lhos vão desiguadas,
aos oficiais em seguida mencionados:

D.O

Por terem completado
o tempo de permanência
no oficialato
desde a 8 datas em que sao considerados tenentes. nos termos
do decreto n.v 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.v 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sàldo:

Artilharia - m ajores : Bcnjumim
Feriu Coutiuho, no
quadro,
João Vítor Ferreirn
da Fonseca, na Direcção
da arma de artilharia,
desde 1 de Dezembro de HJ:31;
capitão miliciano
do quadro especial António Correia,
no quadro, desde 20 do .Iaueiro de 193j. OavallLl"iamajor Pedro António
da Costa Rebocho, no regimento
de cavalaria D.O 9, desde 1 de Juneit-o de 19:32. Engenharia - capitão :\larc'ial Simões de Freitas e Costa, no
butalr.ão
de automobilistas.
desde I de Julho de 1931A(llllllli~tração militar
capitãis : Clemente Rafael Leão,
DO r('~imotlto
do infantaria n." 6, dpsde 11 de Dezembro
de 1m31, milicinuo do quadro especial. JOSl~ Maria Forroira Tubordu, no regimento de artilharia
do costa n.? 1,
desde 1 dr Dez-rubro de 1\):31. Quadro auxiliar de artilharia - major Jusé de Loureiro,
no depósito gorai de
mat-riul de gU('ITIl, desde 1 de Janeiro de 1DB2; tenente
Llormencgildo
Augusto
dos Santos,
no regimento de
infantaria n.? 11, desde 1 de Dezembro do 1931.
Idem para o segundo

aumento

de 10 por cento sôbre o sôldo:

1·:\'ta<1o maior gt'np.ral - gonernis
Hamílear
Barcínio
Pinto, udmini-trarlor
gl'rlll do «xórcito.
desde 1 do .Julho de lUBi, e linúl Olimpio
Boaventur-a
Ferr-az, diroctor ela arma do infautaria, (iNHlr 1 de Dezomhro do 19H1.
Infantaria -ma.ior,
no quadro,
Alexandro
Soares Forroiru do Lourpil'o,
dPSc!(1 Ü dI' J)"zt'lllbl'O d(' H131; l'upit11.o 13l'lmiJ'() AlIgu~to Vieira Fl'rnnudc'l',
na pseola militar de [H'ronáutiea,
desde 1 de .Julho d!' 10:31; tl'lll'nt('~,
TIlilieiallo do Cjlladro ('s!H'cial, Llliz Ci'irÍll Real de AIDwida. no quud 1'0, ,Jos(' do SouRa Ilins. no ],0gimo!lto do
illfantaria
D.O 12 . .T01tO Bapti~ta ('orrllia
do Al'llÍljo, no
r"giIlIPnto
di' infantaria
!l.O 18, dpsdo 1 dfO Dl'z<'lIIbro
dn HlHl. Artilhurin - brigadt'iro
.José Alborto da Silva
Ih"to.
na frl'flto marítima
da d('fo~a do Li~hoH, <ksue
1 do Janeiro
de 1\J3~. Módico - ll111jor António
GOllll'S
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da, Sil va Ramos, no grupo independente
de artilharia
montanha n. ° 15, desde 1 de Julho de 1031.

de

01sponlbil1dade

Tononte do infantaria,
adido, Ambrósio
de regresso
do ~IiniRtério das Colónias
em :!6 do corrente mês.

Caminata, que
se apresentou

Reserva
General João Pereira Bastos, coronel do artilharia,
no
quadro da arma, Adriano da Costa Macedo, e capitão,
supranumerário
poruiauente,
do regimento de infantaria
n," Lô , Joaquim Vanês Rosado, o primeiro por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, clB 27 de Setembro de
19~9, tirando exonerado
de vogal do Conselho de Recursos, o SOgUIIOO nos termos do § único (lo artigo 78.0
do mesmo decreto e o tercciru por ter sido julgado incapaz 00 serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo sor considerados
nestu Situação, respectívamente, desde 29, 30 e 18 do corrente mês.
Reforma

Coronel Adolfo Cardoso da Fonseca Lebre e tenoute
Hermenegildo
Afonso, ambos na situação
de reserva,
por terem atingido
o limite de idudo, nos termos do
§ 4.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Seterubro de 1029, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde :.!4 e 30 do corrente mês.
Baixa

do servíco

militar

Tenente
rniliciano módico, do grupo de artilharia pesada n.? 2, Nicolau, por ter sido julgado incapaz do todo
o serviço pela junta. hospitalar'
do inspecção, devendo
SOl' .consid~rado
nesta situação desde G do Maio de nus.

Ilinislério da Guerra - nrparli~fto Geral
Concedidos
os seguintes aumentos
de 10 por cento
o sôldo, desdo 1 de Dezembro do ano findo, nos
termos dos artigos 67.0 e 69.0 do decreto n.? 16:443,
de 1 de Fevereiro
de 10~91 o artigo 1.0 do decreto
n.? :'?0:2-17, do 24, de Agosto de 1931, aos oficiais abaixo
moncíouudos, por terem completado o tempo de perma56bl'0
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nência no posto de tenente nocessário
para aqueles aumentos, nos termos do decreto n." 17 :378, do 27 de Setembro de 1929:
8pgundo aumento:
tenente reformado,
inválido, José
Simões.
Terceiro
aumento:
cap itão-capelão,
secretário do distrito de recrutamento
e reserva 0.° 12, Joaquim Àugusto
Álvares de Almeida.

4. °- Por decretos de 6 do corrente mês:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- P
Conselho Superior

de Disciplina

Repartição

do Exército

Exonerado
O general,
na situação de reserva,
Luiz
Manuel Agostinho Domingues.
V ogal o general Raúl Olimpío Boaventura
Ferraz.

31inistério da Guerra _La

Dirce~ão Geral-2. a Reporli~ão

Conselho de recursos

Vogal o general, na situação
Agostinho Domingues.

de reserva,

Luiz Manuel

Adidos

Capitão
de infantaria,
no quadro da arma, Miguel
Marin Pupo Corroia o tenentes,
de cavalaria,
da 2. a
brigada
de cavalaria,
Eduardo
Augusto
Mascarenhas
Mimoso Serra e do serviço de administração
militar, do
batalhão
independente
do infantaria
n.? 25, Sulvador
Pereira da Silva, por torem sido requisitudos para dosempenhar comissões do serviço dependentes,
o primeiro e o
terceiro do Ministério dus Colónias, nos termos, rospoctívamonte, do decreto n. ° 15:711. dI' 12 de J ulho de lH28
e do artigo 5.° do d-en-to n ," 13309, do 23 de \1ar<;0
de 19:!7, e o segundo rio Miuistório do Comércio e COIllIlnicuçõcs, no Instituto
Geográfico
(' Cadastral,
devendo
ser considerados
nesta siruução,
o primeiro, desde 2 do
cqrrente mês e os restautcs
desde 29 de Janeiro findo.
Disponibilidade

'I'euentes
de infantaria,
e Adolfo Augusto Gouveia
do Ministério do Interior

adidos, Carlos José Moreira
Pinto Júnior, que do regresso
se apresentaram,
respectiva-

2.' Série

ORDEM: DO EXERCITO

H.O 3

103

mente, em 31 de Janeiro findo o 5 do corrente mês, por
terem sido dispensados
do aerviço da polícia do segurança pública e da. guarda nacional republicana,
Reserva.

Coronol de cavalaria,
no quadro da arma, Josó GORçalvas Paúl o tenente do infantaria,
adido, com licença
ilimitada, José de Almeida rúuior, nos termos, rcspectivameute, do § único d-. urtigo 78.0 e do artigo 72 o do
decreto n.? 17:378, de 27 df' Sotembro Of-l1929, substitui do s pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, de 27 de
Dezembro
de 1930.
Refnrma.

Capitão, na situação de roserva, Manuel Antunes Prior
e tl>o"nW do infnntaria,
no quadro da arma, Domingos
Manuel Martins, por terem sido julgados incapazes de
todo o servico, o primeiro pela junta a que se refere o
n o 3.0 do artigo 22. o do decreto n. o 16:44:3, de 1 do Feveroiro do 1929, o nos tormok do artigo ü3. o do mesmo
decreto, 0 o segundo pela junta hospitalar de inspecção,
dovondo S0r considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 22 do mês findo e ~3 do Novembro de 1931.
Baixa do serviço militar
Tenente-coronel
miliciano
farmacêutico
Eduardo
da
Purificacno
Carrapato
e majores milicianos farmacêuticos António Inácio Piçarra () Cândido Alberto de ~10ruis, todos na situação O~) reserva, nos tr-r mos do § 5.0
do artigo 1)1.0 do decreto n, o 12:017, d« 2 d« ~\.gosto de
19:?G. devendo ser consi.lorudoa
nesta situação, l't Spf1Ctivamonte, desde 2 do corrente mês, 27 de 'Julho e 19
de Dezembro do ano findo.
I

~Iillislério da Guerra - Rrparli~ão Gerdl
Concedidos
os seguinte", aumentos
de 10 por conto
sôbre o sôldo, desde 3.'1 datas quo lhes vão indicadas,
nos termos dos artigos (37.0 ti 69.0 do decreto n.? 16:c!c!:l,
de 1 de Fevereiro
de 1920, e artigos 1.o o 4. o do dtlcreto n.? 20:247, de 24 d« Agosto de 1931, nos oficiais
abaixo moncionados, invá J idos nos termos dos artigos 2. o
o 3.0 do decreto n. o 1(3:44B, acima referido, por t('rf1m
completado o tempo de p rmanência no llôsto de tenente
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necessário para aqueles aumentos, nos termos do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929:
Primeiro aumento, desde 1 de Julho de 1931: capitão reformado, Alberto Soares Fernandes Beirão.
Sogundo aumento, desde 1 de Dezembro de 1931:
capitão, na situação de reserva, José Miguel Garcia de
Andrade e tenente reformado,' José Monteiro Alves.

5. ° - Por decretos de 13 do corrente mês:
Ilillislério da Guerra -1:'

Direc~ão Geral- 1.a Reparli~áo

Condecorado, por delibernção do Supremo Tribunal Militar, com a medalha militar de prata da classe do bons
serviços, por se encontrur nas condições da alluea o) do
§ 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 do Setembro do 1917, o tenente
-coronel do secretariado militar Francisco do Paula Pacheco.
Conselho Superior

de Disciplina

do Exército

Exonerado O gen01'111,na situação de 1'0S01'\'a,Arnaldo
Costa Cabral de Quadros.
Vogal, o general Daniel Rodrigues de Sousa.

\Iillistério da Guerra - P

Direcção Gcral- 2. n Rellartição

Direcção da arma de cavalnr-ía

Tenente-coronel, chefo da 2." Reparticão, o major de
cavalaria, chefe interino. José Júlio Duarte Silva, contando a antiguidade desde 6 do corrouto mês.
Regimento

de cavalaria

n.·

Õ

Major, o capitão Artur Augusto Correia Matias, contando a antiguidade desde 6 do corrente mês.
Instituto

Profissional

dos Pupilos

do Exéroito

Coronel, o tonente-coronel do cavularia, sub director,
Carlos Alberto da Guerra Quaresma, contando a antiguidade desde 6 do corrente mês.
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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 oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes. nos termos do decreto n.v '17:378, de 27 de Setembro de i929, modificado pelo decreto n,v '19:0119, de 27 de Novembro de
t930, uecessárío
para o primeiro aumento de iO por cento
sõbre o sôldo:
Artilharia - oapitãis : Francisco Freire de Matos, na
fábrica de munições de artilhari».
armamento e viaturas,
desde 1 de Julho de 1931; miliciano. do quadro t-'sp\'cial,
António da Purificação
Ferreira. no serviço meteorológico do exército. Cavulur ia - capitão, no quadro, .João
José Francisco
Xavior Freire de "(,Ilpses, desde 1 de
Dezembro
de 1031. Eugenhariamajor Joaquim José
de Andrade o Silva Abrnnches , na 2. a Repartição da 2. a
Direcção
GoraI do :\linistério <ta Guerra, desde 1 de Julho
de 1931; capitão miliciano, do quadro PRppcial, do s-rviço do administrução
militar, Ilr-rn-lque Rocha, no grupo
de esquadrilhas
de aviação República, desde 1de Dozembro de 1931.
.
Idem, para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :
Estado Maior Gcm-ral=~eneral Aníbal Augusto Ramos do ;\Iiran(la, no conselho dt' recursos, desde 1 de
Janeiro
de 19~2. Infantaria
teneurc-coronel.
no qnadro, Luiz Torcato
de Freitas Garcia, desde G de Dezembro do Hl31; capitãis : Agostinho
do Nascimento
Crisóstomo,
no batalhão
de caçadores
n. o p, José da
Costa Figudredo,
no batalhão de metralhadorae
n.? 2,
Adr-lino Dolduque da Costa, adido, no Miuistério das
Colónias
e miliciano do quadro especia.l, Loovop ildo
Polágio do Meudouca o Sales, no rl'gimeuto de infantariu n.? 19; tom-ato miliciuno, do quadro csrwcial, Pedro
:Mpsqllita de Oliveira, no regimento de infantaria
n." 5.
Cavalaria
major Armando
Porei 1'11. Carvalhal
da Sílveira Teles Batu-ncourt,
adido, no Ministério das Colónias. Quadro
auxiliar
(lo serviço de saúde - teuoute
Bernardino
Fernan(!C's Pereira, no hc,spital militar regional n.O 1, desdo 1 do Dezembro do 1931.
COl'onéis,
em servi~o,

Adidos
os tC'unnü's-coronéis
dl> cavalaria,
no Ministério das Colónias, José

adidos,
Ricardo
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Pereira
Cabral e no do Interior,
na guarda nacional
republicana,
Mário. da Cunha Bordalo Pinheiro, contando
ambos a antiguidade
desde 6 do corrente mês.
Tenentes,
do regimento
de infantaria
n.? 10 Jaime
Pereira de Carvalho e do regimento de infantaria fi. ° 18
Alberto Moreira da Cruz, por terem sido requisitados
para desompenhar
comissões
de serviço dependentes,
respectivamente,
dos Ministérios, do Comércio e Comunicações no Instituto
Geográfico
e Cadastral,
e do do
Interior na polícia de seguram,;a pública, devendo ser
cousídorados nesta situação desde 9 do corrente mês e 27
de Janeiro findo.
Reforma
Coronéis, na situação do reserva, Aníbal Maria Vorné,
António Paulino de Andrade e Manuel de Brito Oamacho,
por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4.°
do artigo 10.° do decreto 1l.0 17:378, de ~7 de Setembro
de 19:.!9, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 7, 9 e 12 do corrente mês.

6.°_

Por decretos de 20 do corrente mês:
Ministério da Guerra - P Direcçflo Gcral- f.A Repartição

Condecorado,
por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com palma, por se encontrar nas condições
do § 2.° do artigo ~.o e do artigo 4.° do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos D.O 6:093, de 11
de Setembro
de 1919, n.? 12:081, de 9 do Agosto do
1926, e n." 18:084, do 10 do M::.r<:o de 1930, o major de
infantaria Raúl Verdades
de Oliveira Miranda.
Condecorado,
por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços,
com palma dourada.
pOI' so achar
ao
abrigo da alínea c) do § 2. ° do artigo 8. ° do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro
de 1917, modificado pelos decretos n. ° (3:093, do 11 .de
Setembro de 1919, e n o 12:081, de 9. do Agosto do 1926,
o capitão de infantaria Francisco Rosas.
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~lillistério da Gucrra- La Direcção Gerill- 2,& Repartição
.2. inspecção de artilharia
1

Major, o capitão de artilharia,
adjunto,
António de
Ornelas
e Vasconcelos,
contando
a antiguidade
para
todos os efeitos desde 1 de Dezembro de 1~31.
Regimento de artilharia ligeira D.· 3
Capitão, o tenente do grupo de artilharia pesada
João Inácio Bentos Pimenta, contando a antiguidade
todos os efeitos desde 1 de Dezembro de 1931.
Regimento

de artilharill

Capitão,
o tenente Eduardo
Pereira, contando a antiguidade

n.? 1
para

ligeira n.· 5

4-ugusto

Dias de Castro

desde 8 do corrente mês.

Concedidas
as vantagens
de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
qUf' lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida meneionados:
Por ter completado o tempo de permanência no ofícialato
desde a data em que e cousiderado tenente. nos termos
do decreto n.· 17:378, de 27 de Setembro de {!:I29,necessário para o primeiro aumento de tO por cento sêbre o sôldo :
Infantaria - tenente-coronel
Ricardo Freire dos Rf,is,
adido no Ministério
do Comércio desde 1 de Janeiro
de 1932.
Idem para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:
Estado maior gcnoral-g
neral José Paulo Fernandes
Júnior, no Conselho Superior dll Disciplina do Exército,
como brigadeiro,
desde 1 do .Iulho de 1931;
Infantaria
coronel
graduado,
Francisco
de Paula
Geraldes Barba, adido. no Ministério do Comércio, desde
1 de Dezembro dll 1931.
Adidos

Major, o capitão de artilharia, adido, professor do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
Óscar Noto
de Freitas, contando a antiauídude
para todos os efeitos
desde 1 do Dezembro de 1931.
'I'euente suprnuumerário
permanente,
do regimento de
cavalaria n.? 1, Manuel Joaquim Carrajola,
por ter sido

•
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requisitado
para deSPlllpl'llbar uma comissão de serviço
dependente
do Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 do corrente mês.
Reserva
Tenente-coronel
médico, da direcção do serviço de
saúdo militar, António Muuricio Sarmento de Macedo, e
capitão do regimento
de iufantaria n, ° 9 Miguel Cardoso, por terem sido julgados incapazes do serviço activo,
o priun-iro pela junta a que se refere o 0.° 1.0 do artigo ~2. ° do decreto n.
16:443, de 1 de Fevereiro de
lmW, e nos termos do artigo GIL o do mesmo decreto, e
o segundo pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerados
nesta situução , respoctivameuto,
desde
17 de Agosto de 1931 e 1 do corrento mês.

7. o -

Portarias

Por portarias de 21 do mês findo:
~Iinislério da Guerra - Rejlal'li~ão do Gôtuinete
Promovido
a
Portuguesa,
nos
de 9 de Março
de ambulâncias

tenente equiparado,
da Cruz Vermelha
termos do artigo 19.0 do decreto n." 8:(\98,
de 19:!:3, o alferes equiparado,
do grupo
do Põrto, Antóuio Peres lunior.

Promovido a alferes de maqueiros, equiparado,
para o
primeiro grupo de ambulâncias
de Lisboa, da Oruz Vermo) ha Portuguesa,
nos torrnos 00 artigo 19.0 rio <I(,CI'('to
n.? 8:<i98, do {) do l\Inrço UlI 1923, o prirnr-iro 'sargl'nto
de maqueiros do I110S1110 grupo UII ambulâncias,
Nuno de
Gusmão de Magalhães Domingues.

llinislérlO da Guerra - 3. a Dirrcção Geral-i."

Reparllção

Nomeado o tenente de engenharia
Aurolíauo
Sobral
Gomes, para fazer parte da comissão que pela portaria
de 14 de Dezeuihro
de 1931 publicada na Ordem do
Etcércüo n. o 24, 2. a série, do mesmo ano, procederá às
experiências
com a cozinha rodada m/Simões.
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Por portaria de 23 do mês findo:
Ilinistério da Gnerra - RcpartiçflO do Gabinete
Nomeados vogais auxiliares
ela Comissão de História
Militar, nas localidades em seguida designadas,
nos termos do § 5.0 do artigo LOdo decreto n. o 9:290, publicudo na Ordem do Exército n." 13, LA série, de 1923, os
seguintes oficiais e civil:
Tenonte-coronel
de infantaria .Ioaquim Leitão - Pôrto;
Capitão de infantaria Artur Carlos de Barros BastoPôrto ;
.
Padre Francisco
Manuel Alves - Bragança.

Por portaria de 27 do mês findo:

•

~Iinislério da Guerra - R('parti~ão do Gahinete
Nomeada a comissão
composta
pelos oficiais abaixo
mencionados,
para proceder ao r-studo de padrões de
material de uqunrn-Iamonto
em uso no exército, em substituicão da comissão nomeada por portaria de 1 de Junho
do 1929:
Presidenta: Tenente-coronel do sflrviço de administração militar Armando de Alnn-ída Lima;
Vogais:
Majores,
de artilharia,
.Ioão Gonçalves de
Sousa e Costa e do serviço do administrução
militar
Alcide do Oliveira;
capitãcs : de infantaria José Lobato
e de artilharia.
Francisco da Silva Pinto e Carlos Nunes
de Castro ·Paiva.
Secrotdrio : Teuente do serviço de administração
militar Arnaldo da Costa :\loura.

Por portaria de 4 do corrente mês:
lliuistél'io da Guerra - Rcparll~ão do Gahinete
Louvados os oficiais
xiliarps da comissão do
em Abrantes,
Coimbra
lhos histórico militares
para a mesma comissão,

em seguida indicados, vogais auII istóriu Militar. respectivamente
e Óbidos, em virtude dos trubaque têm realizado
à sua custa
mauifostaudo
assim a maior de-
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dicacão pUI' êsses relevantes
serviços e um acendrado
patriotismo :
Tenentes-coronéis,
de artilharía,
com o curso do estado maior, Fernando Falcão Pacheco Mena, e de infantaria,
Beli-ário
Pimenta
e Luiz Torcato
de Freitas
Garcia.

Por portarias de 20 do corrente mês:
Ministério tia Guerra - Rf'partição do Gabinete
Nomeada
a comissão constituída pelos oficiais e civil
a seguir indicados, a fim de elaborar as bases para so
iniciar a montagem de produção de fumos o gases pam
as necessidades do País em tempo de paz:
Teuonte-coronel
do artilharia ~1{Il'io da Silveira Guerra
Freire 'I'emudo, director da fábrica de pólvoras físicas o
artifícios.
Maior de artilharia
Edmundo da Costa Padesca, sub-diroctor da fábrica de equipnmontos
e arreios.
Primeiro tenente de marinha, aviador, António Gomes
Namorado Júnior.
Tenente do engenharia Manuel António Vassalo e Silva.
Tenente
de aeronáutica
Humberto
Pais Martins dos
Santos.
Engenheiro
químico Adriano
Pio Soares Leite, primeiro assistente do Instituto Superior Técnico.

Milliltério da Guerra - 3. A Din'cçáo Geral-

L a Reparti~ão

aI'

Tr-ndo O coronel
infantaria,
com o curso do estado
maior, João Carlos Pires Ferreira Chaves, publicado um
livro intitulado
Curso de táctica, manda o Govêrno da
República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial pelo muito zôlo , inteligência,
esforçado
trabalho o dedicação pelos estudos militares que revelou
na referid a pu blicação.

8. o - Por determinação do Govêrno da República:
llillistél'io da Guerra - t.a Direc~:io Geral
Ajudante
de campo do ajudante
general interino, o
tenente do batalhão
do metralhadoras
n.? 1 Jorge Alexandre Freire Garcia.
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llinistério lia Guerra - 2_& Direcção Geral
Choro da 3.a Secção da Ln Repartiçãc,
O major
médico, supranumerário,
do hospital militar regional n.? 4
António l\1ont ..iro de Oliveira, sem dispêndio pura a Fazenda Nacional.
Adjunto da 3.a Repartição,
o capitão do serviço de
administração
militar,
supranumerário
permanente,
da
escola prática de artilharia,
J osé Francisco Carneiro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

llini~ttrio da Guerra - 3. 3 llirecção Geral
Oficial às ordens do sub-chefe 00 estado maior do
exército,
o tenente do artilharia
Sidónio da Bossa Pais.
Exonorudo
de chefe da 2.11 Repartição,
o coronol de
artilharia,
com o curso do estado maior, Joeé Augusto
Lobato Guerra.
Chl·fo da 2.11 Repartição,
o coronel de infantaria,
com
o curso do estado maior, Carlos Matias de Castro.
Estado

maior general

Ajudante
dr campo do gt'nrral José Paulo Fernandes
Júnior, o capitão du grupo de artilharia
pesada n." 2
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.
3.· ínspeoção de infantaria

Inspector,
interino, O coronel, do distrito de recruta
monto e reserva n.? 20, Viriato Borges Pereira da Silva.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do infantaria,
de obras e propriodades
tino da Costa Azevedo.

da extinta direcção do serviço
militares dos Açôres, Constan.

Regimento de infantaria

n.· 1

Tenente,
supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria
n.? 11, ~lanuel de Albuquerque,
sem dispêndio para a. Fazenda Nacional.
A lforo R , supranumerário,
do regimento
do infantaria
n.? 4, Celestino Bernardo
Fe iciano Marques
Pereira,
som dispêndio para a Fazenda Nacional.
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n.O2

Tenente, supranumerário
permanente,
do batalhão de
caçadores n.? 1, António de Matos Bugalho, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n. ° 4

Alferes, do batalhão de caçadores n.? 7, António
rinha dos Santos, por motivo disciplinar.
Regim6n~o de infantaria

Fa-

n.O 10

da 1." D irecção Geral do
Maj or da 3. Repartição
Ministério da Guerra, Joaquim Maria Neto, pelo pedir.
11

Regimento

de infantaria

n.O 20

Tenente miliciano de infuntariu, do q uadro especial,
oficial às ordens do sub-chefe do estado maior do exército, Francisco
Maria Ribeiro de Faria Salgado, pelo

pedir.
Alferes, supranumerário,
com a patente de tenente,
do batalhão do caçadores n. ° 2 J 086 Dolgado, pelo pedir.
Batalhão

independente

Capitão de infantaria,
lho Borges.
Ba talhão

Capitão do batalhão
Santos, sem dispêndio
Batalhão

de infantaria

no quadro
de caçadores

n.· 23

da arma,

João Coe-

n. o 8

de caçadores n.? 1 Guilherme
para a Fazenda N acioual.
de metralhadoras

dos

n,> 1

Major do regimento de infantaria n." () Luiz Auguato
de Oliveira Franco, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior.
Alferes do batalhão
de caçadores
n. o 8 Mário Barata da Cruz.
Batalhão

de metralhadoras

n.O3

Comandante,
interino, o major Augusto Martins Noguoira Soares.
Svgundo comaudante,
interino, o capitão Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior.
Tenente
de infantaria,
no quadro
da arma, Carlos
José Moreira, pelo pedir.
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N.o 3
n.> 1

Tenente miliciano,
rio quadro especial, do r;egimento
de infantaria n.? 17, .Ioão Lúcio Amaral, por motivo dis-

ciplinar.
Escola prática

de artilharia

Alferes do quadro auxiliar de artilharia,
do grupo de
armazéns isolado de V «udae Novas, José dos Reis Pires.
Alferes do serviço de admini-tracão
militar, supranude administração
militar,
merário,
da 3.a companhia
Rodolfo José Branco Ló,
Quadro da arma de artilharia

Capitão
de artilharia
Aníbal Frederico da Silveira
Machado. ficando pxonprado
de ajudaute
de campo do
general João Pereira Bastos .

.

Quadro espectal a que se refere o artigo õ.·
do decreto n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano c1(~ artilharia,
do mesmo quadro, do
grupo mixto independente
de artilharia
montada n. o 24,
José Alfredo de Paula.
Regimento

de artilharia

hgeira

n.' 2

Tenente
do quadro auxiliar de artilharia,
prática
da arma. Antonio da Cruz Cartaxo,
pêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

Capitão, do ft>gimputo de artilharia
cisco de Seixas Gomes, pelo pedir,
Grupo mixto independente

Alferes

mor-irio,

da escola
sem dis-

de artilharia

n.s 12

ligeira n. o 4, Fran-

montada

n.s 14

do serviço d~ administração
militar, suprauudo regimento de cavalaria n. o 7, António Leitão

Zuquflte.
Regimento

de artilharia

de costa n.· 1

Capitão miliciano de artilharia,
do quadro especial,
adjunto
do Arquivo Histórico Militar, José Maria Varrogoso.
Tenente de at tilhuria, oficial às ordens do sub-chefe
do estado maior do «xército. Sidónio de Bossa Pais, para
os efeitos das aliueus a) e c) do artigo 43.0 do decreto
n. o 17 :378, do 27 de .:-iell·mbro de 1029, substituído pelo

artigo 1.0 do decreto
de ,HJ30.

.0 19:175, de 27 de Dezembro-

Grupo de artilhatia

Capitão

pesada

n

o

1

miliciano

de artilharia,
do quadro especial
ajudante
de campo do general, na situação de reserva,
Francisco
das Chagas Parreira,
Augusto Barbosa Estácio, para os efeitos das alíneas a) e d) do artigo 44.0 do
decreto n." .17;378, de 27 d(ll Setembro de 1929, suhstituído pejo artigo 1.0 do decreto n." 19:17q, de 27 de
Dezembro de 1930.
2." brigada

Comandante
de cavalaria

de oavalaria

do quartel general, o tenente do regimento
n.? 2 Diogo da Silva Ferreira.
Quadro da arma lia cltva.lal'ia

Alferes: com a patente de tenente, António Sobral de
Almada
Negreiros,
ficando exonerado
de ajudante
de
campo do general, na situação de reserva, A rnaldo Costa
Cabrul de Qnadl'os.
Regimento

de cavalaria

n.O 3

Comaudante,
o coronel de cavalaria, no quadro
arma .• Vles andre Inácio de Barros Vanzeler.

da

Alferes, do regimento ele cavalaria n. o 2 António J osé
Ramalho Xavier, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

de oavalaria

n.O O

Capitão de cavalaria, supranumerário
permanente, José
Martins Lopes llibeiro,
sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento

de oavalaria

Capitão do regimento de cavalaria
Durão Paias, pelo pedir.

n.? 3 José Correia

de camínhcs de ferro
do pontoneiros,
Albino Augusto
Vendeirinho, sem dispêndio para a Fazenda

Regimento

Tenente,
de Macedo
Nacional.

n.· 9

de sapadores

do batalhão

Batalhão de pontoneíroa
Tenente, do regimento de telegraflstas, Adriano VieiTa
Coelho dos Santos de Macedo, por motivo disciplinar.
Dire"lão

da arma de Reronáuti1la

!Adjunt.o da 1. Repartição, o tenente de aeronáutica,
qundro da armll, Luiz 'GuEC'rreir.o Padilha do Catltr.o.
JI

no

:1J:15

ORDBMID03EXEROITOIN:O(3

to.a~po !ntel"naol~.l
de atarl'~em
Diot'eCltcrtr.o major de .aenouáutica, no ;{]IUllIdri:> da arma,
Ca:rlOIl Feruendo c1aOonha fi Almeida.
!Adjuntei, o ,capÍltãlq>de 'a~l'Ulláutic.a, director, AntÓDio
IRvdrigtues iAl -es.

DineQ1;ão do a01''I'iqq yetlerlnállio ~:ilitar

Adjunt-o tia 1.;& Repalltiç&o . o capitãs miliciano veterinário.

do I.J uadro esp .cial, do hospital mHiilax veteriaérío
Frederico Granate Leal Tõrres .

principal,

.lL')~pital.D.1iUit.a.r vetednAriopriQ.p}pal

Ohefe da clínica de
veterinário,
do regimento
de Matos Pestaua Goulão,
Nacional.

oontagicsas, o alfE'r.es
d« cavalaria rn." q, .Arménio

do.~lH,:tl~

sem dispêndio
•

Quadro auxiliar

Tenente

hipomóvel,

de art:t1baria

do mesmo quadro,
Urbano de Caíres.

9. o -lIiuii~rio

para a Fazenda

da companhía

de trem

Aa GooTlra.- R~,arIWio,do Gahinete

Declara-se
que, tendo sido agraciados com as mercês
da Sociedade
Portuguesa da Cruz VOfJIlelha o oficial e
praças em seguida mencionados,
é-lhes permitido usar
as respectivas
insígnias:
•
.
Cruz

de Doed1ca~iiQ
da Costa Ivens Ferraz.
Seg-unno8 sargentos:
do rl'g-imento de infantaria n, o 1,
Boaventura
Lourenço
dos Snnto6, do regimente de teIogr afistas Vorgílio César Gaseou de Campos, do secretariado militar José Fernandes da Síl-va o António de
Atnleida
Borgese da 6.a companhia de :roform'l\odos Artur Augusto da Silva.
VorDlelba

Tenente de infantaria Ricardo

Mt"<lalba de A~rAdecbnento

Primeiro sargento
nio Corroia.
10.

Q-

liuisltriedll

do secretariado

militar José Antó-

Guerra-1.a Di,oe4ãe GIl~I-l.aIRf,aFlÍlJÍJl

a) Declnra'l!!e ql1e, por pOl'tllrla do Minist~rio da Agricultura, de 11: de }.{tl.l't;O de t931, publicada no Diário

U6
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ào Govêrno n. o 58, 2. a série,

de 12 do referido mês e
ano, foi louvado o capitão de cavalaria Alfredo Narciso
cl& Sousa, comandante' da coudelaria militar de Alter
db- Chão, pela acção inteligente (> patriótica que, visando
a intensificação
da cuitura do trigo, tem desenvolvido,
eom resultados
verdadeiramente
brilhantes,
no mesmo
estabelecimento
militar, tornando-se,
com a sua muita
ctedicação, um dos mais activos e esforçados
colaboracilores da campanha da produção agrícola.
b) Condecorados
com a medalha militar da classe de
eemportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
MeftHlha

de ouro

Ministério da Guerra - 3.' Dtrecção Geral
ArqUIVO hí--tórír-o

Coronel
Lima.

de artilharia

Henrique

míu tar-

de Campos

Govêrno militar de Lisboa
Tenente-coronel
r ...formado José Eugénio

Ferreira

da Silva.

Oomando militar dos Açõres
de infantaria .loão Mendes de Freitas .

Capitão

•

Regimento de infantaria n.v 3
Tenente-coronel
médico Luiz Martins da Costa Soares.
Tenente

Regimento de infantaria n.· 5
José António Baptista.

Regimento de infantaria n,· 8
Capitão do extinto corpo dos capelãís militares
Borberto
de Araújo Esmeriz.
Regimento de infantaria n.· 20
Tenente-.coronel
Alberto dos Santos Pereira

José

Monteiro.

Batalhão de caçadores n.· 7
{)apitãis Artur Garcia Malheiro e Carlos Gomes Fernarrdes e tenente Júli,Ó Augusto Couceiro Feio.
Major

Distrito de reorutamento e reserva n.s 5
de infantaria Alfredo Ferreira
Gil.
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N,o 3

militar

Major do serviço de administração
militar Eduarde
Guedes de Carvalho
Meneses e capitão do mesmo serviço Joaquim Nunes Veiga.
Medalha
Ministério

Tenente
Gomes,

de infantaria
Redmento

Tenente

Jacinto
Artur

miliciano,
.

Clemente

de Sousa

n.v 3
de Magalhães Faria

de artilbaria

de Jesus

Grupo mixto independente

Capitão
de Paula.

António
de infantaria

Pereira

Regimento

Tenente

de prata

da Guerra. - 3," Direcção Geral
1." Repartição

Araújo.

hg-eíra n,o 5

Fernandes.
de al"tilbaria

do quadro

Escola prática

montada

especial,

n.O 24,

José Alfredo

de cavalaria

Tenentes António Maria Moira e Cruz, Arnaldo Dionísio Carneiro
de Sousa Menezes, Fernando. Dias Pirei
Monteiro,
Francisco
António
d- Araújo
Pimenta da
Gama, João António de Araújo Pimenta da Gama, Joã6
da Cunha Baptista e J oaq uim Rodrigues Gomes Júnior
e alferes João Duarte Perry de Almeida e Brito.

c) Declara-se que, por deliberação do Supremo Tribunal Militar, foi autorizado
o capitão do quadro auxiliar
de artilharia
Cipriano António Marçal a usar a palma
dourada sõbre a fi vela da medalha militar de prata da.
classe de valor militar. por estar nas condições do n,.'°3 ..•
do artigo 2,° do decreto n." 6:093. de 11 de Sec-mbre
de 1919. alterado pelo decreto n." 12:081, de 9 de Agaste)
de 1926.
rl) Declara-se
que, por dor-roto de 2 de .T aneiro do
corrente
ano, publicado
no Diário do Gorêrno n,O 24,
2,11 série, de 29 do mesmo mês, foram condecorados com
o grau de Oficial da Ordem Militar de Avis os capítãls,
de infantaria
Bento Freire de Matos Mergulhão
e do
serviço de administração
militar Emídio Dias Gomes.

p) Declara-se que é António da C08t1\ Bento, e ni(t
António da Costa, o nome do soldado n.? 401;30 do 1'0-

11lJ

gimento
~lbll:

de Infantaria
n.,O ó. q.ue foi. eondecorado com a
militar. de cobro dai classe. de. bons. serviçes,

lelJia. C" puhliCJado na. ardem. do, &b:cito.
rie, de 1931.
11. o _

Mitis_ da 6wra

T"

D..~

1:i\ 2.~.sé.-·

f. a Direcç~ Geral- 2. a Rop;!rlição

a) Declara-se
qne o brigadeiro
de infantaria
Antônio
Gomes de Sousa Júnior fi'z parte, quando tenente, da.
comissão enoarregada
da vigilância do fabrico e recepção: dll lOO,;()jJQ esv~ng;irdas
6"'"',5, IDj904. adquiridas
na
Alemanha
pelo Govêrno
Português,
comissão nomeada
por portaria. do- 2 d61 Ju!ho de 19G4.,

b) Declara se que o Diário do Gov~l'no n." lO.!, 2.a série, de 22 de' A:gosto de 19~, ínssre 8.!seguinte pol'tsúa
de louvor-i
«Tendo o capitão de infantaria
Aníbal dos Rois. Cia~
ves T ..rrinho sFd<J coollladOJ &L d6!l1empenbar o cargo de
cemis81Íl.Ío de, poUnia...-do ~li8tr.itca oolli'onohlal pan ooasião
des gra~es aeOobiJcimenteS\fJU6 em: A:bril últio1lO'1aIW
tilVe..
raUl lugan; ímpprsaáte
{l
d,ifíoi1 comissão de' ~pr~l:o na
oeesião em: q 00 lae fOO coamtida.e, OIlD quo se houve oom
energia,
deeisâo- o intelhrência»
manda 01 (JOv.lltl1O da
Repúnlica .Pertugnnea,
pelo Ministro do Interinr, que o
referido capitão Aníbal dos Reis Chaves 'I'arriuho sejs

loolfaQ.1!>

rema

ondem: pública,
IWpúMiou ..

rele'Vuntes
Sfl!'ViÇIl8 prestades a bem da
no dislr.ito do F1ÜlclI.a4. e, do preBii~
dan

o) Declam's.6
que 08 capitãie JOsél NIOggeil'91.Soar.as·
JámolT e EdAiRlIdo de Pàiv.n. 'facado e o alferes, com.pa~
tente· de te!loo~. l1uil1l {; amitlJl Dont{nh<J slIpnallllmerá.
rios, e os tenentes, em disponibilidade,
Ambrósiol Üiimi.,
nata, Adolfo Augusto
Oouv('ia Pinto Júnior
e Carlos
JOllé M(ll'eiom~ to.d09J de iDfantaria,.
chegC\l!llIIIlf,àSUIl. aJ.tUI'&
pm'a; entnu: 1106 Tespootivos qUadirOlllô

c.ij Qeolára,g(} qDle OiJ taJWnma c;l(Y inlfantruriOJ J-,st) Al1-.
t&i~ de ~ai8
Pltlra e Jl(J)aq.ubru'l'00l81'1 Rnalllito doeis.
tiratre da' servir nas Ool'4lnias no oopr.onta ano
e) DJo}a.ra,·so

nõ.... ?)i l"r:mcií:roo

qu.e o tt>uent9 dO bat91laãol de c.aqadores
Pinlieiro

noa.:

sospenl!lO dae

flln..;;ltos

de\

~.' Série
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~vico,
nO\3; termos
de disciplina militar.

do

artigo

170.°

lffi

do :rogulamento

fl Declara-se que o tenente de infantaria,
adido em
serviço no Ministério das Colónias, Raúl Duarte Silva,
terminou a comissão militan fim 3 de J aneinc findo, passando em 4 a comissão civil, nos termos do artigo 4.° do
decreto n. ° 13:309i de 23 do Marc;o do 1927.
g) Deelnra-se
que fica sem efeito a transferência
do
tenente do batalhão independente
de infantaria
n.? 22
João da Costa Moreira pUl:a o batalhão
indepondente
de infantania 0.° 241 inserta na Ordem do Exéro(Jito n.? 1,
2.a série, do correate ano.

li) Dseluru-so que o tenente miliciano do infaatania,
do quadro especial, Manuel. António Granjo, adido em
.serviço no Ministério do Coniércio e Comunicações,
deixou de estar nesta situação, continuando porém. na situa-ção de adido, mas- em serviço no Ministério da Instrução
Pública, desde 1 de Maio do 19~9.
i) Declara-se que o brigadeiro de artilharia,
com o
cunso do es-tado maior, José Alborto da. Silva Basto,
eomandaute
da frente marífima
da d fesu de Lisboa,
continua
acumulando
com as funções que actualmente
ditsempf'nha as de instrut r da Escola Central de Oficiais
até o fim do corrente ano lectivo.
j) Declara se que fica sem efeito a declaração k) do
12.0, iuserta na Ordem do Exército 0.° 17. 2.' série,
de 1931, res}lpitallte à entrndu 110 respectivo quadro do
major de artilharia; em di8[1onibilidllu.e, Francisco Xa-

0.0

vier Pavão

de Morais

Pinto.

k) Doclr ra se que o capitão d artilharia Antóele Joaquim Mil'anda passo. a contar a antigllidade do seu actual
pôsto desde 28 de Novembro do 19B1.
.
l) Declara-se qu~ o capitão de artilharia Francisco de
Paula de Macedo de Portugal e Castro, do dopósito geral
m terial do gnerru, quo, pela OrdMll do F);lIérci~o
n: o 3, 2. a série. do ano findo tinha sido colocado no regimpnto d artilli.a:ria do costa n.. ° 1, para os efoitos das
...alíneas a) e b) do artigo 4!.0 do decreto n.O 17:378, 00

no
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27 de Setembro de 1929, modificado pelo artigo 1.0 do
decreto n.? 1\):175, de 27 de Dezembro de 1930, recolheu à sua anterior

situação,

em li do corrente

mês.

m) Declara-se

que o coronel de cavalaria Alexandre
Vanzeler, promovido a êste pôsto pela
Ordem do Exéreito n. o 1, 2. n série, do corrente ano,
conta a antiguidade
desde 16 de Janeiro findo.

Inácio

de Barros

n) Declara-se que o capitão de cavalaria, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na polícia de segurança
pública. Luiz de Figueiredo,
deixou de estar nesta situação, continuando porém na situação de adido, mas em
serviço no Ministério das Colónias, dosdo 20 do corrente
mês, por ter sido nomeado para uma comissão de serviço dependente
dêste Ministério,
nos termos
do artigo 31.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927.
o) Declara-se
que o capitão de cavalaria
José Soares
Oravoiro Feio conta a antiguidade
para efeitos de vencimentos desde 1 de Julho de 1930.

p) Declara-ao qne o capitão, em disponibilidade,
José
Martins de Campos Ferreira, e OR alferes, suprunumorãrios, com a patente
de tenente. José Maria de Sousa e
António Sobral de Almada Nogrr-iros,
todos de cavalaria, chogaram à sua altura para entrar nos respectivos.
quadros.
q) f 'oclara-so
que o major ele f'ngrnharia,
professor
da Escola Superior
Colonial, Álvaro mugénio Nevf's da
Fontoura,
deixou do exercer as funções
de professcr
provisório do Colégio Militar desde 4 de Janeiro último.

1') Declara-se qUE' fica som efeito a colocação no batalhão de pontoneiros,
inserta
na Ol'dP11l do Emército
n.? 2~, 2.n série, do ano findo, respeitante
ao capitão de
engf\nharia
do regimento
de tolegruflstas
Manuel Braz
Martins.
8) Declara-se
quo o tenente do ougenharia,
adjunto,
interino, da inspeccão do serviço das obras (\ propriedades militares, António Jacinto Magro acumula, d(,!oldf>19
de Janeiro findo, estas funções com as do professor provisório do Colégio Militar.

2.' Série
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Declara-se que é Júlio Fernando de Macedo o vernome do tenente miliciano médico da La companhia de saúde que na lista geral de antiguidades
dos
oficiais do exército metropolitano,
referida a 31 de Dezembro de 1930, vem mencionado com o de Júlio Fernandes de Macedo.
t)

dad-iro

li) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agricultura de 27 de Outubro do ano findo, inserta no Diário do Goxêrno n, ° 252, 2.0. série. de 30 do mesmo mês,
foi louvado o capitão da administracão
militar António
Maria Pinto Salgueiro
pela forma como tem agido no
exercício do seu cargo de chefe da delegação da Inspecc;:ão Técnica das Indústrias
e Comércio Agrícolas
de
Coimbra, para fazer cumprir as disposições do decreto
n.? 18:209, de 14 de Abril de 1930, que tem por objectivo principal
o saneamento
dtps padarias,
de modo a
obedecerem às determinaçõ0s
do regulamento
para o fabrico e venda de pão, aprovado pelo decreto de 24 de
Junho de 1911.
v) Declara-se
que a tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade,
Artur de Atouguia Machado Pimenta chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

x) Declara-se que é António Manuel dos Santos Vila,
e não Manuel dos Santos Vila, o verdadeiro nome do
tenente miliciano do serviço do administração
militar, do
quadro especial,
que se acha suspenso das funções de
s('1'\"ÇO, DOS termos do artigo 170.° do regulamento
de
disciplina militar, conforme u doclarução da altnea u) do
n." 1, 2.a série,
D.O 13.0 inserto na Ordem do Exército
do corrente' ano.

y) Declara-se
que fica sem efeito a. determinação
insorta nu Ordem do Etcércüo n.? 24-, 2.0. sério, do ano
findo, que colocou no grupo mixto independente
de artilharia montada n. o 14: o alferes do serviço do administraeão militar, supranumerÍll io, do regimento do artilharia Iigeíra n." [) José Diniz Morno.
Declara se que o tenente do quadro auxiliar do artiUrbano de Caíres, qUt' pela presente
Urdem do
Exército . é colocado no q uadro auxiliar de artilharia,
z)

lharia
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continua, pjestando
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senvieo no batalhão da metralhado-

ras n. o 1!.

a) Declara-se que, por portaria da Repartição
Oentral
d-o Min'Ístério da Agricultura. de 25 00. Janeiro db corrente ano, insorta no Diário do' G()v{Jrno n. o 24, 2.a série,
de 29 do mesmo mês, foi louvado o coronel do cavalaria,
com O' curse do estado maior, António Mário do Figueiredo Campos, ~lA muita couipetencia qne revelou corno
m·embro da comissão eircurtx-guda do elaborar
um projecto do arborização
do polígono florestal da. serra. de
M~msanto.

b) Declara-se qne o tonente-coronel
médíeo, supranumerário,
MáriO' Moutinho,
chegou à sua altura para
entrar n'0 respectivo quadro.

1:;3,0 - Ministério d. Guerra _.2. a Dlret{ão 6I.lral-,3,

,

a

Reparli\láo

a) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais nas situações de reserva e reforma, em
substituteão
dos que lhes foram atribuídos :
Pelá Ordem do Exército

n. o 16, 2. a série, de 1931 :

Major José da Costa, 2fJ0562, sendo: pousão de reserva, :31M60; lei n.? 888, 2U56;
lei n." 1:332, 51t$74;
0,14' por cento, M72; do voncimonto
total 77;688 são
pelo Miuistér io do Interior, Tem 1 aumento do 10 pO'r
cento sõbre o sõldo, 41 anos do serviço e 8 períodos.
Tenente-coronel
Aniceto Rodrigues da OORta, 4iH~89,
sendo : pensão de reserva, :J81li:l2; lei n." 888, 28tll13;
lei n.? 1:33:3, 112t$n2; 0,14 por cento, 8ô92. Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbro o sõldo, 45 anos de serviçç e 34 períodos.
Pela

Ordem do Exérciton.o

211 2.a série, do 1931~

Tenente Jerónimo do Eapírito Santo Magalhãi!!, 1 19t1l66,
sendo: ponsão de reforma, 11M; 0,14 por cento, 4Mi6.
Tem 29 períodos e reforma extraordinária.
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Pela

Ordem, do Exército n.? 22, 2.:1 série, de 1931:

Coronel António Cândido Cerdeira de Almeida Soeiro
Gamhoa, 44M613, Blindo; pensão de reforma, 331rS34;
lei n." 888, 33513; lei n. o 1:;3:32.79~52; 0.14. por cento,
4;$1-1,; do vencimento total 10693 são pela província de
Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre O
sôldo, 41 anos de serviço, 13 períodos e diferencial,
Tenente coronel João da Oosra.Mealhn. 21M54, sendo:
pensão de reforma,
195:$30; loi n.? 88-8, HltS62; 0,14
por cento, 2tS6~; do vencimento total 6:rS28são pela província de :\Ioc:a.mbique. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo, 34 anos de serviço e 1.1 períodos.
Capitão Manuel Joaquim de Azevedo, 34~ 606, sendo :
pensão
de reforma, 22Gt587; lei c. o 888, 22«568; lei
n.? 1:-332, 90B74; 0,14 por cento, 6;$77; do vencimento
total ~3;$13 são pela pt'ovín~a
de ::\Ioçambiqlle.
Tem
2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 45 anos de
serviço, 32 pertodos e reforma nos termos da l.. i n. 01:158.
Tenente Henrique Luiz Carmona, 1:31634, sendo: pensão do reforma
12363li; h'i n ° 888, 4159B; 0,14 por
cento, 3~Orl. Tem 19 períodos e reforma extraordinária,
Alferes Raúl ele Távora e Araújo Meireles do Canto e
Castro, 10M de pensão de reforma. Reforma extraordi-

nária.
Alferes Francisco
Durão Fialho,
reforma. Tem 11 anos de serviço.

Pela Gdem do EM'cito

32645 de pensão de

n.? 24, 2. série, de 1931:
11

Tenente-coronel
João dos Reis Vitória, 38:?A54, sendo:
pensão
do reserva,
232650; lei u." 888, 23tS25; lei
n." 1:332, 1118GO; 0,14 por cento, lM19; do vencimonto totul 5G601 são pela província do Angola. Tem
47 anos de serviço e 70 pi-ríodos.
Enfermeira
militar ~laria Flor Lobo Plnrcntel Cordeiro, 41681 do pensão d reforma.
Tom mais do 10
anos de serviço.

Pela Ordem do Exército n, o 1, 2. a série, do corrente
ano:
'I'enente-eeronel
Jaime Raúl de Brito Carvalho
da
Silva, 146681, sondo» pensão de reforma, 134t$7ó; OJ4
por conto, 12;)06; do vencimento
total 27 ~15 são pela
pmvtncia de MOQamhique. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o soldo, 27 anos de serviço e 57 períodos ..
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Reforma nos termos do artigo 2.0 do decreto
de 1\)31, ou sejam vencimentos
de capitão.
b, Rectificados

se publicam

os vencimentos

2.' Rérie
n. 020:264,
a que têm

direito, de harmonia com o decreto n. o 20:247. de 24 de
Ag-osto de 1931, os oficiais na situação de reforma em
seguida

mencionados

General António

:
Pedro

da Costa Belo, 539~114, sendo:
pensão de reforma,
359a37; lei 11.0 888, 35t$H3; lei
n.? 1:332. 1431$74. Tem 3 aumentos
do 10 por cento
sôbre o sõldo de coronel e 45 anos de serviço.
Tenente-coronel
António Tuvares
da Silva Godinho
Júnior. 245M 1, sendo: pensão de reforma, 2i3566H; lei
n.? 888, 9642. Tem 2 aumentos dA 10 por cento sõbre o
sôldo, 32 MOS de serviço e diferencial,
Tenente-coronel,
separado do serviço, José Alves de
Sousn Cardoso,
467616. seudo : pensão de reserva,
2M675; lei n." 888, 2M57; lei n .? 1:332, 1431$22; 0,14
por cento, 42a62; do vencimento
total 8õ{377 são pela
província
de Angola.
142695 pela província
de Moçambiquo o 28659 polo Estado da India, Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, 49 anos de serviço
201
períodos.
Tenente-coronel
A Iberto Artur
Sarmento,
22KtS81,.
sendo: pensão de reforma, 20Mf)0; lei n. o 888, 21ltH5;
0,1-l por cento, 7tS16. Tom 1 aumento do 10 por cento
sõbre o sôldo, 35 anos de serviço e 30 períodos.

e

c) Vencimentos
qUf', nos termos da lei n. o 1 :668, de 9
de :-:letembro de 19~4, o decreto n. ° 20:247, de 24 de
Agosto de Hl31, competem ao oficial em seguida mencionado, transferido
para a situação de reforma, em virtude do disposto no decreto n." 20:2fl4, de 1931:
'I'onento coronel
de cavalaria
Adelino
de Almeida
Novais, 127650 de pensão de reforma. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbro o snldo, 2R anos de servico e
reforma nos termos do artigo 2.0 do decreto n. o 20:~64,
ou sejam vencimentos
de capitão.
d) Vencimentos
que, nos termos da lei n o 1:668, de 9
de Setembro
de 1924 e decreto n ," 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, com petom aos oficiais em sezuidu meucionados transforidos
para a situação de roserva:
General João Pereira Bastos, 8:36tS64, sendo : pensão
de reserva,
5046; lei n. o 888, 506-!0 j lei n. o 1:332,
2826U. 'I'em 5 anos de posto e 49 anos de serviço,
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Coronel de artilharia Adriano da Costa Macedo, 5:!2M 1;
sendo: pensão de reserva, 341670; lei n. o 88H, 34M;;
lei u." 1:33~, V36~li8; 0,14 por couto, 9i$56; Tem 2
aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 45 anos de
serv iço e 30 períodos
Corem-I de cavalaria
José Gonçalves Paúl, 408t$[)9,
sendo: pensão de rf'MflrVa, 304b92; lei n.? 888, 30~4H;
lei 0.° 1:332, 73618; do vencimento total 139M4 são
pelo Ministério do Interior.
'I'em 2 aumentos de 10 pur
cento sobre o sôldo e 41 anos de serviço,
Capitão do infantaria .Joaquim Vanez Rosado, 1851511,
sendo: pensão de reserva,
157~50; lei n. o 888. 12660;
0,14 por cento, lo6Ul; do vencimento
total 2M20 são
peja província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, H4 anos de serviço e 78 períodos.
Capitão de infantaria Migut!l Cardoso, 2831'557,sendo:
pensão dê reserva,
20Ut!2b; lei 11.° 888, 20,862; lei
n.? 1:332,411'525; 0,14 por cento, lbM5j do vencimento
total 42648 são pela província de Moçambique.
Tem 2
aumentos
de 10 por cento sobro o sõldo, 40 anos de
servico e 73 períodos,
Tt-nente do infantaria
Antero Verlssimo
da Cunha,
656\)0 de pensão do reforma, Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, lfi anos de serviço e reforma nos
termos do § 1.° do artigo 3.° do decreto n.? 19:141.
'I'on ..n« de infantaria Domingos :\fanueLMartins, 93M8
de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por (lento
sobre o sõldo e 23 anos de serviço,

14. 0_ ~Iiuislél'io
ria Gllerra- 3. n DirecçãoGcral-P Reparti~ão
do Arquivo
Nos termos do artigo 18.0 do regulamento
Hi-tórico Militar, dt-'t·llll'a-se qne, pelas entidades abaixo
menciouadae,
foram oferecidas ao mesmo A rquivo, com
dostino à sua bibliot-cu, as seguintes espécios :
1 - Pelo corou ..l dA I'ng-enhuria Duarte
do N aseimr-n to V eiga, o seguinte trabalho da sua autoria:
('(/8telo» e Monumentos Xliritares das Beiras, Lisboa, 1\)21192:3.
2
Pelo general Francisco Soares Lacerda Mach:ldo,
o livl'o da sua autoria:
O Tenente-General Conde de ,1vilez, I'ôrto. 1931.
3 - Pelo Sr. Álvaro Valença:
5 grupos fotográ~cos
de oficiais do nosso exército.
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4 - Pelo director do ATquh'o Histórico Colonial» :ArquiVO das Colónias n.98 26 a 32; 'l'elll.t6rios do Hf25 sebre as abr.as dos portos ao Maeau, por Justino Henri4Jue Herz e João- Baptista Pinto de SoU8{\, Maea'\l, 1930.
5 - Pelo Sr. Artur Sobral Figl!l ira : 2 retratos
d-o
'g€<ftErral de divisão Ant6u4o Florõneio de Sousa Pinto o
17 d-&Cum~nto.s relstives 00 mesmo ofieial.

6·- Pelo Sr. lf<arcelrno Lima, o seguinte volumo da
sua 'autO'l'ia: A loucura do ideal (migueliB'tas e liberais na
ilha do Faial), Lisho.a, 1931.

15.

o -

31illi,thio da Gnma - Rel,;\rlição {}er:kl

Declara-se
que o capitão de infantaria
Francisco Maria da Costa Andrade, nomeado pela Gndem do Eteércit»
n." 21, 2:'1 série, do 1931, prof{' SOl' ordinário do .grupo
de di~'eiplinas de ,geogrAfia comerciul, vias d« eomunieaçlo e tJ1a.n~{lOrtes o históris, ,pátria e geral, do cur o
oom~mflDtar
do comércio do Instituto Profiesioeal
dos
Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar, exoree 8.1'1 res.peotivas fUOQÕ6i, sem e-nO<lrp:o para a Fazenda Naeienal,
íi.eamrlo dCf;tia forma
l'f'ctificada a declaração inserta na
Ordem .do Eseéreito n. o 23, 2. a série, do ano findo.

o bi"tu.á:rio
1927
Abril

5-

Alferes miliciano, do serviço de administração
litar, Eduardo Augusto da Fonseca.

mi-

2-

Capitão médico au.iliar do exército, Hermano Anténio da Silva .1.' oves.

1929
Março

1931
Dezembro 28-

C&piti\o rio infantariu,
J saac Bastos.

separado do serviço, José

1932
Janeiro
Fevereiro

"
•
Q)

»
»
»

284-

Coronel, reformado, Leopoldo Cândido Rodrigues.
Terceiro
oficial, reformado,
do Ministério
da
Guerra, Rodolfo Augusto de Oliveira.
õ·- Coronel, ;reformado, António AuguEI$o Pinto do
Sousa Cruz.
8 - Ca~it1io do artilharia
Augutito Pido
da Sib·a
relo.
H. -"!Goneral, refol'lnado, Camilo Augttsto Rebocho.
14 - Capitão, reformado, .JosÓ Diogo Cabral Mascarenhas.
14 - Tenente, reformado, Custú<1io Ferreira J.,opos.
15 - Coronel, refurmaclo, Manuel António Afonso Salgueiro.
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Rec-titicacões
Na Ordem elo Exército n.s 11, 2,' série, de 1931, P: 348, 1. 16,
onde se 1&: «corrente», deve ler-se: "mês findo»,
4
Na Ordem do Exército n.s 1, 2,' série, do corrente ano, P: 14,
L 41, onde se lê: "Joaquilll Augusto da Costa 'I'eríaga», deve
ler-se: "Joaquim Augusto Lopes (la Costa Teríaga» ; p. 24,1. 9,
onde se 1&: "Emídio», deve ler-se: "Emílio»,

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o
~~t!...:;

Ajudante General, interino,

/1~a.--t_ptvd-t?~
~/.03

.

•

I
--

.

(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

Ministério da Guerra - Beparti~ão Geral

. L

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôtça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o oficial
em seguida mencionado tenha o põsto e antiguidade que
lhe vão indicados nos termos do artigo 67.° do decreto
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas a) e d)
do seu § 1.0 e artigo 68.° do mesmo decreto: quadro
dos oficiais farmacêuticos-major,
o capitão, reformado,
inválido, nos termos dos artigos 2.° e 3.0 do decreto
n." 16:443 acima referido, Horácio de Jesus Pimentel,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1931,
sendo considerada esta promoção como se tivesse sido
efectuada por decreto de 26 de Dezembro do ano findo,
e .publícada na Ordem do Exército n.? 24, 2.& série, de 31
" do.referido mês e ano.
,- JO'.Mi'nistro da Guerra assim o tenha entendido e faça
exe~utàr::- Paços do Govêrno do. República, 5 de Março
de 1932.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAAntónio Lopes Mateus.
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Por decreto de 30 de Janeiro d&corrente ano:
Ilinistério da Guerra - ta Direcção Geral- ta Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, ao major de aeronáutica Jorge de Castilho, adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de Julho de 1931, por ter completado o
tempo de permanência no oficialato, desde a data em que
é considerado tenente, nos termos do decreto n." 17:378,
d() 27 de Setembro de 1929, necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo

3.o - Por decretos de 27 do mês findo:
Ministério da Guerra - P Direcção Geral- 2." Repartição
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, de 7 de Março
do ano findo, pelos capítãí» do serviço de administração
militar João Viegas Jacinto e Ilídio Aníbal Botelho
Coelho, por serem manifestamente ilegais.
Ministério lia GU6l'ra..---1." Dírooção Geral-

2.· IWpartição

Capitão, arquivista, o tenente do secretariado militar,
arquivista interiao, Júlio César Prazeres, contando a ano
tíguídade desde 15 do corrente mês.
1.' região milital'-

Quartel general

°

Major, chefe da 1.~ Repartição,
capitão do secreta.
riado militar, chefe interino, Miguel da Fonseca Pinheiro,
contando aoantiguidade desde 22 do corrente mês.
Direcção

da arma de ca.va.laria

Capitão, o tenente do secretariado militar, chefe do
arquivo, Artur Marques, contando a antiguidade desde
22 do corrente mês.
Direcçã.o da arma de aeroné.utica.

...

Capitão, o tenente do secretariado militar, chefe do
arquivo, Francisco da Silva Viegas, contando a antiguidade desde 22 do corrente mês.
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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 ter completado 5 anos de permanência

neral ;

no p61to de g&-

Estado maior general-e- general Adolfo César Pina,
director da arma de engenharia, desde 12 de. Fevereiro
do 1932.
Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato
desde as datas em que sãe ecnsíderados tel1&nt88, nos termos do decreto n. o i7:378, de 27 de Setembro de i929, modificado pelo decreto n.· t9:069, de 27 d~ lfovembro de
t930, Deceaaário para o primeiro aumento de tO por cento
sõbr. Q sôldo:

Infantaria-tenente-coronel
Ernesto Gonçalves Amaro,
adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de Janeiro
de 1932, capitãis r Joaquim Sinel de Cordes, no batalhão
de caçadores n. o 7, Júlio Teodoro de Bettencoort, no
distrito de recrutamento e reserva da Madeira, desde 1
de Julho de 1931, tenente José Alves Viana, adido, no
Ministério do Interior j artilharia - tenente José António
Santos Monteiro, adido, no Ministério do Interior, .deede
1 de Dezembro de 1931; engenharia-major.
Jorge Arsénio de Oliveira Moreira, no quadro; médicos - capitão
Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho
Montenegro, no grupo do aviação de informação D.O 1,
desde 1 de Julho de 1931, tenente José Dias Pina Monteiro, na Escola Militar; veterinários-capitiló
miliciano,
do quadro especial, Joaquim de Sousa Martinho, adido,
no Ministério do Interior, tenente Tito Lívío das Neves
Cordeiro e Silva, no regimento de telegrafistas ; quadro
auxiliar de artilharia-Manuel
de Matos, na escola. prática de artilharia, desde 1 de Dezembro de 1931.
Idem para o segundo aumento de iO por cento sôbre o aõldc :

Infantariacoronel António Silveira Lopes, no distrito de recrutamento o reserva. dos Açores, tenentes-coronéis: José Firmino da Veiga Ventura, na escola de
esgrima do exército, Francisco Marcelino Afonso, adido,
no Ministério das Colónias, major João Soares Brandão,
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supranumerário
permanente, capitãís : António GaIvão
J ácome de Castro, adido, no Ministério do Interior, desde
1 de Dezembro de 1931, Ismael Mário Jorge, adido, no
Ministério das Colónias, desde 1 de Julho de 1931, tenente miliciano, do quadro especial, Filipe Alistão Teles
Moniz COrte Real, adido, no Ministério das Colónias; cavalaria - tenente-coronel Eduardo Augusto de Oliveira
Pessoa, no Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos
de Terra e Mar, major Aníbal de Almeida Franco, adido,
no Ministério do Interior; engenharia - maj ores: Ventura Malheiro Reimllo, na direcção das obras e propriodades militares do Governo Militar de Lisboa, Jorge
Arsénio de Oliveira Moreira, no quadro, desde 1 de Dezembro de 1931 j quadro auxiliar do serviço de saúdenula e de nenhum efeito a parte do decreto de 16 de Janeiro do corrente ano que concedeu o segundo aumento
de 10 por cento sobre o sõldo ao tenente Aurélio Granada de Albuquerque Pinheiro, no hospital regional
n. o 2, por se ter reconhecido não ter direito ao referido
aumento.
Idem, para o, terceiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Médico - major António de Mendonç:t Montenegro
Pinto de Sousa, adido, no Ministério do Interior, desde
1 de Julho de 1931.
Adido

Alferes miliciano. do quadro especial, do batalhão de
metralhadoras n,o 2, Arménio do Amaral Ferreira, por
lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 16 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão do serviço de administração militar António
Manuel da Fonseca, que de regresso do Ministério das
Colónias se apresentou em 20 do corrente mês.
Reserva.

Coronel do secretariado militar, da Repartição Geral
do Ministério da Guerra, José Bernardo da Costa Restõlho, càpitãis do secretariado militar, da 3. li R€'partição
da 2. n Direcção Geral do Ministério da Guerra, Francisco Elias, e do distrito de recrutamento e reserva n. 014,
Joaquim de Almeida, e tenente do quadro auxiliar de ar-
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tilharia, do batalhão de ciclistas n." 2, José de Oliveira,
os três primeiros por terem sido julgados incapazes do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e o último 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, o primeiro, o segundo e o quarto desde 22 e o
terceiro desde 15 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico da La companhia de saúde
Carlos Maria de Lacerda e capitão miliciano médico José
da Rocha de Pina Côrte Real, por terem atingido o limite de idade, nos termos do artigo 61.0 do decreto
n." 12:017, do 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 17 e 22
do corrente mês.
Reforma

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
João de Sousa Vairinho, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta a que se refere o n.? 1.0 do
artigo 22.0 do decreto n.o 16:443, de 1 de Fevereiro de
1929, e nos termos do artigo 66.0 do mesmo decreto,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1931.

Mini~tério da Guerra - Repartição Geral
Concedidos os seguintes aumentos de 10 por cento
sobre o sóldo, desde 1 de Dezembro de 1931, nos termos dos artigos 67.0 e 69.0 do decreto n. o 16:443, de
1 de Fevereiro de 1929, e artigo 1. ° do decreto n,o 20:247,
de 24 de Agosto. de 1931, aos oficiais a seguir mencionados, por terem completado (I tempo de permanência
no põsto de tenente necessário para aqueles aumentos,
nos termos do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro
de 1929:
Primeiro aumento: capitão na situação de reserva,
inválido, Américo Augusto Guilherme.
Segundo aumento: tenente reformado, inválido, nos
termos dos artigos 2.0 e 3.0 do decreto n. o 16:443, Mário Saraiva da Mouta Dias.
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4. 0_ P4r decretos de 5 do corrente mê,g:
liaistério di Guerra - ta Direcção Geral- 2. & B.eparliçáo
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 5 de
Julho de 1919, inserto na Ordem do Ereército n." 16,
2.& série, de 1919, que colocou na situaçãõ de adido o
alferes miliciano veterinário, do regimento de cavalaria
n." 9, Joaquim Correia da Costa, actualmente tenente,
por se haver reconhecido ter o mesmo oficial sido mandado licenciar naquela data.

Ilinistério da Goerra- 1.& Direcção Geral- 2.· Repartição
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial, o
tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, adjunto,
Álvaro Pereira Ribeiro, contando a. antiguidade desde
15 do mês findo.
Govérno Militar de Lisboa. - Qua.rtel general

Capitão, o tenente de infantaria, secretário do conselho administrativo, Aparício de Paula Pacheco, contando
a antiguidade desde 15 do mês findo.
Quadro da á.rma de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria, no quadro, João Carlos Basto de Lima, contando a antiguidade desde 26 do
mês findo.
Supranumerário permanente

Capitão de infantaria, adido, Carlos Alberto Godinho,
que de regresso do Ministério das Finanças se apresentou em 1 do corrente mês, por ter sido dispensado do
serviço da guarda fiscal.
.
Quadro _pecia.1 a que se refere o artigo 6.° •
do deoreto n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitãís milicianos de infantaria, do quadro especial,
os tenentes milicianos, do mesmo quadro, João Boavida,
Joaquim Ferreira da Silva, Luiz Côrte Real de Almeida, Daniel Pinto de Barros e, com o curso da arma,
Joaquim Alves Pinto Ooelho, do re~imento de infantaria n.? 18 João Baptista Correia de Araújo, Afonso
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Henriques de Almeida, Guilherme Joaquim de Mesquita,
José Neves Eugénio e, com o curso da arma, José Maria de Araújo, do batalhão de caçadores n." 3 José Francisco, António Souto, Duarte Osório Fernandes e José
António Gomes Alves Carneiro, e adidos, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Eduardo Pinto Veiga, Joaquim de Brito Vinhas Júnior
e Domingos Vaz Júnior, contando todos a antiguidade
desde 15 do mês findo.
Regimento de infantaria n.· 1

Capítãís
milicianos,
Freitas da
contando a

milicianos, do quadro especial, 08 tenentes
do mesmo quadro, Aurélio Tertuliano de
Silva e José da Conceição Nogueira Rosas,
antiguidade desde 15 do mês findo •

•

Regimento de infantal'ia n.· 2

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente milicíano, do mesmo quadro, do regimento de infantaria
n.O 3, António Maria de Sousa Pinto, contando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Regimento de infantaria n.· 3

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente milíeiano, do mesmo quadro, Américo Aldónio de Meneses,
COntando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Regimento de infantaria n.- 6

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Pedro Mesquita de Oliveira,
Contando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Regimento de infantaria n.· 7

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, José Rodrigues da Silva Mendes, contando a antiguidade desde 15 do mês findo,
Regimento de lnfantin'ia n." 10

Capitãís milicianos, do quadro especial, os tenentes
milicianos, do mesmo quadro, Amadeu Humberto de Sá
Morais, António Ferreira. Linhares Nobre e Luiz Antó,
nio Bento Pereira, contando a antiguidade desde 15 do
mos findo.
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12

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, José de Sousa Dias, contando
a antiguidade desde 15 do mês findo.
Regimento de infantaria n.' 16

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, do regimento de infantaria
n." 8, Nicolau Barbosa da Fonseca, contando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Regimento de infantaria n.' 17

Capltãís milicianos, do quadro especial, os tenentes
milicianos, do mesmo quadro, Manuel Rodrigues Dias
Júnior e J orl]e Abílio da Veiga Magalhãís, contando a
antiguidade desde 15 do mês findo.
Reglmerto de infantaria n.' 20

miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, do batalhão de metralhadoras
n." 2, José Fernandes Moreira, contando a antiguidade
desde 15 do mês findo.
Capitão

Regimento de infantaria n.· 21

milicianos, do quadro especial, os tenentes
milicianos, do mesmo quadro, Afonso da Costa Ribeiro
e, do batalhão de metralhadoras n." 2, José da Cruz Ribeiro e António Oarlos Amaral, contando a antiguidade
desde 15 do mês findo.
Capitãís

Batalhão independente de infantaria n.' 20
Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, António José da Conceição

Gomes, contando

a antiguidade desde 15 do mês findo.

Batalhão de caçadores n. o 4

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Matias de Freitas, contando a
antiguidade desde 15 do mês findo.
Batalhão de oaçadores n.· O

milicianos, do quadro especial, os tenentes
milicianos, do mesmo quadro, com o curso da arma,
Mário Pessoa da Costa e Norberto Albano Múrias, contando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Capitãís

137

2.' Série
Batalhão de caçadores

B.· 9

Capitãis milicianos, do quadro especial, os tenentes
milicianos, do mesmo quadro, Alberto Cândido Rebelo
Branco e Manuel Moreira Rodrigues de Carvalho, contando a antiguidade desde 1ó do mês findo.
Batalhão de metralhadoras n.s 2

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Manuel Caseiro Marques Alves, contando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Batalhão de metralhadoras n.· :3

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Fernando Eurico da Costa Oliveira, contando a antiguidade desde 1,5 do mês findo.
Batalhão de"ciolistas .a •• 1

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Cosme Pereira de Lemos, contando a antiguidade desde 15 do mês findo.
Distrito de reorutamento e reserva. n.· 4

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial, o
tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, Mário
Lopo do Carmo, contando a antiguidade desde 15 do
mês findo.
Concedidas as vantagens de que trata' o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, a08 oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oftcialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.· i7:378, de 27 de Setembro de i929, modificado
pelo decreto n.Oi9:069, de 27 de Novembro de i930, necessarío para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sOldo:

Infantariatenente Manuel de Jesus, no regimento
de infantaria n. o 1; artilharia - capitão Gonçalo Artur
Pereira Coutinho, no grupo de artilharia pesada n, o 2,
desde 1 de Dezembro de 1931; engenharia - tenente-coronel Licinio Cantarino Lima, adido, no Ministério
da Marinha, desde 1 de Julho de 1931.
Idem para o segundo aumento de tO por cento sõbre o sôldo:

Infantaria - tenentes: Ambrósio Caminata, no quadro, desde 1 de Julho de 1931, milicianos, do quadro
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especial, José Francisco, Duarte Osório Fernandes e
José António Gomes Alves Carneiro, no batalhão de caçadores n. o 3 ; administração militar - maj or Francisco
Gonçalves Velhinho Correia, na Escola Militar, desde 1
de Dezembro de 1931; quadro auxiliar do serviço de
saúde - nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
13 de Fevereiro do corrente ano que concedeu o segundo
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo ao tenente Bernardino Fernandes Pereira, no Hospital Militar Principal
do Põrto, por se ter reconhecido não ter direito ao referido aumento.
Adidos

Capitft.o, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, J oito Baptista
Pereira Júnior, contando a antiguidade desde 15 do mês
findo.
Capitãis milicianos de infantaria, do quadro especial,
os tenentes milicianos, do mesmo quadro, adidos, em
serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, Horácio Lopes Gonçalves, em serviço no
Ministério da Instrução Pública, Manuel António Granjo
e, no Ministério do Comércio e Comunicações, no Instítuto Geográfico e Cadastral, António Bandeira Peixoto
e António Balha e Melo, contando todos a antiguidade
desde 15 do mês findo.
Capitão de infantaria, da 3.' Repartição da La Dírecçl10 Geral do Ministério da Guerra, Afonso Oarlos Ferreira May e tenentes de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 8, Eduardo Francisco Ribeiro e, da carreira de
tiro Vergueíro-Ducla
Soares, Alvaro de La Cruz Quesada Mendes, por terem sido requisitados para desempenhar comissõea de serviço dependente, o primeiro do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, o segundo
do das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927, e o terceiro
do do Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico
e Cadastral, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 26 e 27 do mês findo e í do
corrente mês.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Alfredo Eduardo Pinto,
que de regresso do Ministério do Interior se apresentou
em 1 do corrente mês, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
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Reserva

Capitãis, do regimento de infantaria n." 15 Joaquim
Olegário da Silva {' Sousa e, supranumerário permanente, do regimento de infantaria n.? 16 Joaquim da
Silva, por terem sido julgados incapazes do serviço
activo pela junta. hospitalar de inspecção, devendo ser
considerados nesta situação, respectívsmente, desde 15
e 22 do mês findo.
Reforma

Capitão, na situação de reserva, Manuel A.ntónio da
Silva, 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 1 do corrente mês.

•
lImistério da Guerra - Repartição atraI
Concedidos os seguintes aumentos de 10 por cento
sõbre o sõldo, nos termos dos artigos 67.0 e 6~. o do
decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, e artigos 1.0 e 4,0 do decreto n." 20:247, de 24 de Agosto
de 1931, desde as datas que lhes vão indicadas, aos ofíciais a seguir mencionados, por terem completado o tempo
de permanência no pOsto de tenente necessário para
aqueles aumentos, nos termos do decreto n." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929:
Segundo anmento, desde 1 de Julho de 1931.: capitão
reformado, inválido, Virgolino Eduardo Nepornuceno
Mimoso.
Terceiro aumento, desde 1 de Dezembro de 1931:
capitão capelão, adido, prestando serviço no batalhão
independente de infantaria n.? 24, José Cabral Lindo.

5.o - Portarias
Por portaria de 23 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição Geral
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo Joaquim da Costa,
n. o 699 da 6. a companhia de reformados, por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0 do respectivo regula.

mento.
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Por portarIas de 1 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Tornando-se necessário remodelar e actualizar oregulàmento nacional de tiro, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que a comissão abaixo indicada, sob a presidência do oficial mail
graduado, proceda à elaboração do referido regulamento:
Ooronel de infantaria Albino Cândido Pinheiro de
Castro, tenente- coronel de artilharia Francisco António
Real e capitão de infantaria Manuel da Silva Guerra.
Ilinislério da Guerra - t,a Direcção Geral- 3. a Repartição
Promovidas a aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, nos termos do artigo 18.° do decreto n. ° 20:118,
de 28 de Junho de 1931, e consideradas desde já mobilizáveis como subalternos, devendo ser imediatamente
licenciadas, as seguintes praças:
Para o regimento de cavalaria p.. ° 2:
Da mesma nnidade: soldado cadete n." 41, Alfredo
Cortês Simões. Do regimento de artilharia de costa n." 1:
soldados cadetes n. os 109/452/30 da 3. a companhia, Clotário Luiz Súpico Ribeiro Pinto, e 59/64/31 da 3.& companhia, Saúl Dias Rafael. Do grupo de artilharia pesada
n." 1: soldado cadete n.? 200/30, José Alves da Cruz
Ferreira. Do regimento de ínfantaria n.? 1: soldados cadetes n.OS 627/31, António Ottolini Coelho de Campos;
598/31, João Amaral Passos de Sousa Cana varro; 623/31,
André de Mir~ Correia; 603/31, Teófilo de Carvalho
Santos, e 630/31, José da Silva. Da 3.a companhia de
saúde: soldados cadetes n. o' 179/30, João Maria Gomes
Souto Soares; 613/28, Leopoldo José Ródão Trindade;
422/30, Augusto Constante Pereira; 175/30, Manuel
Braz Fernandes Gomes, e 777/29, Manuel Vaz Viola
Júnior.
Para o regimento de cavalaria n,° 3:
Da mesma unidade: soldado cadete n. o 108, António
Arlindo Félix Pavia,
Para o regimento de cavalaria n. ° 4:
Da mesma unidade: primeiro cabo cadete n." 187/27,
Matias Luiz Tavares; soldados cadetes n.OS 60/29, Tude
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Alberto Pedro Monteiro, e 28/30, José António Rodrigues Duarte. Da Escola prática de cavalaria: primeiro
cabo cadete n.OS 4/29, Manuel Lourenço Amado da Cunha
e Vasconcelos de Carvalho.
Para o regimento de cavalaria n. ° 7:
Do regimento de telegrafistas:
soldados cadetes
n.ol 67j29jT. S. F., Jaime de Almeida Branco; 691/288
da 3.& companhia, Eduardo Aires Trigo de Sousa;
332/27jP/5, Rui da Câmara Pina; 77/29/T. S. F., .lingelo José Soares Albergaria Fortes; 481/31/C. P. Cláudio Emflio Pinto Correia Mendes; 221/30jT. S. F., Mário de Magalhãis Bastos; 985/28/5 da 3.a companhia,
Fernando de Barros Virgolino; 68/29 da 4.&companhia,
António Correia de Sá. Da 3.a c·ompanhia de administração militar: soldados cadetes n.08 238/28, José Lopes
Branquinho de Oliveira, e 265/29, Camilo Vicente Alvares. Do batalhão de automobilistas: soldado cadete
n." 92/181/1.a C. A., Horácio da Silva Martins Júnior.
Para o regimento de cavalaria n. ° 8:
Do batalhão de metralhadoras n." 2: soldado cadete
n.? 2/31, José Oliveira Larangeira Pereira.
Para o regimento de cavalaria n,o 9:
Da mesma unidade:
soldado cadete n. ° 236/30,
Eduardo de Lima Ribeiro Machado. Do regimento de
infantaria n,o 3: soldado cadete n. o 477/E. Nicolau Bacelar Malheiro Pimenta de Castro. Do regimento de infantaria n." 18: soldados cadetes n.OS 49/31, Francisco
Luiz Vasconcelos Costa e Melo j 38/31, Eduardo J orgo
da Rocha Leão da Rocha Leite, e 28(31, Olindo Pinto
da Fonseca Leitão. Da Ln companhia de saúde: soldado
cadete n. o 259129, José Augusto Miranda Romariz.

6. o - Por determinação do Govêrno da República:
Jliuistério da Guerra - 2. & Direc~ão Geral
Adjunto da
administração
metralhadoras
sem dispêndio

La Repartição, o capitão do serviço do
militar, supranumerário., do batalhão de
n.? 1, José Armando da Palma Graça,
para a Fazenda Nacional.
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Adjunto da 3.& Repartil;Ao, o tenente miliciano do ser.
viço de administração militar, do quadro espeeial, da
3.& companhia. de administração militar, José de Brito
Rodrigues.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do batalhão de ciclistas n." 1 Francisco Fer
nandes da Costa.
Tenente do batalhão de ciclistas n. o 1 António Augusto
Póvoas.
Quadro especial a qlle se relue o artigo 5.•
do decreto n.O 7~823, de 23 de NQvembro 4e 1921

Capitão miliciano, do mesmo quadro, do regimento de
infantaria n." 21, António Carlos Amaral.
Regimento de Infantaria n. o

•

Tenente, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. o 21 Ricardo Fernandes Sardinha.
Res-imento de infantaria n.O ti

Comandante, o coronel de infantaria, com o curso do
estado maior, Gaspar do Couto Ribeiro Vilas, para os
efeitos do artigo LOdo decreto n. o 19:885, de 15 de
Junho de 1931.
ROI'imento de infantaria n.· 9

!4ajor de infantaria, no quadro da arma, Augusto César Brochado Brandão.
.
Regimento de infantaria n.· 11

Comandante> o coronel de infantaria,
arma, Júlio César Ferreira.

no quadro da

Regimento de infantaria n.O13

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
Domingos Vaz Júnior, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.· 115

Alferes médico do regimento de infantaria n.? 11 Rui
Alberto Freire.
Regimento de infantaria n,o 19

Capitão miliciano de infantaria,
Eduardo Pinto Veiga, pelo pedir.

do quadro especial,
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Bata.lhão de oBQa.doree.
no· 4

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
Joaquim de Brito Vinhas Júnior, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.- 5

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Mário
Raúl Carvalho da Silva e, supranumerário permanente,
Joaquim de Sant'Ana Carvalho, ambos sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de oaçadorea n.· 8

Capitão de infantaria, supranumerário permanente, do
batalhão de ciclistas n.? 1, José. da Conceição das Neves
Martins, pelo pedir.
Batalhão de metralhadoras n.' 1

Capitão miliciano do
tar, do quadro especial,
mação n." 1, Henrique
Fazenda Nacional.
Tenente do batalhão
Purificação Soares.

serviço de administração milido grupo de aviação de inforRocha, sem dispêndio para a
de caçadores n.? 6 Armindo da

Distl:ito de reorutamento e reserva n.· 3
Capitão do regimento de infantaria n,o 3 Ernesto Sardinha, pelo pedir.
Tenente, suprannmerârío permanente, do regimento de
infantaria n." 3 Miguel João Alves.
Distrito de reorutamento e reserva. n.' 20

Chefe, o coronel de infantaria,
João .Álvaro dos Santos Silvano.

no quadro da arma,

Direoção da arma de artilharia

Chefe da 3." Repartição, o tenente-coronel de artilharia, da 2.& Repartição, Fernando Cardoso de Albuquerque.
1." inspeoção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia,
ção da arma, Joaquim da Silveira Malheiro.

da Direc-

3.' ínepecção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia, da 2. a inspecção, Carlos Augusto de Passos Pereira de Castro.
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Regimento de artilharia ligeira n.o 1

Tenente do regimento de artilharia de costa n. o 1 Armando Alberto da Silva Pereira.
Regimento de artilharil'

ligeira n.· 3

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, do grupo
míxto independente de artilharia montada n. o 24, Menuel Gonçalves Rodrigues.
Regimento de artilharia

ligeira n.O4

Oapitão do regimento de artilharia
tur Elias da Costa.
Grupo de artilharia

de costa n. o 1 Ar-

pesada n.O1

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Aníbal Frederico da Silveira Machado.
Regimento de oavalaria n.· 4

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
cavalaria n.? 3 José Maria Bragança, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Grupo de avta.Qãode ínformeção n.O1

Capitão do serviço de administração militar, da La Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Mário Afonso de Carvalho, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Conselho Tutelar e Peda.gógioo dos Exéroitos
de Tel;'ra e Mar

Capitão de infantaria,
Sena de Oliveira.

no quadro da arma, Camilo de

Depósito disoiplinar

Tenente de infantaria, supranumerário permanente,
Filipe Cardoso Calhancas, sem dispêndio para a Fazenda .Nacional.
7. o -llinistério

da Guerra- L a DirecçãoGer~l- ta llepartiçãe

a) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da Polónia com
a comenda da Ordem de Renascença da Polónia o tenente-coronel de engenharia Augusto de Azevedo e Lemos Esmoraldo Carvalhais, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
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b) Declara-se que, conforme declaração inserta no Boletim Militar das Col6niatt n.O 5, de 11 de Maio de 1031,

foi autorizado, em conformidade com as disposições do
regulamento das Ordens Portuguesas, a aceitar e fazer
uso das respectivas insígnias do grau da comendador da
Ordem da Coroa de Itália, com que foi agraciado por
Sua Majestade o Rei de Itália, o tenente-coronel de infantaria António Leite de MagalMis.
c) Declara-se que, ·por portaria ínserta no Boletim Militar das Colónias n." 1, de 10 de Janeiro do corrente
ano, foram louvados pelo Ministro das Colónias os seguintes oficiais, pela forma corajosa, inteligente e altamente patriótica demonstrada quando do d sarmamento
da policia de Loanda, em 14 de Setembro de 1928:
Major de infantaria Ernesto Gonçalves Amaro, hoje
tenente-coronel, capitão de infantaria Carlos Ludgero
Antunes Cabrita e tenente de infantaria José dos Santos
Cabrita.
d.) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha de 29 de Dezembro de 1931, publicada no Diário
do Govêrno n." 302, 2.11 série, do mesmo mês e ano, foi
condecorado com a medalha de prata de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a Náufragos o capitão
do secretariado militar João Xavier de Paiva.
e) Declara-se que, por despacho do Ministério do Interior de 15 de Janeiro do corrente ano, publicado no
Diário do Govê2'no n." 19, 2.a série, de 23 do mesmo
mês, foi concedida a medalha de prata de serviços distintos de assidurdade, criada pelo decreto n. o 12:520 de
21 de Outubro de 1926, aos seguintes oficiais:
Capitão do secretariado militar Daniel Gomes da Cruz
e tenente de infantaria Júlio Augusto Couceiro Feio.
J

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
Direoção da arma de infantaria

Coronel de infantaria Júlio César Ferreira.
DireOQio do serviço de saúde militar

Coronel farmacêutico Fernando Augusto da Paixão.

•
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N.- 4

Regimento de infantaria n.· 7

Tenente José Maria Machado.
Regimento de infantaria n.· 18

Capitão António José Pires.
Regimento de cavalaria n.s 6

..

Capitão João Baptista Lopes.
Hospital Militar Principal de Lisboa

Capitão do extinto quadro dos capelãis militares José
António ~arques Júnior .

•

Oficinas geraía de fardamento e calçado

Tenente-coronel do serviço de administração
Jaime Pereira da Silva.

militar

l\:Iedalha de prata
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral

Tenente de infantaria
concelos e Sá.

Luiz Justino Teixeira de Vas-

Direcção da arma de infantaria

Tenente de infantaria Manuel Mariano Ribeiro Júnior.
Direcção do serviço de saúde militar

Tenente
Correia.

farmacêutico'

Leão

Rodrigues

de Almeida

Regimento de artilharia ligeira n.- 1

Tenente Alberto Henriques da Conceição.
Alferes do quadro auxiliar de artilharia
Matias G uinapo.

Lourenço

Regimento de artilharia ligeira n.> 4

Tenente José Simplício Virgolino.
Farmácia central do exercito

Capitão farmacêutico José João Farinha Júnior.

8.

o-

~lillistéJ'io da Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha de 30 do Janeiro do corrente ano, publicada no
Diário do Goiêrno n. o 34, 2. a série, de 11 do mês fin-
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do, nos termos do disposto no artigo 4.0 do decreto
n.? 20:788, de 20 de Janeiro também do corrente ano,
foi nomeada a seguinte comissão do Domínio Público
Marítimo:
Vice-almirante do quadro de reserva D. Bernardo António da Costa de Sousa Macedo, que servirá de presidente, o contra-almirante Jaime Afreixo, o contra-almirante do quadro de reserva Albano Mendes de Magalhãis
Ramalho, os capitãis de fragata João César Batalha e
Marcelino Carlos, o juiz auditor de marinha Dr. José
Mendes Correia Baptista ou, nos seus impedimentos,
o seu substituto, Dr. João da Nóbrega Araújo, o general Adolfo César de Pina, o tenente-coronel de infantaria Torcato Maria Correia da Costa, o engenheiro
civil Augusto César Claro da Ricca, o engenheiro silvicultor inspector Luiz Maria de Melo e Sabbo, o professor da Faculdade de Direito Dr. Mário de Figueiredo,
que servirão de vogais, e o segundo tenente do secretariado naval Francisco de Araújo, que servirá de secretário sem voto.
b) Declara-se
que o tenente-coronel de infantaria,
adido, com licença ilimitada, Eugénio Tôrre de Vale continua na situação de adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, desde 27 do mês findo, por ter sido
nomeado para uma comissão de serviço dependente daquele Ministério, nos termos do artigo 31.° do decreto
n." 13:309, de 23 de Março de 1927.

c) Declara-se que o capitão de infantaria, na situação
de supranumerário permanente, Luiz Henrique Cordeiro
seria transferido por motivo disciplinar se não estivesse
naquela situação.
d) Declara-se que o tenente de infantaria Ambrósio
Caminata foi nomeado para o curso de comandantes de
companhia, que deve ter inicio na escola prática de infantaria em Maio próximo, em suhstituíção do tenente
miliciano de infantaria, do quadro especial, Armando do
Oliveira Pímentel, que foi abatido ao efectivo do exército.

e) Declara-se que os alferes de infantaria, com a patente de tenente, suprantrmerários, Jorge Abel Gaspar
Franco e José Carlos Arantes Lopes chegaram à sua
altura para.. entrar no respectivo quadro.

148

ORDEM DO EX:gRCITO

N. '4

2.4 Série

f) Declara-se que o alferes de infantaria, eom a patente
de tenente! Joaquim Augusto Nunes, adido, em serviço
no Ministério das Financas, daria entrada no respectivo
quadro se não estivesse naquela situação.
g) Declara-se que é Mário Gustavo de Araújo Barata.
da Cruz o verdadeiro nome do alferes do batalhão de
caçadores n. o 8 que, pela Ord8m do 'Exército n. o 3,
2." série, do corrente ano, foi colocado no batalhão de
metralíiadoras n." 1.
h) Declara-se que a promoção a capitão do tenente de
artilharia do grupo de artilharia pesada n. o 1 J oito Inácio Bentos Pimenta, insarta na Ordem do Exército n." 3,
2. a série, do corrente ano, deve ser considerada como
efectuada para a sua unidade, e não para o regimento de
artilharia ligeira n. o 3, como foi publicado.

i) Declara-se que o major de engenharia, professor da
Escola Militar, Luiz da Costa de Sousa de Macedo, nomeado para coadjuvar o coronel de engenharia. Antônio
Alfredo de Magalhãis Correia na inspecção a que êste
oficial vai proceder ao regimento de sapadores mineiros,
acumula estas funções com as de professor da referida
Escola, desde 29 de Janeiro findo.
j) Declara-se que' a colocação no regimento de sapadores de caminhos de ferro do tenente Albino Augusto
de Macedo Vendei rinho , insorta na Or-dem do E:clircito
n, o 3, 2. n série, do corrente ano, é por oonvoniênóis' de
serviço, e não sem dispêndio para a Fusendn N aéional,
como foi publicado.

k) Declara-se que os alferes do seoretariado militar,
supranumerãríos,
Joaquim Machado Portelinha, AiI.'tul"
Olandino dos Santos e Francisco Maria da Purificação
Alves Ribeiro chegaram à sua altura para entrar M
respectivo quadro.
i) Declara-se

que o tenente do quadro auxiliar de arManuel de Figueíredc lh.~
chado chegou à. sua. altura para entrar no respeotivo
quadro.

tilharía, supranumerário,
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rn) Declara-se que o alferes, com a patente de tenente,
do quadro auxiliar de artilharia,
Manuel Rodrigues Carvalho deixa de estar suspenso das funções de serviço.
n) Declara-se que o tenente-coronel Eduardo Augusto
Cortês e o capitão Sesinanclo Ribeiro Artur, ambos na
situação de reserva,
ficam, nos termos do artigo 170.°
do regulamento
de disciplina militar, suspensos das funções de serviço que lhes possam caber.
o) Declara-se
que o capitão, na situação de reforma,
inválido, Manuel António de Oliveira Miranda deve ser
considerado
nesta situação desde 18 de Novembro
de

1929.

9.0 _ ~Iinistério da Guerra-

2,& Direcção Geral-

3.:1 Rcparti~ão

a) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro do 1924, e decreto n. ° 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos
para a situação de reserva;
Coronel do secretariado
militar José Bernardo da Costa
Restolho,
482tS05, sendo: pensão de reserva, 297 tS; lei
n.? 888, 29tS70j lei n." 1:332, 130tS68; 0,14 por cento,
24a67 j do vencimento total 62tS88 são, pela província de
Moçambique e 41t$92 pelo Estado ela Indía. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 46 anos de serviço e 89 períodos.
Capitão
de infantaria
Joaquim
Olegário da Silva e
Sousa, 322,0$03, sendo: pensão de reserva, 217625; lei
n.? 888,21672;
lei n.? 1:3;32, 60tS83jO,14 por conto,
22il23; do vencimento total 30~64 são pela província de
Timor o 114690 pela província do Moçambique. Tem 2
aumentos
de 10 por cento sobre o soldo, 42 anos do
serviço e 105 períodos.
Capitão de infantaria Joaquim da Silva, 242665, sendo:
pensão de reserva,
182650; lei fi.O 888, 18525 j lei
n." 1:332, 29il20; 0,14 por cento, 12670; do vencimento
total 24689 são pela província de Angola o 55t$98 pelo
Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sô10.0, 39 anos de serviço e 66 períodos.
Capitão do socretariado militar Francisco Elias, 206lí05,
sondo: pensão do reserva, 172650 j lei n. o 888, 17 tS25;
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lei n.? 1:332, 13680; 0,14 por conto 2t$50. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 37 anos de serviço e 13 períodos.
Capitão do secretariado militar Joaquim de Almeida,
268612, sendo: pensão de reserva, 206b25; lei n.? 888,
, 20~62; lei n,° 1:332, 4~25. Tem 2 aumentos de 10 por
ceuta sôbre o sõldo e 40 anos de serviço.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia José Esteves,
138~78, sendo: pensão de reforma, 12<;M54; lei n.? 888,
21$59; 0,14 por cento, M65. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 31 anos de serviço, 38 períodos e
foi reformado com 50 por cento dos vencimentos nos
termos do § único do artigo 3.° do decreto n.? 19:141,
de 1931.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia José de Oliveira, 162666, sendo: pensão de reserva, 147~72; lei
n.? 888, 14677; 0,14 por cento, M 7. Tem 1 aumento do
10 por cento sôbre o soldo, 35 anos de serviço e 1 período.

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 mendanados, transferidos para a situação de reforma, em
virtude do disposto no decreto n." 20:264, de 1931:
Capitão de infantaria Alberto Augusto do Vale, 82634,
sendo: pensão de reforma, 79;$54; 0,14 por cento, 2~80.
Tem 20 anos de serviço e 16 penados.
Capitão de infantaria Adolfo Artur Ferreira Margarido, 7M de pensão de reforma, sendo 3t$95 pelo Minístério do Interior. Tem 19 anos de serviço.
Capitão de infantaria Martinho José Cerqueira, 70{)45
de pensão de reforma. Tem 17 anos de serviço.
Capitão de engenharia António de Almeida Pinto da
Mota, 199M7, sendo: pensão de reforma, 184;$70; lei
n.? 888, 141$77; do vencimento total 35519 são pelo Ministério das Finanças e 29;$33 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo e
34 anos de serviço ..
Capitão de cavalaria Arnaldo Pinheiro de Andrade
Pissnrra, 10M38, sendo: pensão de reforma, 102850;
0,14 por cento, 2a88; do vencimento total 18632 Rão
pela província de Angola. Tem 1 aumento do 10 por
cento sobre o soldo, 23 anos de serviço e 15 períodos.
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Capitão de cavalaria João de Azevedo Lõbo, 106635,
sendo: pensão de reforma, 102~50; 0,14 por cento,
3,$85; do vencimento total 4862 são pela província de
Angola e 181548pelo Ministério do Interior. 'rem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 23 anos de serviço e 20 períodos.
Capitão do secretariado militar Levi Augusto de Vasconcelos, 108673, sendo: pensão de reforma, 106;581;
0,14 por cento, 1,$92. 'I'em 26 anos de serviço e 11 períodos.
Capitão do serviço de administração militar Sotero
Lopes Ferreira,
105658, sendo: pensão de reforma,
97650; 0,14 por cento, 8~08; do vencimento total 1.u39
são pela província de Moçambique. Tem 1; aumento de
10 por cento sõbre o soldo, 22 anos de serviço o 42 poríodos:
Tenente de infantaria Manuel Vitorino Pedreira do
Matos, 10M68, sendo: pensão de reforma, 98627; 0,14
por cento, 2641. Tem 26 anos de serviço e 15 períodos.
Alferes de infantaria José Martins Ribeiro, 52t$86,
sendo: pensão de reforma, 51;$54; 0,14 por cento, 1632.
Tem 16 anos de serviço e 9 períodos.
c) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com o decreto n," 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, os oficiais nas situações de reserva e
reforma em seguida mencionados:
Coronel Constantino da Fontouru Madureira Guedes,
4141564, sendo: pensão de reforma, 284640; lei n." 888,
28644; lei n.· 1:332, 79663; 0,14 por cento, 22i!17; do
vencimento total 19674 são pela província de Angola,
9;$87 pela provinda de Moçambique e 49635 pela. pro·
víucia de Macau. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, 42 anos de serviço e 80 períodos.
Coronel Joaquim Maria Nogueira Alves Cativo, 371bô4,
sendo: pensão de reforma, 258~54; lei u. o 888, 251$85;
lei D.O 1:332,72639; 0,14 por cento, 14M36; do vencimento total 30039 são pela província de Angola. Tem 42
anos de serviço e 59 períodos.
Coronel João Vitorino da Fonseca, 270~11, sendo:
pensão de reserva, 244a80; lei n." 888, 24M8; 0,14
por cento, 683; do vencimento total 77,$17 são pelo
Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 35 anos de serviço e 3 períodos.
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Tenente-coronel Albano do Magalhãis Barbosa Pinho,
182,$21, sendo: pensão de reforma, 178,$64; lei n. o 888,
3,$56. Tem 2 aumentos de 10 por cento sóbre o sõldo
de major e 31 anos de serviço.

10. o -

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

a) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados freqüentaram na escola prática de infantaria o curso de
carros de combate, tendo obtido a classificação que, para
cada um, vai indicada:
Batalhão de caçadores n. ° 5:
Alferes Manuel Magro Romão -- Instrutor.
Alferes Luiz Maria Santana PereiraInstrutor.
Escola prática de infantaria:
Tenente Mário de Paiva Nunes - Instrutor.
Alferes Amadeu Soares Pereira-Instrutor.
1.a Repartição da Direcção da arma de infantariaTenente Francisco Holbeche Fino - Instrutor.

b) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
freqüentaram na escola prática de infantaria o curso de
morteiros ligeiros tendo obtido a classificação que, para
cada um, vai indicada:
Regimento de infantaria n.? 1 :
Alferes Américo do Carvalhal Esmeraldo - Instrutor.
Aspirn.nte a oficial Rafael Pinto Barradas - Instrutor.
Regimento de infantaria n." 18:
Tenente Roberto Maria Alão Gomes dos SantosInstrutor.
Alferes Fernando José Lopes-Instrutor.
Batalhão de metralhadoras 11.° 1: Alferes Mário José
da Silva - Instrutor.
Batalhão de metralhadoras n." 3:
Alferes João Miranda de Morais - Instrutor.
Alferes Armando de Sousa Botelho - Instrutor.
Batalhão de oaçadores n. o 7 : Alferes João de Sousa
Machado - Instrutor.
Escola prática de infantaria: Alferes Floriberto Vilar
Bettencourt - Instrutor.
c) Nos termos do § 2.° do artigo 3.0 do regulamento
da Biblioteca do Exército declara- se que foram ofereci-
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das à mesma Biblioteca, pelas entidades abaixo designadas, as publicações que a seguir são indicadas:
Director dos serviços
geêlôgieos :
,

Ét'Ud6 goologique tlu. tunnel
Lisbonne, 1889 (1 vol.).

ttu R088io.-

Paul Chofat.-

Tenente de infantaria José Baptista Barreiros :
La participa,tiort de« aUem,a:nd8 l078 diJ la d.éeouverte
da I~.J~ B. Barreiros.- Braga, 1931 (1 opúse.).
Marquês

de Faria, António de Portugal doe Faria:

Ma m.itMion êt Londres>«
neve, 1918,

Prinea Liehnowsky.-

G&-

L6 Um'" ar.c-en·cW.-Max Boor.-Beme, 1916.
EftSeignemeu8

psythologiqueB de u gtUrrf!

Gustave La Bon.-Paris,

ettropéf3'n.'1U.-

1'916.

Le mémorial de ULgueTre.-Société Aead-émique d'Histoire International.-Paris,
sem data (4 :vol.).
Comando Geral da Armada:
Li8ta da Armada, 1930.- Lisboa) 1931 (1 V()l.).
Arquivo das Colónias: •
Obras do põrto de Macau. Relatório de 1925.-J. H.
Herz e J. B. Pinto de Sousa.-Macau,
1930 (1 vol.).

.

Director do Arquivo Histórico Militar:
Boletim do Arquivo Illstõrico Militar.
Nova de Famalicão, 1931 (1 vol.).

2.° vol.-Vila

Comissário geral da Exposição Colonial Portuguesa:

.

Diversos opúsculos referentes a assuntos das colónias
portuguesas,
Director geral do Instituto Geográfico e Cadastral:
1 exemplar das fõlhas 28-b e 28-c da carta de Portugal, na escala de 1/õO:OOO
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Escola Dlilitar

o-

Nos termos do artigo 13.0 do decreto n.? 12:704, do
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, La 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, La série, de 1930), e
para efeito dos respectivos provimentos, faz-se público
que, pelo Conselho de Instrução, foi declarado vago o
lugar de professor da 2.0. cadeira (administração colonial, colonização portuguesa, direito internacional e educação militar).
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo ::l. o e seu § único do regulamento para o provimento dos lugares do magistério
da Escola Militar, aprovado pelo decreto n.? 13:761, de
13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n." 7, La série,
de 1927), com a alteração constante do decreto n. 020:546,
de 24 de Novembro de 1931 (Ordem do Exército n." 15,
La série, de 1931).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até as quinze horas do dia 15 do Março de 1932,
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.
Sala das Sessões, 9 do Janeiro de 1932.- O Secretário, Alberto Alvim Leal, capitão.
(Dtario do Govêrno n.? 13, 2.0. série, de 1932).

I

Obituário
1931
Novembro
1932
Fevereiro
»
»

•,
Março

9-

18 18 -

Tenente miliciano, cirurgião dentista,
Raúl Pedro da Costa e Cunha.

de reserva,

Capitão, reformado, Jacinto dá Silva.
'I'enente-coronel,
reformado,
António Bernardo
Pereira Cabral
22 - Coronel, reformado, António Carlos do Vale .
22 - Coronel, reformado, Frederico Saporitti Machado.
1- Coronel, na situação de reserva, Hermenegildo
Valdouiíro Teixeira de Magalhãís.

2.- Série

ORDEM: DO EX:€ROITO N.o 4

155

Rcc-tific8Qão
Na
L 3G,
Bessa
Bc,;sa

Ordem do Exército n.s 3, 2." série, do corrente ano, p. 113,
e p. 111, L 12, onde se lê, respectivamente:
"Sidónio de
Pais» e "Sidónio da Dessa Pais», deve ler-se: "Sidónio
Pais».

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o Ajudante

~~~

General, interino,

/1~dA_ptvd,e~

~z-~

•

MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE MARÇO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

.

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. ° -

Decretos

~Iillislério da Guerra - Repartição do Gabinete
Usando da faculdade que me confere o n. ° 3. o 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. 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 seja
considerada
nula e de nenhum efeito a parte do decreto
ou dos decretos que demitiram do serviço do exército as
praças abaixo indicadas, por se haver reconhecido
que
as mesmas se não acham incursas nos artigos 1.0' dos
decretos n.08 19:567 e 19:595, respectivamente,
de 7 e
10 de Abril do ano findo:
Sargento
ajudante músico, reformado,
João Júlio da
Costa Cardoso; segundos sargentos:
de infantaria Francisco Luiz Sales da Silva, Francisco
Natalino dos Reis
e J oão Lourenço;
músicos José Gomes Garcez e Manuel
da Silva Machado; do secretariado militar José Correia,
José Romano Teixeira e Salvador José da Costa Júnior;
de aeronáutica
Alfredo
António
Fernandes,
António
Duarte Júnior 0, mecânico,
Miguel Pereira Duarte;
de
artilharia
Firmino Filipe Pinheiro,
e de cavalaria VergIlio Mártir, e furriel de infantaria
Humberto Cordeiro
da Silveira.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo
da República, 3 de Março
de 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

António Lopes Mateus.
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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 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 acharem incursos nos artigos LOS dêste decreto e do decreto n. ° 19:595, de 10 de Abril de 1931 :
hei por bem decretar o seguinte:
Que sejam dêmitidos:
O capitão do quadro auxiliar de engenharia João de
Sousa Carrusca ; os tenentes: de infantaria Armando de
Oliveira Pimentel e miliciano veterinário Joaquim Pratas; o sargento ajudante de aeronáutica Júlio Martins de
Oliveira; os primeiros sargentos mecânicos de aeronáutica Rafael Augusto Rocha e, graduado, Artur de Oliveira e os segundos sargentos mecânicos de aeronáutica
Eduardo Simplício da Fonseca e José de Carvalho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 4 de Março
de 1932.-ANTóNIO
ÓSCAR DE FRAGOSOOARMONAAntónio Lopes Mateus.

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo .2.0 do decreto n. o 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que sejam reintegrados no exército, na situação de reforma, nos termos
do artigo LOdo decreto n. ° 20:264, de 1 de Setembro
de 1931, os ex-oficiais abaixo indicados:
Tenente-coronel Mário Alberto de Aragão e Costa.
Major João Augusto de Vasconcelos e Sá.
Capitãis Francisco Pessoa de Amorim, Eduardo João
Maria José de Romero, António ~1aria Homem da Silveira Sampaio de Almeida e Melo, José Esquível, Raúl
da Silva Pinheiro Chagas, Francisco Luíz Supico e
Adolfo Pedreira Martins de Lima.
Tenentes Francisco António. da Oruz Amante, António Domingos Ferreira, Artur Maria de Sobral Carvalho
Figueira e António de Almeida Leão e tenente-capelão
José Plácido Ferreira Querido.
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A1fe~es Luiz Ribeiro Pinto Bacelar Júnior, Carlos AIl erto Afonso e Miguel Monteiro Duarte e Brito.
Primeiro sargento Adriano ~osé de Araújo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faca
executar.
Paços do Govêrno da República,
31 de Março
de 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

António Lopes Mateus.
~lillistério da Guerra - nepal1ição Geral
Usando da faculdado 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, do 9 de Abril do 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. Maria Carolina Ferreira
Vaz:
o a D. Beatriz dos Anjos Ferreira
Vaz, órfãs do major,
reformado,
Domingos Vaz, a reversão
da cota parte
do subsidio mensal de 611> que, juntamente
com elas,
percebia
sua irmã D. Ana de Jesus Ferreira
Vaz, a
qual pelo facto de ter Rido nomeada professora <nnxiliar
da região escolar de Vila Real, por despacho de 2 de
Dezembro
de 1930, deixou de ter direito à cota parte
do mesmo subsidio.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da República,
12 de Dezembro de 1931.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António Lopes Mateus.
(Visado pelo Tribunal
reiro de 1932).

de Contas

em 18 de Fevc-

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 do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
!1Ci por bom decretar que, nos termos
do decreto n,° 16:070, de 25 de Setembro também de
1928, seja concedida a D. Carolina Cândida Garcia de
Morais, órfã do cirurgião de divisão Francisco António
de Morais, a cota parte do subsidio mensal de 60> que,
juntamente
com ela, percebia
sua irmã D. Eugénia
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Cândida Garcia de Morais, falecida em 8 de Agosto do
ano findo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República,
16 de Janeiro de 1932.-AN'l'ÓNJO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António Lopes Mateus.
(Visado pelo Tribunal
vereiro de 1932).

de Contas

em 22 de Fe-

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 nor bem decretar que, nos ter.
mos do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro também
de 19~8, se pague o subsídio mensal de 61$ a D. Elvira
Soares Craveiro
Feio, órfã do tenente- coronel médico
José Alexandrino
Craveiro Feio, e a D. Maria do Nascimento Pereira de Sousa, viúva do tenente-coronel
faro
macêutico Júlio Maria de Sousa.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República,
30 de Janeiro de 1932.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CAR-

MONA-António

Lopes Mateus.

(Visado pelo Tribunal
de 1932).

de Contas

em 7 de Março

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 f<eja anulado, na parte respeitante,
o decreto de 2 de Março de
1929 que, nos termos do decreto n. o 16:070, de 25 de
Setembro de 1928, concedeu o subsídio mensal de 61$ a
D. Mariana da Purificação da França Feio e a sua filha
D. Ana Lucinda Craveiro Feio, viúva e órfã do alferes
reformado Luiz Maria Couceiro Feio, em virtude de a primeira destas senhoras
ter falecido em 17 de Janeiro do
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corrente ano e a segunda ter contraído matrimónio em
24 de Dezembro do ano findo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 27 de Fevereiro do 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António Lopes Mateus.

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 sejam concedidas as seguintes diuturnidades, desde 1 de Julho
de 1931, nos termos do decreto n.? 5:787-A, de 10 de
Maio de 1919, §§ 1.0 e 3.° do artigo 26.0 do decreto
D.O 19:478, de 18 de Março de 1931, e decreto n.? 20:397,
de 17 de Outubro de 1931, às professoras efectivas do
Instituto Feminino de Educação e Trabalho, em seguida
mencionadas, por terem completado o tempo de serviço
efectivo naquele Instituto, necessário para tal efeito:
4.° grupo, 2.a diuturnidade, Bernardina Correia de Sousa
Neves; 2.° grupo, 1." diuturnidade, Guilhermina de Jesus Franco da Trindade.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar, Paços do Governo da República, 27 de Fevereiro de 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARMJ~A António Lopes Mateus.
I

(Visado pelo Tribunal
de 1932).

de Contas em 7 de Março

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo 1.~ do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os oficiais abaixo mencionados tenham o pôsto e antiguidade
que lhes vão indicados, nos termos do artigo 67.° do
decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas a)
e d) do seu § 1.0 e artigo 68.° do mesmo decreto: quadro especial dos oficiais milicianos de infantariacapi-

ORDEM: DO EXÉRCITO

162

2.' Série

N.o 5

I

os tenentes, reformados, inválidos nos termos dos
artigos 2.° e 3.° do decreto n.? 16:443, acima referido,
José Monteiro Alves e Mário Saraiva da Monta Dias,
contando a antiguidade desde 15 de Fevereiro findo,
sendo, consideradas estas promoções como se tivessem
sido publicadas na Ordem do Exército n." 4, 2.a série,
do ano corrente.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 12 de Março
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONAAntónio Lopes Mateus.
tãis,

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
IL ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os oficiais
reformados em seguida mencionados, inválidos de guerra
nos termos dos artigos '2.° c 3.° do decreto n.? 16:443,
de 1 de Fevereiro de 1929, tenham o pôsto e antiguidade
que lhes vão indicados, nos termos do artigo 67.°, alineas a) e d) do seu § 1.0, e artigo 68.° do decreto
n. ° 16:443, acima referido: quadro especial de artilharia: capitão, contando a antiguidade desde 31 de Março
de 1919, o tenente miliciano Alvaro Fonseca de Figueiredo Oardoso; quadro especial de infantaria: capitão,
contando a antiguidade desde 15 de Fevereiro do ano
corrente, o tenente miliciano Mário Dias Trigo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 31 de Março
de 1932.-ANTóNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO OARIIlONAAntónio Lopes Mateus.

,
2.0-Por

decretos de 28 de Novembro do ano findo:
Ilinistério da Gucrra - 3. a Dirccção Geral-1.'

Repartição

Providos no cargo do professor provisório da 11.11.cadeira da Escola Militar o major do serviço do adminís
tração militar Francisco Gonçalves Velhinho Correia e
no de professor da 3.a cadeira da mesma Escola ocapitão médico Augusto da Silva 'I'ravassos.
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3. ° - Por decretos de 27 do mês findo:
11inistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- P

Repartição

Providos, definiiivamente, no cargo de professor da
19.& cadeira da Escola Militar, desde 23 de Dezembro
de 1931, o major de artilharia, graduado. Vítor Hugo
Duarte Lemos e no de mestro de equitação da mesma
Escola, desde 9 de Novembro de 1931, o major de cavalaria Higino Sanches Ferreira Barata ..

4.°_

Por decretos de 12 do corrente.. mês:
Ministério da Guerra - t,a Direcção Geral- t,a Repartição

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma. por se achar ao abrigo do
§ 2.0 do artigo 8.° do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, modificado
pelos decretos n.? 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e
n. o 12:081, de 9 de Agosto de 1926, o segundo sargento
miliciano, licenciadq, n.? 263/914 do regimento de infantaria n, ° 6 Alfredo Ooelho Pedrosa.

~Iinistério da Guerra - L a Direcção Geral- 2.:l Repartição
Supranumerário permanente

Tenente de infantaria, adido, Jesus de Deus Oalado,
que, de regresso do Ministério das Finanças, se apresentou em G do corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na guarda fiscal.
Adidos

Tenente de' artilharia, da escola prática da arma,
Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa, ,e alferes,
do regimento de infantaria n.? 16, Josó Joaquim Oapucho, e de cavalaria, com a patente de tenente, no quadro da arma, Júlio Francisco Lopes Pereira, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, respectivamente,
do Ministério I do
Comércio e Oomunicações, no instituto geográfico e ca-

,
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dastral, e do do Interior, na guarda nacional republicana e na policia de segurança pública, devendo ser
considerados nesta situação desde 1, 8 e 4 do corrente
mês.
Disponibilida.de

Capitãis, de infantaria Vítor Hugo Antunes e do serviço de administração militar António Maria Pinto Salgueiro, ambos adidos, que de regresso, respectivamente,
do Ministério das Colónias e da Manutenção Militar se
apresentaram em 11 e 7 do corrente mês.
ro'

5. o -

Por decretos de 19 do corrente mês:

Ministério da Guerra - f.& Direcção Geral-

2

o

a

Repartição

Negado provimento ao recurso n.? 2:159, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo coronel do quadro
auxiliar de artilharia Manuel da Conceição Silva, por não
ter fundamento legal.
Rejeitado o recurso n.? 2:174, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão miliciano do serviço
de administração militar, do quadro especial, na situação de separado do serviço, Abel Augusto Lopes de
Almeida, por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso n.? 2:177, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major, na situação de reserva, António Francisco Ramos, por o ter sido fora do
prazo legal.
Rejeitados os recursos n.OS 2:175, 2:176 e 2:184, interpostos perante o Conselho de Recursos respectivamente pelos capitãis do serviço de administração militar António Libãnio Fernandes Gomes e João Viegas
Jacinto e aspirante a oficial do secretariado militar Bernardino Militão Gomes, os dois primeiros por terem sido
interpostos fora do prazo legal e o último por ser manifestamente ilegal.
• Rejeitado o recurso n." 2:180, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de reserva
Salustiano de Sousa Correia, porque, além de manifesta~ente ilegal, não foi interposto em tempo.
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Regimento de infantaria n.· 10

Tenente-coronel, segundo comandante, o major António José Teixeira, contando a antiguidade desde 7 do
corrente mês.
Batalhão independente de infantaria n." 25

Major, O capitão Luiz Augusto de Sousa Rodrigues,
contando a antiguidade desde 7 do corrente mês.
Direcção da arma de artilharia

Exonerado de director, pelo pedir, o general Eugénio
Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses.
Director, o general Aníbal Augusto Ramos do Miranda.
•
Quadro auxrlí ar de artilharia

Capitão, o tenente do mesmo quadro José Ferreira
dos Santos, contando a antiguidade desde 7 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 permanência 'no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.v i7:378, de 27 de Setembro de t929, necessário para o segundo aumento de lO por cento sôbre o
sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Eugénio Tôrre do Vale,
desde 27 de Fevereiro de 1932, major Rodrigo Teixeira
de Almeida, desde 1 de Dezembro de 1931, capitão miliciano, do quadro especial, João Pires de Carvalho,
desde 1 de Julho de 1931, tenente miliciano, do quadro
especial, Luciano Augusto Vaz Pereira. Cavalariacoronel Carlos Baptista Gonçalves Guimarãis, desde 1
de Dezembro de 1931, todos adidos, no Ministério das
Oolónias.
.
0

Concedidas as diuturnidades de que trata o artigo 15.
do decreto n. o 11 :279, de 26 de Novembro de 1925,
desde as datas que lhes 'vão designadas, aos oficiais de
aeronáutica e engenheiro aeronáutico em seguida men(
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cionados, por terem prestado naquela arma o número de
anos de serviço que lhes vai indicado:
15 anos, tenonte-coronol
João Luiz de Moura, desde
30 de Setembro de 1931; 10 anos, capitão António Fernando Pedroso
Quaresma,
desde 1 de Julho de 1931;
5 anos, capitãis Jacinto Henrique de Paiva Simões e
Eduardo
Lobo dos Santos Moreira, tenente Tadeu Lopes da Silveira,
desde 1 de Julho
do 1931, tenente
Humberto
da Silva Delgado, dosde 3 de Julho de 1931,
major engenheiro
aeronáutico
Henrique Mora, desde 8
de Novembro de 1931, tenente José Avelino de Andrade,
desde 12 de Dezembro de 1931.
Adido

Major, o capitão do infantaria,
promotor do 2.0 tribunal militar territorial
de Lisboa,
António Pais do Andrade Baeta, contando
a antiguidade
desde 7 do corrente mês.
Reserva
Major módico, adido, em serviço no Miuistério das
Colónias,
Custódio Luiz de Oliveira Possa, capitãis : de
infantaria,
adido, cm serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
João Tlonriquos de Almeida o do quadro auxiliar de artilharia
Joaquim Ferreira dos Reis e tenente do batalhão do caçadores n." G
Luiz Tavares,
o segundo por ter atingido o limito do
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 j unta hospitalar do inspecção,
sondo o último nos
termos do artigo 66.0 do decreto n. o 16:44:3, de 1 de
Fevereiro
do 1929, devendo ser considerados
nesta situação respectivamente
dosdo 7, 13 o 7 do corrente
mês e 23 de Novembro do 1931.
Reforma
Coronel,
situação do reserva,' Gabriel António da
Silva e touento-coroncl
do illfautaria, no quadro da arma,
José Frederico Guilherme do Almeida Aroz, o primeiro
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
do 1929, o o segundo por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela juuta hospitalar
de inspecção,
devendo sor considllra,los
nesta situução, respectivamente,
desde 18 o 7 do corrente mês,

na
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llinistério da Guerra - 3.a Direc~ão Gcral- LI1 Repartição

Provido no cargo do instrutor da 13.a cadeira da
Escola Militar, durante o ano escolar de 1931-1932,
o tenente de engenharia Joaquim Guarda Antunes.

6. ° - Por decretos de 26 do corrente mês:
~lilli8tério da Guerra - t. a Direcção Gcral- Ln Repartiçflo

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
alínea b) do § 3.° do artigo 8.0. do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setcmbro de
1917, modificado pelos decretos n, 6:003, de 11 de
Setembro de 1919 e 12:081, de 9 de Agosto de 1926, o
soldado n.? 107/3858 da 3.11 companhia do batalhão
n.04 da guarda nacional ropublicana, Manuel Fornandes.
OS

Ministério da Guerra - 1.n Direcção Geral- 2. a RepartiçãO

Dado provimento ao recurso n.? 2:11)6, interposto perante o Conselho de Recursos pelo actual tenente do
serviço de administração militar, supranumerário permanente, Lniz Francisco Baptista, na parto não oxtinta e
respeitante à antiguidade do actual põsto por ter fundamento legal.
. Concedidas as vantegens do que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto do 1931, desde as datas
que lhes vão dosignadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são consider dos tenentes, nos termos
do decreto n.s i 7:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente Fraucisco Pedro Simões Silva,
adido, no Ministério do Interior, desde 17 do Julho de
1931, ficando uula o do nenhum efeito a parto do decreto elo 23 do J aneiro do corrente ano quo lho concedeu as mesmas vantagcn .
Artilharia - major Carlos Gonçalves Poroira de Barros, no grupo indopendento
do artilharia do montanha
n.? 15, eapitãis : Manuel Augusto da Silvu Pestana, no
regimento de artilharia ligr-ira n.? 3, Francisco de Seixas

J
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Gomes, no grupo independente de artilharia de montanha n." 12, desde 1 de Dezembro de 1931; Administração militar - capitão miliciano, do quadro especial,
Manuel António de Carvalho Martins, na 3. a Repartição
da 2. Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde
30 de Dezembro de 1931.
A

Idem para o segundo aumento de fO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - capitãis : Octávio Câmara, no batalhão independente de infantaria n. o 25, desde 11 de Dezembro
de 1931, Carlos Ribeiro Pestana, no 1.0 tribunal militar
territorial de Lisboa, miliciano, do quadro especial, Luiz
António Bento Pereira, como tenente, no regimento de
infantaria n. o 10, tenente miliciano, do quadro especial,
Domingos Vaz Júnior, adido, no Ministério do Interior,
desde 1 de Dezembro de 1931.
Adidos

Capitão miliciano, do quadro especial, com o curso
da arma, do batalhão de caçadores n.? 5, Norberto AI·
bano Múrias e tenentes do regimento de infantaria n.? 18,
António de Pinho Valente e Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes, o primeiro do Minis- .
tério das Colónias e os restantes do das Finanças, na
guarda fiscal, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 22, 17 e 18 do corrente mês.
Reserva

(j.eneral, director da arma de engenharia, Adolfo'
César Pina, major, supranumerário,
do regimento de
infantaria n.? 9, David José Gonçalves Magno e capitão
de infantaria, (supranumerário
permanente, Aníbal Augusto, o primeiro por ter atingido o limite de idade nos
termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 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 21, 14 e 7 do corrente mês.
Oficiais milioianos de reserva

Capitão miliciano médico, Calixto de Sousa Brandão,
por ter atingido o limite de idade nos termos do § 3.Q
do artigo 61.0 do docreto n. o 12:017, de 6 do Agosto
de 1926, devendo sor considerado nosta situação desde
26 do corrente mês.
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Dire~~ãoGeral-3.1I Repartição

Negado provimento ao recurso n. ° 2:172, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel
de cavalaria António Augusto de Abreu Amorim Pessoa,
por não ter fundamento legal.
,

Rejeitado o recurso n.? 2:182, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria José
Vítor Franco, por ter sido interposto fora do prazo legal.
Rejeitado o recurso n.? 2:181, interposto perante e
Conselho de Recursos pelo capitão na situação de reserva António Braz, por ter sido interposto fora dos
preceitos legais.
Extinto o recurso n.? 2:169, interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de cavalaria.José Maria
Brandão de Brito, por êste ter falecido.
.

7. ° - Por decretos de 31 do corrente mês:
Milli~tério da Guerra-ta

Direcção Geral-2.a

Repartição

Demitido do serviço do exército, nos termos do artigo 40.° do Código de Justiça Militar, o tenente do serviço de administração militar Eduardo de Freitas Manaças.
Dado provimento ao rocurso n.? 2:124, Interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de
aeronáutica, supranumerário permanente, N orberto Ferreira Guimarãis.
(3-rupode artilharia

a cavalo n.· 2

Major, comandante interino, o capitão do rogimento
de artilharia ligeira n.? 2, Carlos Luiz Pereira do Alnieida, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Supranumerário

permanente

Coronel, o tenente-coronel do aeronáutica, supranumerário permanente, Norborto Ferreira Guimarãis, contando a antiguidade desde 30 de Setembro do 1929.
Hospital militar princípal de Lisboa

Capitão, o tenente do secretariado militar José dos
Reis Pinto Noguoira, contando a antiguidade desde
30 do corrento mês.

,
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Adido

Capitão módico, da Escola Militar, Augusto da Silva
Travassos, nos termos da alínea e) do n.? 4.° do 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, por ter sido nomeado professor da mesma Escola, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Novembro último.
Reserva

Major de artilharia, da 3. a inspecção de artilharia,
Manuel Caldeira Cniola Bastos e capitão do secretariado
militar, da 4.a Repartição da 2.a Direcção Geral do iinistério da Guerra, Jacinto José Moreira, 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.° do artigo 10.° do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro do 1929, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
14 o 30 do corrente mês.

8.° - Portarias

Por portarIa de 7 do corrente mês:
Miuistl'rio da Guerra-Direcção

110Seniço (Ie Administração Uililar-3.

a

R~parti~áo

Nomeada a comissão a soguir mencionada para elaborar um regulamento para o funcionamento da cantina
dos oficiais e funcionários do Ministério da Guerra)
criada pOl' despacho ministerial de 9 de Outubro do
1920, servindo o primeiro de presidente e o último de
secretário:
Tenente-coronel Amadeu Damasceno Vieira do Castro,
capitão José Rõla Pereira do Nascimento e tanouto António Luíz Caria Rodrigues, todos do serviço de administração militar.

Por portaria de 8 do corrente mês:
Ilinistério da Guerra - R~parlição do G;luint'lC
Considerando que a. motorização dos exércitos constitue, presentemonte, em todos os países um problema da
mais alta importância;
•

20' Série

ORDEM: DO EXlRCITO

No· 5

171

Considerando
que
de toda a vantagem fazer o seu
estudo, não só porque ela concorre para a valorização
do exército,
mas ainda porque
deminuta
no País a
existência de solípedes ;
Considerando
que essa motorização
deve ter por base
um inteligente
e cuidadoso
aproveitamento
dos meios
existentes entre nós cm tracção mecânica automóvel ;
Considerando
que o problema da motorização
do exército está inteiramente
ligado ao do carburante
a utilizar;
Considerando
não haver um carburante
nacional, que,
por suficientemente
industrializado,
tenha dado as suas
provas;
Considerando
que interessa
particularmente
o conhecimonto dos estudos feitos por outros departamentos
do
Estado
ou por entidades
civis na pesquisa,
produção
e utilização de carburantes
nacionais;
Considerando
que é igualmente
de toda a vantagem
estabelecer,
desde já, doutrina
acõrca do recrutamento
o preparação
técnica do po soal destinado à condução
e
conservação
das viaturas automóveis
militares,
especializadas ou Dilo. das diferentes armas e serviços;
Considerando
ainda que a motorização
do exército
exige DI o só que ns viaturas provenientes
do aproveitamento dos recursos existentes no País satisfaçam
a um
número mínimo de condições, mas que aquelas de que o
exército dispõe permanentemente
sejam de cnracterística bem definidas e de um número reduzido do modelos,
o que não acontece presentemcnte
:
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra:
1.o Nomear uma comissão central de motorização
do
exército.
2.0 Quo essa comissl o fa~a o estudo da motorização
do exército,
tendo ocm atenção os limites impostos pola
natur 'za do terreno,
os recursos em gado existento no
Paí o as po sibilldud s d reabastecimento
em carbu1'ant(', conrpetindo-lho
especialmente:
a) Estudar as cnructerí ticas de todos os recursos do
tr cção mecânica automóvel exi 'tente no País ;
b) Cln ificá-los por grupo , segundo a suoa~ caractcrísticas
possibilidad
do aplicação a fin militares ;
c) Fixar d
s grupos quais os qu devam
('I' destinados a.utilizac:ão
('opccializllda - tracção, transporto,
carros armadoa,
tc., - o quais os destinados a transé

é
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portes gerais não especializados, preparando o facilitando
assim o trabalho de recenseamento de toda esta espécie
de veículos ; .
d) Fixar as características
que mais convém impor às
viaturas automóveis que de futuro entrem no País, estabelecendo um reduzido número de tipos;
e) Fixar as características do material automóvel especializado e não especializado a adoptar, pelo exército,
nas diferentes armas e serviços;
f) Estudar e estabelecer qual a forma mais conveniente
de assegurar o recrutamento e a preparação do pesssoal
técnico - condutores e mecânicos - para fi s diferentes
armas e serviços, não só para os transportes espocializados e para as diferentes unidades motorizadas existentes ou a criar, mas também para os transportes automóveis não especializados de uso geral no exército;
g) Estudar as possibilidudes de substituíção
do material automóvel de que o exército dispõe presentemente e
que, quer pelo muito uso, quer por não satisfazer às características a estabelecer, ou ainda por outros motivos,
não convenha conservar;
h) Estudar qual ou quais os carburantes nacionais que
mais se prestem à motorização do exército, não só pelas
suas garantias de ordem técnica, mas ainda pelas possibilidades de produção em quantidade suficiente;
i) Indicar quais os etocks de carburante ou carburantes, nacionais ou estrangeiros, a manter no Pais ~
j) Estudar ainda tudo que possa por qualquer forma
interessar à motorização do exército.
3.0 Que essa comissão tenha a seguinte composição:
Presidente, coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Carlos Matias de Castro.
Vogais: tenente-coronel de engenharia José dos Anjos; major de artilharia Artur Mendes do Magalhãis ; oapitãis : do quadro especial dos oficiais
milicianos de artilharia Francisco da Silva Pinto;
de cavalaria Humberto Buceta Martins; de artilharia Eduardo Ferreira da Silva, e de engenharia
Fernando Sales Lougaros ; um delegado do Conselho Superior de Via<;:lloPública; um delegado
da Comissão de Carburantes Nacionais; ten nto
de infantaria Francisco Holbocho Fino, servindo
de secretário.
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Por portaria de 9 do corrente mas:
lliJligtério da Guerra - Repartição do 'Gahinete
Nomeados os oficiais abaixo designados para constituírem a comissão que deve superintender na administração da cantina deste "Ministério, em substituição da
actual comissão, não tendo os oficiais de reserva que a
compõem direito a gratificação alguma, a não ser aquela
a estipular nos termos do n.? 8.0 da portaria. n.? 4:359,
de 14 de Fevereiro de 1925, que aprovou as instruções
para o funcionamento da mesma cantina:
Presidente, tenente-coronel, na situação de reserva,
João Henrique de Melo.
Vogais: major, na situação de reserva, Estêvão Alves
Barbudo e capitão do serviço de administração militar
Raúl Vito da :Mota Cerveira.

•

Por portarias de 12 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gahinete
Tendo o general Eugénio Augusto Almada Castro
Bilstein de Meneses sido exonerado, a seu pedido, de
director da arma de artilharia, lugar em que evidenciou
as suas altas qualidades de inteligência, demonstrando
sempre a maior lealdado ligada ao grande zõlo e extremo cuidado com que se ocupou de todos os assuntos
presentes à sua resolução, qualidades estas que, aliás,
tem sempre revelado na sua longa carreira do serviço
militar: manda o Governe da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial, dando-lhe as im um público testemunho da consideração em
que tem as suas qualidades de militar brioso e inteligente.
Nomeado para a comissão centr~l de motorização do
exército, a que se refere a portaria de 8 do corrente
mês, insorta na presente Ordem do Exército, o major de
engenharia Eugénio António Duro Xaviór.
~Iinistério da Guerra- ta Direc~áo Geral- 1.& Repartição
Louvado O coronel de engenharia, chefe dos serviços
metoorológicos do exército, Pedro Fava Ribeiro de Almeida, pela maneira inteligente, criteriosa e sabedora
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como elaborou uma relação de termos técnicos usados na
aeronáutica, destinados ao dicionário da língua da Academia de Ciências de Lisboa, termos que na sua grande
maioria não existiam na lingua portuguesa.
Louvado O capitão de aeronáutica António Rodrigues
Alves, pela muita competência e dedicação que demonstrou no desempenho do cargo de director do Campo Internacional de Aterragem, onde sempre prestigiou, no
seu trato com estrangeiros, o bom nome de Portugal.

Por portarias de 18 do corrente mês:
!Iinislério da Guerra - Repartição do Gabinele

Tendo o Consolho de Ministros " aprovado as bases
para a criação de um quadro dos serviços auxiliares do
exército: manda o Govõrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear a seguinto comissão
para estudar o propor a organização Misse quadro, em
harmonia com os preceitos estabelecidos nas mesmas
bases, devendo entregar o resultado dos seus trabalhos
no prazo máximo de cento e vinte dias, a contar da data
da presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria Francisco Bernardo do Canto,
tenentes-coronéis:
de infantaria Raúl Silvão Loureiro e
do artilharia, COD: o curso do estado maior José Filipe,
de Barros Rodrigues, capitão de infantaria Luiz Augusto
Blanqui Teixeira o tenonte de infantaria, com o curso do
ostado maior, Frederico da Oosta Lopes da Silva.
Nomeada a seguinte comissão para estudar e propor
um novo regulamento para a Escola Central de Sargentos, de harmonia com as bases aprovadas om Conselho
do Ministros e por forma a colocar o mesmo estabelecimento em condições do preparar oficiais para o quadro
dos serviços auxiliares do exército, instituído nas mesmas bases, devondo entregar os seus trabalhos até O
dia 1do Julho do 1932:
Coronel de infantaria, com O curso do estado maior,
Miguel de Almeida Sa.ntos, capitãis : de infantaria, com
o curso do estado maior, José Guimarãis Físhcr, de artilharia, com o curso do estado maior, Jos6 da Costa
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Peroira Estaço do Sacadura Bote Côrte Real e de engenharia Emircio Leão Maria Magno Teixeira Pinto e um
oficial delegado
do corpo docente da Escola Central de
Sargentos.
Tendo o capitão de cavalaria Humberto Buceta Martins e o tenente de infantaria,
com o curso do estado
maior, Manuel Gomes de Araújo solicitado a exoneração,
respectivamente,
dos cargos de vogal o secretário
da
comissão nomeada por portaria de 13 de Junho de 1931,
publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do 20
do mesmo mês e ano, alegando incompatibilidades
com
o desempenho
de outros serviços de que estão éncarregados: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, conceder a exoneração
podida (> nomear para o desempenho
das mesmas funções, respectivamente, o coronel de cavalaria Isuiz da Cunha Meneses
e o capitão dr artilharia,
com o curso do estado maior,
Júlio Mário da Silva Nascimento.

llinislério

da Gucrrd - 2.3 Direcção Gcral-

2. a Reparlição

Nomeada
a comissão,
constituída
pelos oficiais em
seguida mencionados,
para elaborar o novo regulamento
para o serviço das obras e propriedades
militares:
Presidente,
coronel de cngonharia
Inácio Manuel de
Sousa Pimcntel,
inspector
do serviço das obras e propriedades militares;
.
Vogais:
tenente-coronel
de engenharia
Roberto
de
Oliveira Pinto, chefe da 3. a Repartição
da Direcção da
arma de engenharia;
tenente-coronel
do engenharia Vasco
Lopes do Mendonça,
director
do serviço das obras e
propriedades
militares
no Govêrno
Militar de Lisboa;
tnajor de engenharia
Hermínio José do Sousa Sorrano e
tenente do engenharia
Joaquim
Guarda
Antunes,
ser-,
vindo do secretário.

9.

o-

Por determinação do Govêrno da Repúbllca:

..

llinislério

da Guerra - Rcparli~ão do Gabinele

Sec. ;:;0(h- E l:l(islicil c 01 ':dm,'nlo

Chefe, o major
Ulonto c reserva

de infantaria,
do distrito do recruta5, Alfrodo Ferreira
Gil.

0.0
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Adjunto, o capitão
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do serviço do administração

mili-

tat, da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Raúl Vito da Mota Cerveira.

.

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral
Comissão

do Contencioso

Exonerado de vogal, o coronel de artilharia Albino
Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha.
Vogal, o coronel do grupo misto independente do artilhada montada u.? 24, Vorgílio Pinto da Silva;
3." Repnrliçuo

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, António Maria Pinto Salgueiro.
Quadro da arma de infantaria

Major, do regimento de infantaria n." 14, Luiz de Albuquerque Pimentel Vasconcelos.
Regimento de infantaria n. o 4

Tenente,
Pinheiro.

do batalhão

de caçadores n. ° 8, Francisco

Regimento de infantaria n.· 9

Capitão miliciano de infantaria,
Afonso Henriques de Almeida.

do quadro especial,

Regimento de infantaria n." 10

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
José António Gomes Alves Carneiro, pelo pedir.
Regimento de infantaria n. o 14

Major, do distrito de recrutamento
Albertino José de Sorpa Côrte Real.

o reserva

D.

°

14,

Regimento de infantaria n.' 18

Capitãis milicianos do infantaria, do quadro especial,
Guilherme Joaquim de Mesquita, José Neves Eugénio C',
com o curso da arma, J OSÓ Maria do Araújo.
Batalhão independente de infantaria n.· 23

Tenentes do infantaria, no quadro da arma, Nicolau
da Costa Pavão o do batalhão independente de infantaria D.O 24, João Nunes.
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Batalhão de caçadores n." 3

Capitãis milicianos de infantaria, do quadro especial
J osó Francisco, Duarte Osório Fernandes e António
Souto.
Batalhão de metralhadoras n.s 1

Tenente de infantaria,
Caminata.

no quadro da arma Ambrósio

Distrito de recrutamento e reserva n.> 5

Tenente de infantaria, supranumerário
permanente,
Jesus de Deus Calado, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva.n.s 8

Tenente do regimento
Silva Vicente.

de infantaria

n." 8 Alípio da

Distrito de recrutamento e reserva. n.· 20 .

Sub-chefe,
Subtil.

O

major de infantaria Manuel Duarte Lopes
•

Carreira de tiro «Verguetrc-Ducla

Soares»

Capitão de infantaria, do Instituto Profissional
Pupilos do Exército, Hermínio Rebõlo.
Escola pràttoa

•

dos

de artilharia

Tenente da' escola de nplicação de artilharia de costa
e contra-aeronaves António Fernandes Pereira da Costa.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel,
com o curso do estudo maior, do
grupo mixto independente de artilharia montada n.? 24,
Fernando Falcão Pacheco Mena.
Capitão do grupo misto independente de artilharia
montada n. o 24 Armando do Sousa Lami Varela.
Regimento de artilharia ligeira n.' 2

Major do grupo de artilharia a cavalo n.? 2 Mário
Cambezes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
3.· Inspecção do serviço de saúde

Adjunto, interino, o alferes do quadro auxiliar do
serviço de saúde, supranumerário,
da 3. a companhia
de saúde, Mário de Jesus Azevedo.
Quadro dos ofioiais médicos

Ten nte médico, da escola prática de engenharia,
Edmundo Seabra Cancela, l)or motivo disciplinar.
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Quadro especial a que se refere o a.rtigo 6.·
do deoreto n,> 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano médico, do mesmo quadro, do batalhão independente de infantaria n.? 24 Carlos Augusto
Leão da Silva.
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, da
3.a inspecção do serviço de saúde, António Tomaz Elói.
Alferes farmacêutico, no quadro, António José Paulo
Valente.
3.' oompanhia de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, António Manuel da Fonseca.
Quadro auxiliar de engenharia

Tenente do mesmo quadro, do regimento de sapadoes de caminhos de ferro, João Augusto Teodósio .

•

Escola Militar

Tenente médico, no quadro, José Dias Pina Monteiro.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Comandante de companhia, o capitão de infantaria,
oficial de serviço, Henrique Augusto Perestrelo da Silva.

10. 0_ ftlinislél'Ío da Guerra - Reparli~âo do Gabinete

a) Declara-se que, por portaria de 10 de Fevereiro
último, do Ministério da Agricultura, publicada no Diário do Gouêmo n," 38, 2.u série, de 16 do mesmo mês,
foi exonerado da comissão encarregada de proceder ao
inventário do material recebido por aquele Ministério
por conta das reparações alemãs, nomeada por portaria
de 17 de Maio de 1930, publicada no Diário do Govêrno
de 21 do referido mõs, o tenente- coronel do serviço de
administração militar Vicente Ferrer Maria Franco e quo
seja dado público testemunho de louvor pela exemplar
dedicação de que o referido oficial deu provas, servindo
deeínteressudamento o sem qualquer espécie de recompensa a causa pública.

2.8 Série
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b) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha os oficiais e praças em
seguida mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz VerIllelha de Benelllerência

Tenente miliciano médico Guilherme Machado Braga.
Cruz Verlllelha de Dedicação

Capitãis, de infantaria Ernesto Sardinha, de artilharia Veríssirno José da Sil va e Costa, José Cândido Roma
de Lemos Paga e miliciano, do quadro especial João
Felgueirus, do serviço de administração militar, miliciano, Henrique da Câmara Cruz Sobral, do secretariado
militar Artur da Silva Videira e na situação de reserva,
Vicente Leonardo José da Silva e Inácio Maria da Costa,
e tenentes, de infantaria Isaac Vieira Braga, António
Lopes e Augusto Carlos de Brito, 'e milicianos, de artilharia, do quadro especial, Eduardo Francisco e dentista António Gonçalves Ramos.
Sargento ajudante do regimento de infantaria n. o 9
António Vítor de Matos Soeiro, primeiro sargento artífice do grupo independente de artilharin de montanha
n, o 15 Manuel Rodrigues da Cunha e segundos sargentos, do regimento de infantaria n.? 3 Armando do Carmo
Pereira da Rocha, do batalhão de ciclistas n. o 2 Francisco Valente, do regimento de sapadores de caminhos
de ferro Manuel Parente Novo da Cruz e n.? 88 da
La companhia de reformados Manuel Pinheiro.
Medalha de Louvor

Segundo sargento
J osó da Costa.

da 2.& companhia

de reformados

Medalha de AgradcciIllento

Furriel n.? 143jE da 3.3 companhia
Duarte Júnior.
11.° -

de saúde João

Ministério da Guerra- t.a Direc~ão Geral- LIl Reparti~áo

a) Declara-se que o capitão do secretariado militar
Daniel Gomes da Cruz e o tenente de infantaria Júlio
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Augusto Couceiro Feio foram condecorados com a medalha de prata de serviços distintos de segurança pública, criada pelo decreto n.? 12:520, de 21 de Outubro
de 1926, alterado pelo decreto n." 17:746, de 30 de Novembro de 1929, e não com a medalha de serviços distintos de assidutdade, como vem indicado na declaração e), inserta na Ordem do Exército n,o 4, 2.11.série,
de 10 de Março do corrente ano.
.

b) Declara-se que ao tenente de infantaria Aristides
Mourato Sequeira, na situação de adido no Ministério
das Colónias, foi concedida a medalha de ouro da classe
de comportamento exemplar.
c) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro'
Ministério da Guerra - 3.' Dtreoção Geral

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Cesário Augusto de Almeida Viana.
Govérno militar de' Lisboa

Tenente de infantaria Joaquim Braz Pereira.
Re'gimento de infantaria n.· 16

Tenente José António Vitorino.
Regimento de infantaria n.· 18

Capitão Ernesto Marques Antunes.
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão Manuel Joaquim Carneiro.
Esoola prática de administração militar

Capitão do serviço de administração
da Luz Vicente.

militar Joaquim

Manutenção militar

Major do serviço de administração militar Guilherme
Augusto de Melo Sárria.
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b

de prat;a

Quadro especial a que se refere o artfgo 6.°
do decreto n,> 7:826, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano
António Souto.

de infantaria,

Escola prática

do quadro especial,

de artilharia

Tenente de artilharia Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa.
d) Declara-se que, por decreto de 2 de Janeiro findo,
publicado no Diário do Gocêrno n. o 24, 2. a série, de
29 do mesmo mês, foràm agraciados com o grau da 01'dem Militar de Aviz que a cada um vai indicado os oficiais em seguida mencionados:
Comendador

Majores de infantaria, com o curso do estado maior,
António Daniel de Matos e I!afael dos Santos OliveiraOficial

Capitão miliciano de artilharia, do quadro
João de Almeida de Sousa Sacadura.

especial,

Cavaleiro

Tenente de infantaria Arnaldo Vítor Marques.

e) Declara-se que, por decreto de 10 de Fevereiro último, inserto' no Boletim Militar das Colónias n." 2, da
mesma data, foi condecorado com a medalha militar de
prata da. classe de bons serviços o capitão de infantaria
Francisco Alberto Leite Nogueira, ao abrigo da. alínea a)
do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento de 28 de Setembro de H117, pelos relevantíssimos serviços prestados na
acção de [) de Outubro de 1910, bom como nos combates dos dias anteriores, manifestando assim excolsa coragem, heróica dedicação e inexcedível amor pela causa
sagrada da Pátria; pela competência, zêlo e dedicação
que tem manifestado no comando do corpo de polícia de
segurança pública de Loauda, contribuindo, pelas suas
faculdades de energia. e tenacidade, pa.ra o restabelecimento da ordem o sogur nça na. capital da colónia, e
para melhorar os serviços a seu cargo, prestigiando a
corporação quo comanda, e dando assim provas do uma

•
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nítida compreensão
dos seus deveres e das responsabilidades do seu cargo; e, ainda, pela inexcedível
dedicação, competênciae lealdade que tem pôsto no desempenho do cargo ingrato em que foi investido há mais de
um ano e pelos bons serviços prestados
à causa da ordem pública.

f) Declara-se que, por decreto de 10 de Fevereiro
último, inserto
no Boletim Militar das Colónias n.? 2,
da mesma data, foi condecorado
com a medalha de prata
de serviços distintos
ou relevantes
no ultramar o capitão de infantaria José Quirino da Câmara Júnior, porque, tendo sido feito prisioneiro .dos alemãís no combate
de M'Cuba em 23 de Junho de 1918 e depois por êles
abandonado,
e embora o seu estado de saúde fõs e precário, ficou em N'kamacurra,
demonstrando
nos combates que se realizaram
em 2 e 3 de Julho de 1918 muita
energia e coragem,
revelando
assim urna nítida compreensão dos seu~ deveres.

..

g) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n. o 2, de 10 de Fevereiro
último, foram condecorados
com a medalha militar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado
por decreto de 28 de
Setembro de 1917, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Major de cavalaria
Armando
Silveira Teles Bettencourt.

Pereira

Carvalhal

da

Medalha de prata
Tenentes de infantaria
Abel de Sousa Moutinho
fredo de Franç-a Dória N óbrega.

12. o -

Ministério da Guerra -

e Al-

P Direcção Geral- 2. n Repartição

a) Publica-se
a relação
dos coronéis
das diversas
armas nomeados para freqüentar
o curso de informação
do 4.0 grau, da escola central de oficiais, no ano escolar de 1931-1932:
Infantaria:
Jaime

Vaz,

do Ministério

na 3. li Repartição
da Guerra.

da 1. li Direcção

Geral

.
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Eduardo Augusto Azambuja Martins, com o curso do
estado maior, adido, em serviço no Ministério das Colónias.
Alfredo António de Azevedo, no distrito de recrutamento e reserva n. o 1.
José do Oliveira Gomes, adido, cm serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, no instituto geográfico e cadastral.
Artilharia:
José Pedro Soares, no comando militar dos Açôres,
Alfredo Balduíno de Seabra Júnior, com o curso do
estado maior, na, La Repartição da 3. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra.
y, rgllio Pinto da Silva, no quadro da arma.
José Augusto Crispiníano Soares, com o curso do estado maior, no regimento de cavalaria n. o 9.
Cavalaria:
João Nepomuceno
prática de cavalaria.

•

Namorado

de Aguiar,

na escola

Engenharia:
Inácio Manuel de Sousa Freire Pimentel, no regimento
de telografistas.
O referido curso tem inicio em 23 de Maio do corrente
ano, devendo as autoridades de quem dependam os oficiais nomeados promover que os mesmos sejam mandados apresentar na referida escola pelas doze horas do
dia 22 do referido mês de Maio.
b) Declara-se que fica sem
de infantaria, no quadro da
chado Brandão no regimento
na Ordem do Exército n.? 4,

efeito a colocação do major
arma, Augusto César Brode infantaria n, o 9, inserta
2.:1 série, do corrente ano.

c) Declara-se que os majores do extinto corpo do estado maior, inscritos na escala dos capitãis de infantaria,
Jorge Dias da Costa e António Daniel de Matos chegaram à sua altura para a promoção a major na arma
de infantaria, sua arma de origem, cm 7 do corrente mês.
d) Declara-se que o major Alfredo Augusto Xavier
Pcrestrolo da Conceição e os alferes Joaquim de Sousa
Pereira, José !oaquim Capucho, João Duarte da Costa
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Júnior, Francisco Augusto Borges de Castro e Guilhormino Morgado 0, com a patente de tenente, António Ferreira, todos de infantaria o supranumsràrios,
chegaram
à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
e) Declara-se que o capitão do infantaria, em disponibilidade, Alfredo Eduardo Pinto chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.

•

f) Declara-se que é Francisco Fernandes

Pereira da
Costa o verdadeiro nomo do capitão do batalhão do
ciclistas n. o 1 quo pela Ordem do Exército n. o 4, 2.a
sério, do corrente ano foi colocado Il,O quadro da arma
de infantaria.
g) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Vítor Hugo Antunes, presta serviço na 2. a
Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério.
h) Declara-se que o capitão de infantaria António
José Soares Durão deixou do estar suspenso das funções de serviço.

i) Declara-se que os tenentes do infantaria Adelino
Soares, Benjamim Luiz Pinheiro e Eduardo Emiliano
Rêgo desistiram de servir nas Colónias no corrente ano.
j) Declara-se que O tenente-coronel de artilharia, com
o curso do estado maior, Francisco Falcão Pacheco
Mena, que pela presente Ordem do Exército é colocado
no quadro da arma, presta serviço 'na escola prática dê
artilharia.
k) Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, com patente de tenente Carlos IJorácio da Silva
Pico chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.
l) Declara-se que o capitão médico, cm disponibilidade, Am6rico Durão chegou à sua altura pn.ra entrar
no respectivo quadro.

m) Declara-se que, tendo sido dado provimento ao
recurso n. o 2:156, interposto perante o Conselho de Recursos, o tenente do serviço de adminístrução
militar,

2.' Série
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Luiz Francisco
Baptista
do actual pôsto desde 1 do

n) Doclara-se que os tenentes do serviço de administração militar, em disponibilidade,
Fernando
Raposo de
Oliveira 0, supranumerário,
J oão Nunes Branco Pardal,
chegaram à sua altura para outrar no respectivo quadro.
o) Declara-se
supranumerário,
sua altura para

que o alferes do secretariado
José Elísio Gonçalves Louro
entrar no respectivo
quadro.

militar,
chegou à

p) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar de
artilharia
Josó Ferreira
dos Santos, que pela presento
Ordem do Exército é promovido ao actual pôs to, continua prestando
serviço no dopósito territorial
de material de guerra da 1.11 região militar.
q) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário,
João da Conceição Pereira chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

r) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de
engenharia
J 0110 Augusto Teodósio,
que pela presento
Ordem do Exército 6 colocado no quadro auxiliar de
üngenharia, presta serviço no comando militar do Entroncamento.
s) Declara-se quo está aberto concurso para preenchimento das vacaturus
de alforos chefe de banda de música
existentes e q ue ocorrerem,
a partir da data da presente
Ordem do Exército, no: termos do decreto n." 17:933,
de 8 de Fevereiro
de 1930.
Os candidates 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 decroto, êste
concurso é válido por dois anos a. contar da data em quo
forem ultimados os trabalhos
do respectivo júri.
t) Declara-se

quo são nomeados para fazer parto do
de cxam s para alferes chefes do banda de música
a quü se refere o artigo 1.0 do regulamento
do concurso
para preenchimento
do vacaturus
do alferes chefes de

júri
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·banda de música, aprovado por decreto n.? 17:933, de
8 de Fevereiro de 1930, o tenente- coronel de infantaria;
no quadro da arma João de Passos Peroira de Oastro
Júnior, como presidente, e, como vogais, os capítãis chefes de banda de música do batalhão de caçadores n,o 5
Maximiano de Assunção Gomes Fontoura Rebêlo, do
batalhão de caçadores n.? 7 Oustódio Rodrigues Gouveia,
tenente chefe de banda de música do regimento de infantaria n." 1, Manuel Joaquim Canhão e alferes chefe
de banda de música do regimento de infantaria n. o 11,
Lourenço Alves Ribeiro.
13. 0_ DJinistério da Guerra - L a Direcçáo Geral- 3.8 Repartição

a) Declara-se que fica sem efeito a promoção a aspirante a oficial miliciano, para o regimento de cavalaria
n. o 4, do primeiro cabo cadete da escola prática de cavalaria Manuel Lourenço Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho, insorta na Ordem do Exército n. o 4,
2. a série, do corrente ano, por se reconhecer que o
mesmo so encontra ao abrigo do artigo 20.0 do decreto
n." 20:118, do 28 de Julho do 1931.
b) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano Eduardo
do Lima Ribeiro Machado, promovido a êste põsto, para
o regimento de· cavalaria n." 9, pela Ordem do Exército
n. o 4, 2.:l série, de 10 de Março do corrento ano, se
chama Eduardo de Lima Rôgo Machado.

c) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano Milton
Albuquerque Pereira. da Cruz, promovido a êsto pósto
para o regimento do tolegrafietas, pela Ordem do Exército n. o 1, 2. a série, de 27 de Janeiro do corrente ano
so chama Milton Albuquerqu
Freire da Cruz.
J

14. o -

Ministério da Guerra - 2." Dirccção Gcral- 3.:l neparti~ão

a) Declara-se quo, conformo preceitua o artigo 3.0 do
decreto n.? 14:52ú, de 26 do Outubro de 1927, foram
consideradas hábeis Emília Caldas Ferreira Soares Andrea, Margarida Rosa o Maria da Glória Piteira para
receberem, ao abrigo do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de seus maridos, rospcctivnmonte,
major, inválido de guerra, Armando de Sousa Soares

r
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Andrea, segundo sargento n.? 145jE, do regimento de
infantaria n. o 18, António de Sousa, e segundo sargento,
inválido de guerra, da 9. a companhia de reformados,
António José de Sousa, internados na Casa de Saúde do
Telhal.
b) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 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 Adolfo César Pina, 811,$37, sendo: pensão
de reserva, 5046; le! n. o 888, 50640; lei n. o 1:332,
241,$92; 0,14 por cento, 1M05. Tem 5 anos de pôsto e
47 anos de serviço.
Tenente-coronel
de infantaria José Frederico Guilherme de Almeida Arez, 372ó~6, sendo: pensão de reserva, 255575; lei n. o 888, 25.&57; lei n,o 1:33~, 51~15;
0,14 por cento, 42679; do vencimento total 18t$76 são
pela província de Timor, 37il52 pela de Angola, 103t$18
pelo Estado da índia e 9838 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sóldo, 40
anos de serviço e 163 períodos.
Major de infantaria David José Gonçalves Magno,
438D22, sendo: pensão de reserva, 254tHO; loi n.? 888,
25:541.; lei D.O 1:332, 121~96; 0,14 por cento, 3GIF5;
do vencimento total 1586H são peta província de Angola.
'l1em 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 47 anos
de' serviço o 155 períodos.
.
,
Major de artilharia Manuel Caldeira Caiola Bastos,
170':>88, sendo: pensão de reserva, 158;'$03: 0,14 por
cento 12,585; do vencimento total 17~67 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbro o soldo, 29 anos de serviço, 50 períodos e diferencial.
Capitão do infantaria João Henriques do Almeida,
332,352, sendo: pensão de reserva, 222675; lei n. o 888,
22827; lei n.? 1:332, 71r528; 0,14 por cento, 161522; do
voncimento total 38~65 são pela província do Angola,
23b19 pela de Cabo Verde, 15646 pela do S. Tomé e
Príncipe e 85t503 polo Ministério do Interior. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 43 anos de
serviço o 77 períodos.
Cupitão de infantaria Aníbal Augusto, 351tS90, sendo:
pensão de reserva, 206,525; lei n.? 888, ~0,$G2; h~i
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n.? 1:332,- 90615; 0,14 por cento, 34a37; do vencimento total 22695 são pela província de Macau e 145635
pela de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sóldo, 46 anos de serviço e 180 períodos.
Capitão do secretariado
militar Jacinto Jos6 Moreira,
246~50, sendo: pensão do reserva, 18G681; lei n.? 888,
18b68; lei n.? 1:332, 37636; 0,14 por cento, 36G5. Tem 1
aumento
de 10 por cento sõbre o soldo, 40 anos de
serviço e 19 pertodos.
Capitão do quadro auxiliar do artilharia Joaquim Ferreira dos Reis, 277 66G, sendo: pensão de reserva, 184609;
lei n.? 888, 18MO; lei n.? 1:332, 58&90; 0,14 por cento,
16$27. Tem 43 anos de serviço o 93 períodos.

c) Rectificados 50 publicam os vencimentos a que tõm
direito os oficiais nas situações de reserva o de reforma,
em substituição
dos que lhos foram atribuídos :
'
Pela

Ordem do Exército n.? 16, 2.~ série, de 1931 :

Capitão
Joaquim
Pedro
Magalhãis
Gama,
230~20,
sendo: pensão do reserva,
1GM90; loi n. ° 888, 1G659;
lei n. ° 1:333, 2GtS54; 0,14 por cento, 21617; do vencimonto total 531$10 são pela província do Angola, 41;$30
pela de Moçambique
e 23660 pela de S. Tomé e Príncipe. Tem 39 anos de serviço e 121 perlodos.
Capitão Jaime Augusto da Fonseca Mesquita Padrão,
168M 4, sendo: pensão de reserva, 162;$25; lei n. o 888,
G[l49. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobro o sóldo e
32 anos de serviço.
.
Capitão Teodorico Teixeira Pimentel, 163!J,50, sendo:
pensão de reserva,
161t$~5; 0,14 por cento, 28:25; do
vencimento total 211$80 são pelo Ministório das Colónias
e 5M5 pelo das Finanças.
Tom ;2 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo, 30 anos de serviço, 14 poríodos o
diferencial.
Major João dos Reis Gomes, 211tS90, sendo: pensão
de reserva,
198a97; lei n.? 888, 11693; 0,14 por conto,
1{$. Tem 2 aumontos do 10 por cento sobre o sóldo,
33 anos de serviço e diferencial.
Pela

Ordem do Exército n.? 21, 2.n série, de 1931:

Alferes
António de Oliveira,
48545, sondo: pensão
de reserva, 470.72; 0,14 por cento, 0.73. Tom lG anos de

serviço e 5 períodos.
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Pela Ordem do Exército n." 22, 2.a série, de 1931:
Tenente-coronel, graduado, José Maria da Silva Campos Melo e Amorim, 182;$12 de pensão do reforma,
sendo 1141558 pelo Ministério do Comércio e Comunicaçõss, Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
27 anos de serviço e diferencial.
Major Camilo António dos Santos Sá Pinto Soto
Maior, 150M2, sendo: pensão de reforma, 148t$40; 0,14
por cento, 1;$72; do vencimento total 5;$17 são pelo
Estado da índia. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sõldo, 29 anos de serviço e 8 períodos.
Major Josó Eduardo Alves de Noronha, 291;$20,
sendo: pensão de reforma, 206;$25; lei n.? 888,20;$62;
lei -n.? 1:332 41;525; 0,14 por cento, 23608; do vencimento total 72~80 são pela província de Moçambique.
Tem 40 anos de serviço, 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo de capitão, 109 períodos e limite de vencimentos de capitão.
Major José Rodrigues Laje, 452t$69, sendo: pensão
de reforma, 226t>87; lei n." 888, 22/)68; lei n.? 1:332,
1631$34; 0,14 por cento, 39;$80; do vencimento total
102M9 são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo de capitão, limite
de vencimentos dêste põsto, 53 anos de serviço e 188
períodos.
Capitão António Pereira Machado, 286t$28, sendo:
pensão de reforma, 211~75; lei n. ° 888, 21~17; lei
n. ° 1:332, 501582; 0,14 por cento, 2~54. Tem 2 aumentOI:! de 10 por cento sobre
o soldo, 41 anos de serviço,
12 períodos reforma nos termos da lei n.? 1:158.
Capitão António Pedro de Brito Aboim Vila Lôbos,
182t$13, sendo: pensão de reforma, 172t$97; lei n.? 888,
6t$91; 0,14 por cento, 2,$25; do vencimento total 1M38
são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de
10 por cento sõbre o sõldo, 32 anos de serviço, 10 períodos e diferencial.
Capitão Daniel Rodolfo Gomes Braga, 134t$75, sendo:
pensão de reforma, 1328; 0,14 por cento, 2675. 'fem 2
aumentos do 10 por cento sôbro o sõldo, 26 anos do
serviço e 13 períodos.
Capitão Godofredo Frias Barbosa, 9lM29 , sendo:
pensão de reforma, 97 72; 0,14 por cento, 1~57 ; do vencimento total 4 '13 são pela província de Mo<;ambiquo.
Tem 24 anos do serviço e \) períodos.
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Capitão Guilherme Augusto Dias Uebêlo, 2651$94,
sendo: pensão de reforma, 204MO; lei n.? 888, 20,$44;
lei n. ° 1:332, 32~70; 0,14 por cento, 8a40; do vencimento total 13~62 são pela província de Angola, M81
pela de Cabo Verde, 6t581 pelo Ministério das Finanças
e 34~05 pelo do Interior. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o soldo do major, 39 anos de serviço e 30
períodos.
Capitão Humberto de Sousa Melo, 306~78, sendo:
pensão de reforma, 217{;25; lei n. o 888, 21t$72; lei
n.? 1:332, 601583; 0,14 por cento, 6;$98; do vencimento'
total 14;$61 são pela província de Moçambique. Tem
2 aumentos de 10 por conto sôbro o sôldo, 42 anos
do serviço, 33 períodos e reforma nos termos da lei
n.? 1:158.
Capitão Jordão de Melo Falcão, 1061544, sendo: pensão de reforma, 104859; 0,14 por cento, 1~85. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o solde, 22 anos do serviço, 9 períodos e diferencial.
Tenente António Joaquim Valadares, 106,6G3 de ponsão do reforma. Tom 28 anos do serviço.
Tenente Herculano Maria da Silva, 11515 de pensão de
reforma. Reforma extraordinária.
Pela Ordem do Exército n. ° 24, 2.:l série, de 1931:
Major José Maria Nunes de Amorim, 40M91, sendo:
pensão de reforma, 254t$10; lei n.? 888, 25~41; lei
n. ° 1:332, 111t$80; 0,14 por cento, 16~60. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 46 anos de serviço, 70
períodos o reforma nos termos do docreto n." 5:787/4/'/.,
de 1919.
Pela Ordem do Exército n. o 1, 2. a série, do corronto
ano:
Coronel Alfredo Ernesto Dias Branco, 358il32, sondo:
pensão de reforma, 2761$07; Loi n.? 888, 2UlGO; lei
n." 1:332, 4~17; 0,14 por cento, 10,548; do vencimento
total 27~54 são pela província de Macau. Tom 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sõldo, 39 anos do serviço, 36
perlodos o diferencial.
'I'enente-coronel
Carlos António Leitão Bandeira,
196~93, sondo: pensão de reforma, 176tS70; lei n. o 888,
3653; 0,14 por conto, 16870; do venci monto total :31675
são pola província do Angola, 31675 pela de Timor o
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12a70 pelo Ministórío das Finanças. Tem 1 aumento de
10 por cento sóbro o sõldo, 31 anos de serviço e 70
períodos.
.
Major Arnaldo Augusto Rebelo da Silva, 157623,
sendo: pensão de reforma, 1546; 0,14 por conto, 3,$23.
Tom 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 30 anos
de serviço e 15 períodos.
Major José Augusto de Manoelos Pereira Sampaio,
112839, sendo: pensão de reforma, 100645; 0,14 por
cento, 2,$94; do vencimento total 4,$68 são polo Ministório das Finanças. Tem 24 anos de serviço e 15 períodos.
Alferes António Barradas N unes, 13~36 de pensão de
reforma. Tem 4 anos de serviço.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com o decreto n. o 20:247, do 24 do
Agosto de 1031, os oficiais nas situações de reserva e
reforma em seguida mencionados:
Coronéis

Abel Augusto Nogueira Soares, 340;)20, sendo: peno
são de reserva, 270,s; lei n.? 888, 2M; lei n." 1:332,
43tS20. Tom 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo
e 39 anos de serviço.
Abílio Baeta das Neves Barreto, 376tSGO,sendo: pensilo de reforma, 272,$90; lei n. o 888, 21,$29; lei n. o 1:332,
76641. Tem 42 anos de serviço e diferencial.
Alexandre de Almeida Oliveira, 376827, sendo: ponsão de reforma, 280;580; lei n, o 888, 28608; loi n, o 1 :332,
671539. Tem 1 aumento de 10 por cento sObre o soldo
o 41 anos do serviço.
.
Alfredo Ernesto :\faltês Pico, 400t505, sendo: pensão
de reserva, 326tS70; lei n.? 888, 321$67;. lei 0.0 1:332,
130,s68; do vencimento total 7,512 ao pelo Ministério
do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
sõldo e 45 anos do serviço.
Alfredo Fernandes de Abreu, 400605, sendo: pensão
do reserva, 326670; lei n.? 888, 32667; lei n.? 1:332,'
1306G8. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo
o 45 anos de serviço.
António Eustáquío do Azevedo e Silva, 379,$20, sendo:
pOll8ão de reserva, 300 \06; lei n. o 8 8, 30~09; lei
n." 1:332, 48t51[). Tem 2 aumentos de 10 por cento
sObre o sôldo e 39 anos de serviço.
António Francisco Martins,413680,
sendo: pensão do
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308a88; lei n.? 888, 30t$88; lei n." 1:332,
74a13. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo

reforma,

e 41 anos de serviço.
António Norton Marinho Falcão, 498tS88, sendo: pensão de reforma, 34M70; lei n.? 888, 34tS17; lei n." 1:332,
123ó01. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
44 anos de serviço e diferencial.
António Patricio Pinto Rodrigues, 244tS94, sendo:
pensão de reserva, 226,$80; lei n.? 888, 18,$14. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o soldo e 34 anos de
serviço.
António Rodrigues Brancal, 371;$44, sendo: pensão
de reserva, 277;$20; lei n." 888, 27672; lei n.? 1:332,
66tS52. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo
e 41 anos de serviço.
Augusto Marinho Falcão dos Santos, 561~54, sondo:
pensão de reserva, 374;$37; lei n." 888, 37i543; loi
n." 1:332, 149a74. Tem 3 aumentos de 10 por cento '
sõbre o soldo, 45 anos de serviço e diferencial.
Cãndido Álvaro da Câmara, 374622, sendo: pensão
de reserva, 297j); lei n.? 888,29;$70;
lei n." 1:332,
47652. 'I'em 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo
e 39 anos de serviço.
Cândido Augusto da Cunha Viana, 476a98, sondo:
pensão
de reforma, 326670; lei n." 888, 32667; lei
n.ol:332,
117661. 'rem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo e 44 anos de serviço.
Oarlos José dos Santos e Silva Júnior, 576a52, sendo:
pensão de reserva, 374,637; lei n,° 888, 37643; lei
n." 1:332, 164;$72. Tem 3 aumentos ele 10 por cento
sõbre o soldo, 46 anos de serviço e diferencial.
César Augusto de Almeida Varela, 476rS37, sendo:
pensão de reserva, 3351548; lei n.? 888, 33554; lei
n." 1:332, 107635. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo, 43 anos de serviço e diferencial.
Eduardo Alfrodo dr Araújo Barbosa, 47Gt$98, sendo:
pensão de reserva, 326,570; lei n. o 888, 32667; lei
11.0 1:332, 117;$61; do vencimento total 357680 são pelo
Ministério das Colónias. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sóbre o sõldo e 44 anos do serviço.
Eduardo Augusto de Almeida, 401652, sendo: pensão
do reserva, 308tS88; lei n. ° 888, 30;'$88; lei n. o 1:332,
61ti76. Tem 2 aumentos do 10 por cento sobro o soldo o
40 anos de aorvieo.
Eduardo Frederico Cavaleiro Molqulades, 507;'$22,
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sendo: pensão de reserva, 367t556; lei n." 888, 36675;
lei D.O 1:332, 102691. Tem 3 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 42 anos de serviço e diferencial.
Francisco Xavier Correja Mendes, 482~25, sendo:
pensão de reserva, 3391'562; lei n,° 888, 33,596; lei
n.? 1:332, 108867. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 43 anos de serviço e diferencial.
Frederico Ernesto da Fonseca Oliveira, 427tS35, sendo:
pensão de reserva, 318a92; lei D.O 888, 31689; lei
n.? 1:332, 76a54. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre
o soldo, 41 anos de serviço e diferencial.
Gregório A ugusto de Sousa Mendonça, 476a98, sendo:
pensão de reserva, 326t570; lei n.? 888, 32667; lei
n.? 1:333, 117t$61. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre
o soldo, 44 anos de serviço.
•
Hermano José de Oliveira Júnior, 420t$73, sendo: pensão de reforma, 344687; lei 11..°888, 34648; lei n, 01:333,
41638. Tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo,
38 anos de serviço e diferencial.
João Carlos de Sousa Schiappa de Azevedo, 553[142,
sendo: pensao de reserva, 359b37; lei n,° 888, 35693;
lei n.? 1:333, 158612. Tem 3 aumentos de 10 por cento
sõbre o sõldo e 46 anos de serviço.
João Carlos Tavares, 373t$90, sendo: pensão de
reserva, 30GM9; lei n." 888, 30664; lei n." 1:33:3, 36,577.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 38 anos
de serviço e diferencial.
João Henrique Morley Júnior, 461t$10, sendo: pensão
de reforma, 324672; lei n." 888, 32M7; lei n." 1:332,
103691; do vencimento total 32a16 são pelo Ministério
das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por conto sobre o
soldo o 43 anos de serviço.
João LuizRamos, 413687, sendo: pensão de reforma,
308688; loi n. ° 888, 30J588; lei n. o 1:332, 74@11. Tem 2
aumentos de 10 por conto sobre o soldo e 41 anos do
serviço.
J 01I0 Lopes da Silva Martins Júnior, 546657, sondo :
pensão de reserva, 374637; lei n.? 888, ::Wa43; lei
n. o 1:332 134677; do vencimento total 434670 são pelo
Ministério da Instrução. Tem 3 aumentos de 10 por
cento sôhre o sõldo, 44 anos de serviço e diferencial.
João Pedro Peixoto da Silva e Bourbon, 336679,
sendo: pensão de reserva, 2761$07; lei n,o 888, 27~60 ;
loi n.? 1:332,. 33M2. Tom 1 aumento de 10 por cento
sõbre o s'ôldo, 38 anos de serviço o diferencial.
j
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Joaquim Lôbo de Ávila da Graça, 409M8,' sendo:
pensão de reforma, 314677; lei n." 888, 31647; lei
n.? 1:332, 62a94. ']_'em2 aumentos de 10 por cento sobre
o sôldo, 40 anos de serviço e diferencial.
Joaquim Nunes da Mata, 380695, sendo: pensão de
reforma, 302635; lei n." 888, 30623; lei n.? 1:332, 48637.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 39 anos
de serviço e diferencial.
Joaquim Pinto Valente, 403681, sendo: pensão de
reforma, 310663; lei n. ° 888, 31606; lei n.? 1:332,62612 ;
do vencimento total 161652 são pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 40
anos de serviço e diferencial.
José Alexandre Travassos, 541625, sendo: pensão de
reserva, 381617;·lei
n." 888, 38~11; lei n.? 1:333,
121697. Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
43 anos de serviço e diferencial.
José Augusto Coelho Leite Pereira de Castro, 290:)78,
sendo: pensão de reforma, 2176; lei n. ° 888, 21a7 O;
lei n." 1:332, 52608. Tem 41 anos de serviço.
José Francisco Nunes Lopes, 381614, sendo: pensão
de reserva, 265605; lei n, ° 888, 26650; lei n.? 1:332;
84681; 0,14 por cento, 4678. Tem 43 anos de serviço
e 19 períodos.
José Júlio Forbes Costa, 455M 7, sendo: pensão de
reserva, 3201))16; lei n." 888, 32~07; lei n.? 1:332, 102664.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sóldo e 43
anos de serviço.
José Maria da Silva Bastos Júnior, 526621, sendo:
pensão de reforma, 341670; lei n,° 888, 3M17; lei
n." 1:332, 150634. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo, 46 anos de serviço e diferencial.
José de Sousa da Rosa Júnior, 438644, sendo: pensão de reforma, 327620; lei n. ° 888, 32672; lei n. ° 1:332,
78a52. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
J:i1 anos de serviço e diferencial.
Júlio Artur Lopes Cardoso, 3581$74, sendo: pensão
de reforma, 294606; lei n.? 888, 29640; lei n.? 1:332,
35628. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõl do,
38 anos de serviço e diferencial.
Luiz Angusto Leitão, 498688, sendo: pensão de reforma, 341670; lei n." 888, 34617; lei n.? 1:3:32, 123,50l.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 44 anos
de serviço e diferencial.
.
Luiz Carolino de Melo Leite da Gama LObo, 391a24,
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sendo: pensão de reserva, 300a96; lei n. o 888, 30609;
ll'i n." 1:332, 60a19. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo e 40 anos de serviço.
Luiz Jorge Maia, 396J39, sendo: pensão de reserva,
n04t592; lei n.? 888, 30649; lei n.? 1:332, 60i$98; do
vencimento total 35tS14 são pelo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo e 40
auos de serviço.
Manuel de Campos Ferreira Lima, 3731590, sendo:
pensão de reserva, 306649; lei n. ° 888, 30a64; lei
n.? 1:332, 36;$77. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sóldo, 38 anos de serviço e diferencial. .
Manuel de Freitas Barros, 437618, sendo: pensão de
reforma, 31M80; loi n.? 888, 31668; lei n.? 1:332,
B8;$70. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo
e 42 anos de serviço.
Manuel Goulart de Medeiros, 384t501, sendo: pensão
de reserva, 314t577; lei n.? 888, 31M7; lei n.? 1:332,
37 ;$77. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo,
.38 anos de serviço e diferencial.
Manuel José Vieira Ribeiro, 476a37, sendo: pensão de
reserva, 33M48;' lei n. ° 888, 33654; lei n. ° 1:332,
107;$35. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo,
43 anos de serviço e diferencial.
Pompeu de Carvalho Mirabeau, 576tS52, sendo: pensão
de reserva, 37M37; lei n." 888, 37M3; lei n.? 1:332,
1641572. Tem 3 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo ,
46 anos de serviço e diferencial.
Vítor Leopoldo Machado da Câmara e Silva, 4:381544,
seudo : pensão de reserva, 337 t520; lei n. ° 888, 32;$72:;
lei n.? 1:332, 78;$52. Tom 2 aumentos de 10 por conto
sõbre o soldo, 41 anos de scr , i<;oe diferencial.

15.

0_

]linislério da Guerra- 3,:1 Dirce~ãoGeral-i.

a

Rcparli~áo

a) Declara-se que os tenentes de engenharia a seguir
mencionados freqüentaram com aproveitamento o estágio da escola de transmissões no 1.° período escolar do
ano lectivo de 1931-1932:
Amílcar de Amaral e Albuquerque, Inácio Francisco
<la Silva, Joaquim Guarda Antunes, Mário dos Santos
Uisquos Pereira, Luiz Maria Bastos de Carvalho, Mauuel José Estêvão Guimarãis, António de Matos Maia,
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João Henrique Branco Pereira Dias, Joaquim Fernando
da Conceição Gomes Marques, Mário António Lisboa
de Oliveira Dores, Fernando Augusto Soares da Piedade, Frederico de Gusmão Corroia Arouca, Armando
Néri Teixeira, Octávio Esteves Paulo Cardoso, Henrique Herculano Santa Clara da Cunha e ,Vítor Francisco Franco.
b) Nos termos do artigo 18. o do regulamento do Arq uivo
I1istórico Militar, declara-se que, pelas entidades abaixo
mencionadas, foram oferecidas ao mesmo Arquivo, com
destino à sua biblioteca, as seguintes espécies bibliográficas e iconográficas:
Tenente-coronel do artilharia, vogal auxiliar da 'Comissão de História Militar, Fernando Falcão Pacheco Mena ;
Regulamento
para o exército
t08 de infantaria
(2 ex.).

e disciplina

dos reqlmen-

Manuscritos com cópias de circulares e outros papéis
oficiais dirigidos à Capitania-mor de ~brantes (1 vol.),
Capitão de infantaria, na reserva, Duarte Ferreri
Gusmão de Sousa Fraga, por intermédio da Comissão de História Militar:
Ilequlament«

de disciplina

(1 vol.).

d08 regimentos

de infanta,ria

'

ele milicias.-1810
(1 vol.).
Descrição, com estampa, de um combate entro portugueses o írauceses perto de Leiria.
Regulamento

Tableau

de la Guerre

de lu Révolution.-1792-1815-

(1 vol.).
Comissão de História Militar:
The l~f'e of rVellington - The restoration of the martial
pou;er of Great-Briumia=-: Sir Herbert Maxwell.- Lis-

boa, 1907 (1 vol.).
Personal memoirs and 'cor'respond(l/1ce of colonel Oharles Shaw of the portuqueee
8el'vice.Londres, 1837

(2 vol.).
Xotíciu histórica e genealógica ele .familia, oscetulentes
e alianças do Ex.?" Sr. general Palmeirim c-« Sanches de

Baqna.Epi80de

Lisboa, 1882 (1 vol.).
de la guerl'e

(1830-1836).-Paris,

d'a:tJranclzissement

1837 (1 vol.).

dú Portugal
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campo de tiro de Alcochete.- Eduardo Avelino
, Ramos da Costa.-Lisboa,
1913 (1 "\'01.).
Ordens militares portuguesas. I-Ordem de S. Tiago.Manuel Xavier Trindade Roquete.-Leiria,
1901 (1 vol.).
Migalhas de história portuguesa.- Pinheiro Ohagas.Lisboa, 1900 (1 vol.).
A conspiração de 1817. Gomes Freit·e.-Raúl
Brandão.- Põrto, 1914 (1 vol.),
Batalha de .Albuera.-Anónimo
(1 vol.).
Miscelânea de trabalhos sõbre a Guerra Peninsular
(1 vol.).
Vária fortuna dum soldado portllguês.--Brigadeiro
Fidic.-Lisboa,
1850 (1 vol.),
Guerra Peninsular, Centenário da instituição da [unta
provisional do supremo Gooêrno do Reino no Pôrto.Francisco de Paula da Silva Vilar.- Lisboa, 1908
(1 vol.),
Campanha contra Soult em 1809. As subsistências no
exército aliado anglo-luso.- Manuel da Costa Dias (1 vol.).
Trabalho histórico militar, Evocações históricas. Imieetiqaçõee militares. - Numa Pompílio. - Viseu, 1921
(1 vol.).
O monumento do general Marquêe de Sá da Bandeira
na Praça de D. Luiz I, em Ltsboac-: Henrique de Burros Gomes;- Lisboa, 1 84 (1 vol.),
Album militar- Publicação biográfica ornada com fotografius.- Lisboa, 1879 (4 números).
Memoirs of britisli qenerals distinquielied. duriiu] the
peninsular u;a1'.- John William C010.- Londres, 1856
(2 vol.).
.
The toar in the peninsular, 1808-1814.-Ale.'andcr
Innes Shand.- Londres, Hl08 (1 vol.).
Iieeueii cltoisi des dépêclies et ordres du [our du fetd-maréchal Duc de lVellington.- Colonel Gurwood.Bruxelas, 1843 (1 vol.).
Os caçadores portuquses na Guerra Peninsular, 1 O 1814.- Colecção da Bibliotoca do Povo.-Hibeiro
Ar• tur.-Lisboa,
1899 (1 vol.).
},[ollo[Jrafia. As fõrças militares de Lagos n08 Uuerras
da Restauraçãc e Peninsular e nas pugnu8 pela liberdade. - Manuel João Paulo da nocha.- POrto, 1909
(1 vol.) .
Apontdmentos e reflexões sôbre as linhas do norte de
Lisboa Olt linha. de l'ôI'J'es Vedras.-.-l\1unuel .Tosó Dias
Cardoso.-Li~hoa,
1823 (1 foI.).
J
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Memória estatística, histórico-mil itm·.- António J oaquim de Gouveia Pinto (1 fol.).
Apontamentos para a história da Escola do Exército.José Ricardo da Costa Silva Antunes.- Lisboa, 1884
(1 vol.).
Mágica ou o desertor moderno jogando a bisca de três
com D. Pedro entre grande trovoada surda que fulmina
raios, .1884.-Manuscrito
(1 vol.).
.
Retratos :.
Do coronel de milícias António da Silveira Pinto da
Fonseca.
Do coronel de infantaria n." Q António LObo Teixeira
de Barros.
Do coronel de artilharia n. o 4 Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira.
Do coronel de infantaria n,o 18 Bernardo Correia e
Castro Sepúlveda.
Do tenente-coronel de milícias da Feira, António Barreto Pinto Feio.
Do tenente-coronel da polícia do POrto, José Pereira
da Silva Leite de Berredo.
Do tenente-coronel do regimento do infantaria n." 6
Domingos António Gil de Figueiredo Sarmento.
Do 'major do regimento do milícias elo Pôrto, José do
Sousa Pimentel de Faria.
Do major de milícias da Maia, J osé Pedro Cardoso e
Silva.
Do major do batalhão de caçadores n. o 6 Manuel Vaz
.Pinto Guedes.
Do tenente de milícias da Maia, 'I'ibúrcio Joaquim de
Barreto Feio.
De José de Melo e Castro de Abreu (som indicação do
pôsto).
Do general J. M. Latino Coolho (dois).
Do marechal Duque da Terceira.
Do general A. 1\1. de Fontes Pereira do l\felo.
Do coronel Infante D. João.
Do marechal Saldanha.
De João do Andrade Corvo (som indicnção do pôs to).
De J. l\f. de Oliveira Plmontol (sem indicação do posto).
Do Marquês de Chaves.
Do marechal Beresford.
Do Conde de Vila Flor (D. Sancho Manuel),
Cartas da batalha do Bussaco, por James Wyld.
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Estampa com a vista da Serra do Pilar.
Estampa da batalha do POrto (29 de Março de 1809).
Estampa com desenhos e retratos relativos ao regimento de infantaria n.? 19, de Cascais.
Carta-patente do tenente-coronel do almoxarifes António Antão de Almada e Oliveira.
c) Declara-se que o tenente Aureliano Sobral Gomes,
que, por portaria de 21 de Janeiro último, publicada na
Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano, foi
nomeado para fazer parte da comissão encarregada de
proceder às experiências com a cozinha rodada mo dõlo
Simões, pertence à arma do artilharia e não à de engenharia, como foi publicado, e é considerado oficial engenheiro.

16. o

-

~Iillistério

daGuerra - RC]larlição Geral

a) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia, com
o curso do estado maior, João José Pereira Damasceno,
regeu, como professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, a cadeira de inglês do
mesmo Instituto, nos anos lectivos de 1928-1929, 19291930 e 1930-1931, e a 3.a parte da 9.a cadeira do
referido Instituto (geometria descritiva) desde 15 de
Fevereiro até o fim do ano lectivo de 1928-1929, bem
como no ano lectivo completo de 1929-1930.
b) Declara-se que o capitão reformado, inválido, José
Gomes Rios conta a antiguidade do seu actual pôsto
desde 31 de Março de 1919 e não desde 31 de Março
de 1929, como foi publicado na Ordem do Exército n. o 14,
2. a série, de 1931.
c) Declara-se que, segundo documentação apresentada
pelo interessado, o tenente reformado, inválido, João
Maria de Azevedo nasceu em 11 de J unho de 1876 e
não em 11 de Janeiro de 1875, como consta dos seus
registos militares, pelo que estes devem ser devidamente
rectificados.

d) Declara-se que foi exonerado do cargo de governador do Castelo de S. João da Foz do Douro, pelo
pedir, o major reformado Manuel das Dor!'!' dos Santos
Madeira.
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Obituário
1931
Dezembro

G - Alferes miliciano

de infantaria

Frederico

A ugm;to

de Mendonça.
1932
Fevereiro

"

17 23 24 -

Tenente miliciano, cirurgião dentista, de reserva,
José Ribeiro Lopes.
Capitão, na situação de reserva, Manuel Caetano
'I'avares.
Major, reformado, Francisco António Gomes Du-

.

~~

Março
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

..
»
»

1- Tenente-coronel,
na situação de reserva, Alvaro
Pereira de Gouveia.
4 - Major, reformado, inválido", Artur Azevedo Meireles Júnior.
G - Tunente-coronol, reformado, Al írcdo Henrique Serrão da Veiga.
7 - Coronel, reformado, Manuel Rodrigues Ermitão.
7 - Tenente do serviço de administração
militar Josó
Vicente de Paula Jardim.
7 - Ca"pitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Manuel Moreira Rodrigues de Carvalho.
8 - Capitão, reformado, João Pires.
10 - Capitão, reformado, Henrique José de Oliveira
Júnior.
13- Coronel, reformado, J ülio de Sousa Pereira Gil"ilo.
14 - Tenento de infantaria
Roberto Ribeiro Robles.
15 - Alferes, reformado, inválido, Justino Mendes.
16 - Alferes, reformado, Por fírio Ferreira.
16 - Capitão do serviço de administração
militar Mário
Rodrigues de Carvalho.
20 - General,
reformado,
Joaquim
Castelo
Branco
Pr isco,
22 - Capitão, reformado, João Evangeliofa
de Morais.
23 - 'I'onento miliciano do serviço de administraçâo
militar 11úrio Nogueira de Freitas.

Antóilio
F~stft conformo,

o

Ajudante General, interino,

Lope» Mateu«.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

21 DE ABRIL DE 1932

ORDEM' DO EXÉRCITO
(2.a Série)

•
Publica-se ao Ex-ército o seguinte:

1. o - Decretos
llinislério 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 LOdo decreto
n. 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Oonselho de Ministros: hei por bem decretar que Reja
eliminado do respectivo quadro, nos termos do artigo 1.0
do decreto n. ° 15:150, de 9 de Março. de 1928, por se
achar incurso nas disposições contidas na alínea b) daquele artigo e decreto, o segundo sargento de infantaria,
na situação de supranumerário permanente, Adelino Joaquim Freitas da Silva.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Março
de 1932.-ANTÓNIO
ÓSCAR Dl<j FRAGOSO CARMONAU

.A.ntónw Lopes Mateus.
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo L° do decreto
n.~ 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão
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do Conselho
de Ministros,
nos termos do disposto no
artigo-S." do decreto n.? 10:567, de 7 de Abril de 1931,
e por se achar incurso nos artigos 1.°1 dêste decreto
e do decreto n. ° 19:595, de 10 de Abril de 1931: hei
por bem decretar que seja demitido
o primeiro sargento, reformado,
Eugénio Augusto da Fonseca.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e. faça
executar.
Paços do Governe da República,
5 de Abril
de 1932.- ANTÓNIO OSCAR DE FHAGOSO CAR\IONA-

António Lopes Mateus,
~Iinistério da Guerra - Repartição Geral
. Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740,' de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
hei por bem decretar que os oficiais
reformados
em seguida mencionados,
inválidos nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto n. ° 16:443, de 1 de
Fevereiro
de 1929, tenham o põsto e antiguidade
que
lhes vão indicados,
nos termos do artigo 67.°, alíneas
a) e d) do seu § 1.0, e artigo 68.° do decreto n.? 16:443,
acima roferido : quadro especial de infanta.ria:
capitãis,
contando
a antiguidade
desde 15 de Fevereiro último,
os tenentes miliciano!', reformados,
Manuel Augusto Cicouro e Armando de Melo Mourão Garcês Palha.
O Ministro da Guerra assim o tonha entendido o faça
executar.
Paços do Governo ela República, 2 de Abril
de 1932.-A. TÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAlmONA-

António 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 fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n. o 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta. do
Ministro da Guerra:
hei por hem decretar
que os oficiais reformados
em seguida mencionados,
inválidos nos
termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto n. ° 16:443, de
1 de Fevereiro
do 1929, tenham o põsto e antiguidade
que lhes vão designados,
nos termos do artigo G7.0,
nlíneas a) e d) do seu § 1.0, e artigo 68.° do decreto
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n.? 16:443, acima indicado:
quadro dos oficiais médicos:
major, contando
a antiguidade
desde 1 de Janeiro de
1922, o capitão João Carlos Simões Alves; quadro es.
pecial de infantaria:
capitãis,
contando a antiguidade
desde 15 de Fevereiro
último, os tenentes
milicianos
José de Passos Lomba e José António da Costa Abru-

nhosa.
O Ministro

da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República,
9 de Abril
de 1932.-ANl'ÓNIO
OSCAIt DE FItAGOSO CAItUONA-

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 fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta
do.Mi·
nistro da Guerra: hei por bem decretar que os oficiais reformados, inválidos nos termos dos artigos 2.° e 3.° do
decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro
de 1929, em se.
guida mencionados
tenham o põsto e antiguidade
que
lhes vão indicados, nos termos do artigo 67.°, alíneas a)
cd)
do seu § 1.0, e artigo 68.° do decreto n. ° 16:443,
. acima referido:
q uadro especial de infantaria:
capitãis,
contando a antiguidade
desde 15 de Fevereiro
último,
os tenentes milicianos J osó Simões e Manuel J 0110 de
Deus Martins Manso.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da Iiepública,
16 de Abril
de 1932.
ANTÓ_TIO Oscxn DE FRAGOSO CARlIIONA-

António Lopes Mateus.

~to - Por decretos de Z do corrente mês:
lIinistério da Guerra-I.I

Direc~ão Geral-2.a

Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, ao coronel de
infantaria,
graduado, António Ferreira
Neves, adido, no
Ministério das Colónia,
desde 1 de Abril de 1932, por
ter completado
o tempo do perrnunência
no oficialato
desde a data em que é coo íderado tenente, nos termos do
decreto n." 17:378, do 27 de Setembro do 1929, nccossúrio para o primeiro
aumento de 10 por cento sobrs o
sOldo.
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Adido

Tenente de infantaria, do Arquivo histórico militar,
João Isidoro da Silva Alencastre, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço depen.dente do Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 31 do mês
findo.
Oficiais milicianos de reserva.

Major miliciano médico Abílio Gonçalves Marques,
0
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.
do artigo 61.0 do decreto n,o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerado nesta situação desde 1
do corrente mês.
Alinistério da Guerra - Repartição Geral
Concedidos os seguintes aumentos de 10 por cento
sobre o sôldo, nos termos dos artigos 67.0 e 69.0 do decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, e artigos 1.0 e 4.° do decreto n. ° 20:247, de 24 de Agosto
de 19:31, aos oficiais reformados a seguir mencionados,
inválidos nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n." 16:443, acima referido, por terem completado o
tempo de permanência no põsto de tenente, necessário
para os mesmos aumentos, nos termos do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929:
Primeiro aumento, desde 22 de Fevereiro último: capitão Manuel Antunes Prior.
Terceiro aumento, desde 2 de Novombro de 1931: capitão João Carlos Simões Alves.

3. o - Por decretos de 9 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - L ~ Direcção Geral- VI Repartição
. Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano
médico, da L." companhia de saúde Francisco Rendeiro,
por ter completado em 20 de Novembro de 1930 o tempo
de ausência necessário para constituir deserção.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas

2.' Série
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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. o t 7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.s t9:069, de 27 de Novembro de
i930, necessárío para o primeiro aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo:
Infantaria - coronéis:
Afonso
Henrique
Barbeitos
Pinto, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 6, desde
1 de Abril de 1932, do extinto corpo do- estado maior e
inscrito na escala dos tenentes-coronéis
da arma de infantaria,
Abílio Augusto Vai dez de Passos e Sousa, governador militar de Elvas, desde 1 de Dezembro de 1931;
capitãis : Frederico
'I'amagniní
de Sousa Barbosa,
na
3.11 Repartição
da 1.:J. Ds-ocção Geral do Ministério da
Guerra,
Camilo de Sena de Oliveira, no Conselho tutolar e pedagógico
dos exércitos
de terra e mar, desde
1 de Dezembro de 1931, milicianos do quadro especial,
Daniel Pinto de Barros, no q üadro, Álnlro Pereira Ribeiro, na 2.:J. 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 ..o 1, José Rodrigues da Silva Mendes, no regimento de infantaria n.? 7, António Ferreira
Linhares
Nobre e José António Gemes Alves Carneiro,
no regimento de infantaria n." 10, Domingos Vaz Júnior,
no regimento de infantaria
n.? 13, António José da Conceição Gomes, no batalhão
independente
de infantaria
n.? 25, José Francisco e Duarte Osório Fernandes,
no
batalhão
do caçadores
n.? 3, Alberto
Cândido Rebõlo
Branco, no batalhão de caçadores n. ° ~, Manuel Caseiro
Marques
Alves, no batalhão
de metralhadoras
u.? 2,
Fernando
Eurico da Costa Oliveira, no batalhão de metralhadoras
n.? 3, Luiz COrte Real' de Almeida, em serviço no regimento de sapadores mineiros.
Cavalaria - coronel Carlos Alberto
da Guerra Quaresma, no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, tenente-coronel
José Júlio Duarte
e Silva, na direcção da arma de cavalaria,
desde 1 de
Abril do 1932.
Eugonharia - tenente
Amílcar
de Amaral
e Albuquerque, em serviço no regimento de tolegrafistas,
desde
1 de Julho de 1931.
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Quadro auxiliar de artilharia - major António Pinheiro, na escola prática de cavalaria, desde 1 de Dezembro de 1931.
Idem para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Administração militar - capitão Luiz José Gonçalves,
na 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, desde 31 de Março de 1932.
Concedida a diuturnidade de que trata o artigo 15.0
do decreto n.? 11:279, de 26 de Novembro de 1925, ao
capitão de aeronáutica Oelestino Pais Ramos, desde 1
de Julho de 1931, por ter prestado naquela arma dez
anos de serviço.
Adidos

Tenente, supranumerário
permanente, do regimento
de infantaria n." 17, José Francisco Mar quilhas, e alferes, do batalhão de metralhadoras D. o 3, Armando de
Sousa Botelho, per terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, e o segundo
do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 31 do mês findo e 3 do corrente mês.
I

Reforma.

Coronel, na situação de reserva, Francisco dos Santos
Calado, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 4.° do artigo 10.,0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta situação desde 7 do corrente mês.

Iliuislério da Gucrra - 3. a Dircc~ão Gcral
Chefe do estado maior do exército, o general Roberto
da Cunha Baptista, durante a ausência do general Artur
I vens Ferraz.
11inistério da Gllcrra,- neparli~ão Geral
Nomeadas professoras efectivas do Instituto Feminino
de Educação e Trabalho, nos termos do artigo 90.0 do
decreto n:" 18:879, de 25 de Setembro de 1930, o ar-
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tigo 7.° do decreto n.? 20:901, de 5 de Fevereiro último,
as seguintes professoras do mesmo instituto:
4. o grupo de disciplinas, a professora contratada
Magda Gaudência Fernandes Carneiro.
l.t grupo de disciplinas, as professoras provisórias
Jesuínn Amélia Branco e Colinette Bárbara do Nascimento Albuquerque.

4.°_ Por decretos de 16 do'corrente mês:
Ministério da Guerra - i. a Direcção Geral-

2. a neparti~ão

Demitido do serviço elo exército, nos termos do artigo
40.0 do Código de Justiça Militar, O capitão do serviço
de administração militar, supranumerário permanente,
Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro .

•

Batalhão de caçadores n.v 6

Capitão,' o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério dct Intorior, na guarda nacional republicana,
Alberto da Costa Ferreira, contando a antiguidade, para
todos os efeitos, desde 7 do mês findo.
Direcção da arma de engenharia

General, director, o brigadeiro de engenharia, inspector das tropas de comunicação, João Baptista de Almeida
Arez, contando a antiguidade para todos os efeitos desde
21 do mês findo.
Concedidas

as vantagens

de quo trata

o decreto

n.v 20::?47, de ~4 do Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas,
nados:

aos oficiais em seguida mencio-

Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde 3S datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.s i7:378, de 27 de Setembro de i929, modificado
pelo decreto n.s i9:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Estado maior gfmoral- general Alexandre José Ma1heiro, comandante geral da guarda- fiscal, desde 1 de
Abril do 1932. Infantaria-coronel
José Martins Cameira, no batalhão de caçadores n. o 6; tenentes- coronóil:l: Bernardo Tiago Delgado, no regimento de infantaría n.? 17, Luiz Sampaio, no batalhão de ciclistas n." 1,

I
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desele 1 de Abril ele 1932; capitãís : Manuel António da
Silva Pereira, no batalhão de metralhadoras
n. ° 2, desde
1 de Julho de 1931, Eduardo de Paiva Macedo, no regimento de infantaria
n." 3, milicianos, do quadro especial, Américo Aldónio de Meneses, no regimento de infantaria
n.? 3, Amadeu Humberto
de Sá Morais e Luiz
António Bento Pereira, no regimento de infantaria n.? 10,
José Neves Eugénio,
Afonso Henriques
de Almeida e
José Maria de Araújo, no regimento de infantaria n.? 18,
Eduardo
Pinto da Veiga, no regimento
de infantaria
n. o 19, J osé Fernandes
Moreira, no' regimento de infantaria n. o 20, Matias de Freitas,
no batalhão de caçadores n." 4, Mário Lopo do Carmo, no distrito de recrutamento e reserva n. o 4, desde 1 de Abril de 1932; tenentes:
Luiz Nunes de Brito e Mário Pinheiro, adidos,
no Ministério
das Colónias,
desde 1 de Dezembro
de
1931. Artilhariatenente
Carlos
Luciano.
Alves
de
Sousa, no grupo de defesa submarina
de costa, desde
1 de Julho
de 1931. Cavalaria - coronel Alexandre
lnácio de Barros Vanzeler,
no regimento
do cavalaria
n. o 3. Secretariado
militar - major Miguel da Fonseca
Pinheiro, na La região militar, desde 1 do Abril de 1932.
Farmacêutico
- tenente,
adido, no Ministério das Colónias, Alberto de Castro Pinto, desde 1 de Julho de 1931.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:
Infantaria - capitão
Francisco
Lopes
de Azevedo,
adido, no Ministério
das Colónias, desde 1 de Julho de
1931; tenente Francisco
Ricardo
Guerreiro,
no regimento de infantaria
n." 1. Cavalaria-tenente-coronel
António Augusto do Abreu Amorim Pessoa, no quadro;
capitão Francisco
José Cardoso
Cabral
de Quadros,
adido, no Ministério
das Colónias,
desde 1 de Dezembro do 1931.
.

Capitãis : do batalhão

Adidos

do caçadores
n." 6, Agostinho
do Nascimento
Crisóstomo,
e, supranumerário
permanente, do batalhão de caçadores n.? 1, Manuel Ventura
Lopes, e alferes do secretariado
militar, supranumerúrio, com a patente de tenente, do 1. o tribunal militar territorial de Lisboa, José Luiz dos Santos Romão, por terem
sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes,
respectivamente,
dos Ministérios das Finanças, na guarda fiscal, do Interior,
na guarda nacional
republicana,
e da Agricultura,
devendo ser considerados
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desde 5, 9 e 16 do cor-

Reserva

.

General, o brigadeiro, na situação de reserva, Jacinto
dos Reis Fisher, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro do ano findo.
Capitãis : de infantaria, no quadro da arma, Manuel
Joaquim Ramos Coelho, e miliciano médico, do regimento
de infantaria n. o 10, Alberto Augusto Ferro de Beça, 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.° do
artigo 61.° do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerados nesta situação , o primeiro desde 1 de Janeiro de 1930, nos termos do artigo 129.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, conformo parecer -do Conselho Superior de Promoções, e o segundo desde 14 do corrente mês.
Reforma

General, na situação de reserva, Arnaldo Costa Cabral
de Quadros, e coronéis: do regimento de infantaria n.? 7,
Francisco de Lacerda e Oliveira, 0, na situacãode reserva,
Manuel José Vieira Ribeiro, o segundo por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção e os restantes por terem 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 SOl'
considerados nesta situação, respectivamente. desde 11,
4 e 8 do corrente mês.

5.°_ Penarias

Por portarias de 6 do corrente mês:
llinistério

da GUClrtl- Repartição do Gabinete

Nomeada a comissão composta pelos oficiais em seguida
indicados para estudar a maneira de reduzir ao mínimo os
saldos devedores das oficinas gorais do material aeronáutico o o m040 prático de adaptar este estabolrcimonto simplesmonte a oficinas de reparação do matorial aeronáutico :
'I'euentecoronel de engenharia Júlio César do Carvalho Teixeirn ; majores: de engonharia, Ilenriq ue Mora;
do aeronáutica,
Alfredo Dclesquo dos Sautos Sintra; e
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do serviço de administração militar, Acácio Augusto
Nunes da Silva e Carlos David do'! Santos.
Louvados os oficiais em seguida indicados, porque,
tendo sido nomeados para cursar a Escola Superior de
Aeronáutica de Paris, em missão de estudo, manifestaram competência, zêlo e dedicação pelo serviço, no
desempenho da mesma, e ainda porque, tendo-se distinguido na freqüência da mesma Escola e apresentado um
relatório no final dos seus trabalhos que constitue um
valioso elemento de consulta, souberam prestigiar o seu
País no estrangeiro:
Majores: de engenharia, Henrique Mora, e do aeronáutica, Carlos Esteves Beja, e capitão de aeronáutica José
Machado de Barros.
11inistério da Guerl'a- La Ilirecçãe Geral- f.a Repartição
Louvados os coronéis de artilharia Camilo Amândio
da Silva Sena e Anacloto Domingues dos Santos, respectivamente chefes da 2.3 e da La Repartições da direcção
da arma de artilharia, pela forma criteriosamente inteligente, zelosa e dedicada como trabalham pelo progressivo engrandecimento da sua arma.
Louvado o capitão de infantaria Hermínio Robêlo,
porque, tendo prestado serviço durante soto anos no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Torra e
Mar, desempenhando sucessivamente as funções de oficial de serviço, instrutor militar e comandante de companhia, revestiu todos os seus actos de correcção c
aprumo oxomplaros, revelando dispor de invulgares
qualidades do educador e instrutor que tornaram a sua
colaboração digna de aprêço.

Ministério da Guerra - P Dirocção Geral-

t a Repartição

Nomeada a comissão composta dOB oficiais abaixo
designados, servindo o primeiro de presidente e o mais
moderno de secretário, para proceder com urgência a
um estudo dos tecidos que melhor satisfaçam às nocessidades e usos militares, tanto no tempo de paz como no
de guerra, fixando os respectivos padrões, o bem assim

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO N.· 6

211

ao das alterações
que, porventura,
julgue necessário
introduzir
no plano de uniformes,
quer resultantes
da
adopção de novos tecidos, quer indicadas pela experiência, quer ainda em obediência n. razões do ordem económica.
Com o fim de haver harmonia de conjunto, 11 comissão
entendor-se-á
com a que foi nomeada para estudo dos
novos modelos de calçado, por portaria
de 16 de Dezembro último, e os resultados
dês ses estudos deverão
constituir propostas
que, devidamente justificadas,
serão
submetidas à apreciação do Ministro da Guorrn, por intermédio da direcção do serviço de administração
militar:
'I'enontes-coronéis do serviço de administração
militar Júlio Eugénio Segurado Achemann e Jaime Pereira
da Silva; majores:
do infantaria, João Augusto de Fontes Pereira de Melo; de cavalaria,
Armando
Idalino da
Cruz Mesquita ; de engenhari~
Casimiro Artur da Costa
Santos; o módico, António Monteiro de Olivoira; e capitãis : de nrtilharia,
Nuno Álvaro Brandão Antunes;
de
aeronáutica,
J OSÓ Machado de Barros; e do serviço de
administração
militar, Pedro Rodrigues Valente .

. Por portarias de 12 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelos Ministros do Interior, das Finanças,
da Guerra, da Marinha e das Colónias, nomear, para constituírem a comissão
executiva do Sanatório dOR Sargentos dos Exércitos de
Terra o Mar, os oficiais, sargentos e cidadãos a seguir
mencionados:
Presidente e delegado do Ministério da Guerra-major de engenharia
Eduardo Corregedor
Martins.
Fucultativo-c--cnpitão
de fragata médico António Augusto Fernandes.
Engenheiro
director das obras - capitão do engenharia José Caetano Vieira Lisboa.
Oonsultor jurídico - Dr, Alfredo Augusto Filipe.
Delegado do jornal Diário de ~Votícia8-Abell\foutinho.
Delogudos do exército _. primeiros sargentos do secretariado militar
Ianuel Couchiuho o Cristóvilo Joaquim
Freire,
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Delegado da armada - primeiro sargento telegrafista
José Maria Barracas.
Delegado da guarda fiscal- primeiro sargento Armando Garcia Pereira.
Delegado da guarda nacional republicana - segundo
sargento Abílio Manuel de Oliveira.
Delegado das colónias - primeiro sargento Manuel
Pais Silvestre.
Nomeada a comissão constituída pelos oficiais em seguida designados, servindo o primeiro de presidente e o
último de secretário, para, no mais curto prazo de tempo,
proceder à revisão da doutrina do decreto n. o 20:687,
de 30 de Dezembro do ano findo, tornando-a mais equitativa sob o ponto de vista da gratificação do risco do
vôo, tondo so em atenção as diferentes cspecialidadce da
arma do aeronáutica e condições cm que o vôo ou ascensão são oxecutados, quer o pessoal soja ou não especializado:
Tenentoe-corouéís Teófilo Jos6 Ribeiro da Fonseca e
João Luiz de Moura, majores António de Sousa Maia,
Anselmo do Matos Vilardebó
e Jos6 Podro Pinheiro
Correia, todos de aeronáutica.

~lillisfério da Guerra-

1,&

Direc~!ioGeral-I.A

nCl)arti~ão

Louvado o coronel do infan taria Francisco do Lacerda
e Oliveira pelos oxcepciouais dotes do comando que o
afirmaram como oficial muito critorioso, inteligente, disciplinador e enérgico, a par das suas excelentes qualidades de carácter, patriotismo o dedicação pelas iuatituíçõos vigentes, concorrendo po dorosameute para o
prestígio '0.0 exército, e, ainda, pelo superior critério,
grande compotência e altas qualidades manifestadas no
desempenho de vários serviços do quo tem sido incumbido.
Ministério da Guerra - 1.n Direcção Geral- P nerarli~âo
Nomeada a comissão composta dos oficiais abaixo designados, servindo o primeiro do presidente o o mais
moderno de secretário, a fim de proceder ao necessário

,
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estudo para regular definitivamente, em harmonia com
o artigo 115.0 do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929, a situação dos oficiais de que trata o referido
artigo:
.
Coronel de infantaria Eduardo Bandeira de Lima Júnior; tenente-coronel de engenharia Roberto .de Oliveira
Pinto, e majores: de infantaria João Augusto de Fontes
Pereira de Melo, de artilharia João Pedro Alves Júnior
e de cavalaria Fernando Pereira Coutinho.

7. o - Por determlnaçlo do Govêrno da República:
Ilinistério da Guerra -

2_1l

Direcçã~ Geral- 2.a Repartição

Adjunto, interino, o capitão de infantaria,
bilidade, Vito r Hugo Antunes.

.

em disponi-

'Iinislério da Guerra - 2. a Direcção Geral-3.a Reparlição
Capitão do serviço de administração militar, do grupo
de aviação de informação n." 1, Mário Afonso de CarValho, na delegação da 4.& região militar e por motivo
disciplinar.
Ministério da Guerra - Reparlição Geral
Chefe, interino, o tonen te- coronel do secretariado militar, da 1. a Repartição do qnartel general do governo
militar de Lisboa, António Maria Gonzaga Pinto Júnior.
2." região militar-

Quartel general

Ajudante de campo do comandante interino da região,
o capitão de cavalaria, da escola prática da arma, João
Gualberto de Barros e Cunha.
.
Quadro da arma. de infanta.ria

Tenento de infantaria, ajudante de campo do coman~ante interino da 2. a região militar, António Henriques
a Silva.
Regimento de infantaria n.· 1 •

C Capitllo miliciano do infantaria José Ilolbeche Cardoso
astelo Branco.
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Regimento de infantaria n." 7

Comandante, o coronel, chefe do distrito de recrutamento e reserva n. o 7, José Vítor Franco.
Regimento de infantaria n." 8

Capitão miliciano módico Alfredo António da. Silva
Ferreira Coimbra.
Tenente miliciano médico Bento Martins Sequeira.
Regimento de infantaria n.s 13

Major, do batalhão de caçadores n. o 3, Gualdino
Augusto Videira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Capitãis milicianos médicos Amílcar Augusto Queiroz;
de Sousa e Angelo Augusto Pereira de Miranda.
Regimento de infantaria n.> 14

Capitãis milicianos módicos Aníbal Dias e Augusto
Rodrigues Almiro.
.

Regimento de infantaria n.· 15

Capitão miliciano médico Francisco Correia Marreiras.
Regimento de infantaria n.· 16

Capitão de infantaria,
Eduardo Pinto.

no quadro da arma, Alfredo

Regimento de infantaria n.· 17

Tenente-coronel
de Oliveira.

miliciano médico Eduardo Fernandes

Regimento de infantaria n.· 19

Major miliciano módico António Maria Pereira.
Capitão miliciano médico Joaquim Ferreira:
Batalhão independente de infantaria n.· 24

Alferes miliciano do infantaria, do extinto regimento
de infantaria n." 4, António Pacheco Correia de Andrade.
Batalhão independente de infantaria n.· 25

Major miliciano módico Fortunato.
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão miliciano médico .-custódio Francisco Lourenço de Moura.
Tenente miliciano, do quadro especial, do batalhão de
ciclistas n.? 1, .João Lúcio do Amaral, por motivo disciplinar.
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Batalhão de caçadores n. o 4

Major miliciano médico Alexandre Pereira de Asts.
Capitão miliciano de infantaria João Trigoso do Ó
Ramos.
Batalhão de caçadores n." 5

Capitão de infantaria,
Carlos Alberto Godinho.

supranumerário

permanente,

Batalhão de caçadores n.s 8

Tenente miliciano médico João António Carreiras.
Batalhão de caçadores n." 9

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 2, António Maria de Sousa Pinto,
pelo pedir.
Batalhão de metralhadoras n,> 1

Capitão miliciauo, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 16, Nicolau Barbosa da Fonseca, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de ciclistas n. o 1

Capitão miliciano médico Alberto Sabino Ferreira.
Batalhão de ciolistas n." 2

Capitão miliciano médico José Pedro de Campos Marreca.
Distrito de recruta.mento e reserva n,> 3

Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, no quadro da arma, Francisco Aires de Abreu,
pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 10

Capitão, do regimento de infantaria n." 8, Manuel Ribeiro da Laje, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
'I'enento, do regimento de infantaria n. o 10, Augusto
do Espírito Santo dos Inocentes, sem dispôndío para a
Fazonda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva da Madeira

Tenente, eupranumerário
dependente de infantaria
cente.

permanente, do batalhão inn.? 25, Ezequiel de Matos Vi-

Direcção da arma de artilharia

Adjunto da 2. a Ropnrtieão , O major de artilharia,
quadro da arma, Ricardo Moreira do Amarl1l.

no
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Delegação da 1.1 inspecção de artilharia

Tenente-coronel
de artilharia, no quadro da arma,
Daniel Augusto Pinto da Silva, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
3,1 ínspecção de artilharia

Adjunto, o major de artilharia, no quadro da arma,
Jacinto José do Nascimento Moura.
Esoola prática de artilharia

Chefe da secção técnica, o tenente-coronel de artilha
ria, com o curso do .estado maior, no quadro da arma,
Fernando Falcão Pacheco Mena.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, João da Conceição Tomaz Rodrigues, para os
efeitos da alínea a) do artigo 4G.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.
Regimento de artilharia ligeira n." 5

Tenente miliciano de artilharia José Elisiário da Graça;
Grupo mixto independente do artilharia

montada n." 24

Comandante interino, o major, da 2.a inspecção de
artilharia, António de Ornelas e Vasconcelos.
Inspecção da arma de oavalaria

Adjunto, o capitão de cavalaria,
direcção da arma, Raúl Martinho.

da La Repartição

da

3.1 oompanhia de administração militar

Capitãie milicianos do serviço de administração militar Alfredo da Cruz Nordeste e António Peres Durão.
Alferes milicianos do serviço de administração militar
António Rocha Prista Júnior, Renato Pinto Soares, José
de Almeida Meleças e Fernando Vítor Coelho do Sousa.
Quadro dos oficiais do seoretariado militar

Tenente do secretariado militar, do distrito de recrutamento e reserva n. o 10, Alberto Alfredo Ferreira de
•Miranda, por motivo disciplinar.
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
Oficial de serviço, o tenente do batalhão de caçadores
n. o 1 António Tavares
Semedo, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para o pósto de brigadeiro, no corrente anoVogal, o general José Paulo Fornandes
Júnior, durante a ausência do general Artur Ivens Ferraz.

8:° -

\linislério

da Guerra - nel)arli~áo do Gahillcle

a) Tendo sido agraciados
~om as mercês da Sociedade
. Portuguesa
da Cruz V ormelha os oficiais, oficiais equiparados da mesma Sociedade e praças cm seguida mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz Verluelha de l\~érito
Capitão

de artilharia

Fernando

Cruz V er.nelha
Alferes

de infantaria

Júlio

Joaquim

Coruche.

d~ Dedicação
Capelo

Franco

Duarte.

Cruz COlnCluoratiYa
Alferes
equipar~do
Nuno de Gusmão
de Magalhãis
Dominguoz.
Medalha dc Louvor
Tenente-coronel
do artilharia João Rodrigues Sequeira
Júnior.
Tenente miliciano médico Guilherme Machado Braga.
Primeiros
. argentos : do grupo independente
de artilharia de montanha
n.? 12, José Nogueira Monteiro, e
forrador,
do rogimento de artilharia ligeira n. o 5, Francisco da > ilva,
Furriéis,
do regimento de artilharia ligeira n. o 5, Jo::;6
P"reira, Fernando Moreira Dias, ~lanucl da Silva Rcbõlo
J úníor e Cândido Ferreira Nunes.
'

b) Por estarem nas condiçõo do artigo 2G.o do decreto
n. o 11:011), do 30 do Julho do 1925, 6 permitido aos 01i-
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ciais e oficiais equiparados
da Sociedade Portuguesa
da
Oruz Vermelha
em seguida mencionados
o usarem
na
fivela da medalha
de louvor de que trata o referido
artigo o número que lhes vai indicado:
O número 2, tenente-coronel módico Vitorino de Sousa
Magalhãis,
major miliciano
médico Gonçalo Teixeira
Machado de Moura, tenente miliciano médico Fernando
Alves de Sousa e tenente equiparado
António Peres
Júnior.
O número 3, tenente de artilharia
Euclides
Gomes
Ribeiro e tenente equiparado
António Ferreira
Fiandor.

c) Declara-se
que o tenente Eduardo Francisco,
que
pela Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano,
foi condecorado
com a Oruz Vermelha do Dedicação da
Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha,
6 do quadro
auxiliar
do artilharia, ~ não miliciano do artilharia,
do
quadro especial.
d) Declara-se qU0, pelo general, reformado. Vitoriano
José César, foram oferecidos
à biblioteca
da direcção
da arma de cavalaria os seguintes livros:
Iieoue de caualerie, números dos anos do 1886, 1887
e 1892 a 1895.
Formações noras, por A. Bossa.
Pairouilles indépendanies, por Von der Goltz.
A cavalaria na guara [utura, por O. Alberto Correia,
Serviço de descoberta, tomo 1.0, por O. Alberto 001'reia.

Temas tátlcoe, :3 volumes, por O. Alberto Correia.
Relatàrto duma marcha forçada do regimento de cawlarta n.O 4, pelo coronel Queiroz.
Relatório da marcha de resistência duma [õrça do regimento de caualarta n.O 2~ pelo coronel Eugénio Alves.
Relatôris sobre os potris em Itália e Relatório sobre
as grandes manobras em Itália, por Sá Nogueira.
DÚÍ/'io de marcha e operações dum esquadrão do reqimenta de caralaria n:" 2, por Xavier Machado,
Jõqo de guerra, por Ferreira Martins.

9.
,

0_

mllislério da Guerra - [. a Direcção Geral-

j. n

Rrparlitão

I

a) Declara-se
aduiiuistrnção

quo no processo do sindicãncia
feita à
das oficinas de material aeronáutico
foi

~
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lançado pelo Ministro da Guerra, em 4 de Abril de 1932,
o seguinte despacho:
e Conformando-me
com o parecer da Repartição
e com
as conclusões apresentadas
pelo oficial sindicante
constantcs do. relatório
de sindicância feita à administração
das oficinas gerais de material
aeronáutico,
nas quais
ficou nitidamente
demonstrado
que o procedimento
do
respectivo director, tenente-coronel
aviador Luiz Carlos
da Cunha e Almeida, foi sempre ditado por um grande
desejo de ver progredir
um estabelecimento
que viu desenvolver
sob a sua acção imediata,
consagrando- lho
toda a sua dedicação,
zêlo e boa vontade de acertar,
sempre com li. mais absoluta honestidade:
determino que
êsto processo seja' arquivado •.

b) Declara se que, tendo o general Domingos Augusto Alvos da Costa Oliveira sido agraciado com a medalha do ouro da cidade do Porto, foi o mesmo oficial
autorizado
a aceitar e usar a referida medalha.
c) Declura.se
que, 'por decreto de 19 de Março último,
inserto
no Diário do Gocêrno n.? 75, 2.' série, de 31
do mesmo mês, foi condecorado
com o grau do grã-cruz
da Ordem Militar de Cristo o general Hamilcar Barcínio Pinto.
d) Declara-se
que, tendo o general
Ernesto
Maria
Vieira da Rocha sido agraciado pelo Govêrno da República Franc sa com o grau de comendador
da Ordem da
L0gião de Honra, é-lho permitido, em conformidade
com
as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela morcõ e usar as respectivas
insígnias.

e) Declara-se
quo, por d croto do 5 de Outubro do
1925, inserto no Diário do Üouêrno n. o 239, 2.11 sórie,
de 10 do mesmo mes, foi agraciado
com o grau de
grllndo oficial da Ordem 11ilituI' de S. Tiago da Espada
o general Augusto Ferrug nto Gonçalves.
.

f) Declara- e qu(', por
bunal Militar, foi autorizado
o Curso do estado maior,
Maia Mugalhãis
a usar a
lllilitar do prata da classe
concedida por d -creto de

deliberação

do Supremo Trio coronel de cavalar!a, com
Manuel Firmiuo de Almeida
palma dournda na medalha
de bon serviços que lho foi
28 do Junho de 19H), por
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estar ao abrigo do artigo 1.0 do decreto n." 12:081, de
9 de Agosto de 1926.

g) Declara-se que, por decreto do 27 de Fevereiro do
corrente ano.Jnserto no Diário do Gouêrno n, ° 54, 2." série, de 5 de Março último, foi condecorado com o grau
de comendador da Ordem de Benemerência o tenente-coronel médico Mário Moutinho.
h) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior, de 13 de Fevereiro do corrente ano, insorta no Di4rio do Gouêrno n.? 38, 2.a série, de 16 do mesmo mês, foi
louvado O major módico, reformado, Adolfo Ernesto da
Cunha Mota, porque há muito tempo vem prestando
gratuitamente os seus serviços clínicos ao pessoal do
pôsto da guarda nacional republicana com sedo em
Loures, e às respectivas famllias, com muita competência, carinho e dedicação, mostrando, com o seu procedimento, desinterêsse e dedicação pelo serviço público.
i) Declara-se que, por decreto de 27 de Fevereiro do
corrente ano, inserto no Diário do Govêrno n.? 54,
2.a série, de 5 de Março último, foi condecorado com o
grau de oficial da Ordem Militar da Tõrre e Espada o
tenente de aeronáutica Carlos Mário Sanches de Castro
Costa Macedo, pelas excepcionais qualidades de valor e
mérito demonstradas na viagem Sintra-Bolama, que realizou em avião, acompanhado do pilõto aviador civil Vicente Saraiva Santo, sem di pêndio para a Fazenda N acional, concorrendo ao mesmo tempo para o bom nome
de Portugal pela representação do País na inauguração
do monumento italiano na cidade de Bolarna.
j) Declara-se' que, por despacho do Ministério do ln,
torior, do 15 de Janeiro do corrente ano, inserto no Diârio do Govêmo n." 19, 2.8 sério, de 23 elo me mo mês,
foi concedida a medalha de prata de serviços di- tintos
do segurança pública. criada pelo decreto n. ° 12:520, de
21 de Outubro de 1926, alterado pelo decreto n.? 17:746,
de 30 de Novombro de 1929, ao tenente mil iciano de
infantaria, do quadro especial, Antoro Albano da SilVA
Cabral.
k) Tendo sido agraciado por Sua Ma.jestade o Rei da
Suécia com o grau do comendador da Réul Ordem de
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Wasa, 2.:1. classe, o capitão de infantaria Artur de Almeida Cabaço, é-lhe permitido,
em conformidade
com
as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

l) 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 H)17 :
Metlalha de ouro
Capitão,

Govérno militar de Lisboa
reformado,
Fernando
de Sousa

Capitão

Regimento de infantaria
Manuel Pinto da 'Fonseca.

Medeiros.

n.· 1

Batalhão independente de infantaria n.· 23
João de Sousa Marques.

Tonento Agostinho
Tenente
do quadro

Regimento de sapadores mineiros
miliciano do serviço de administração
militar,
especial, António ~1aria Varela Lopes.
La companhia de administração militar

Capitão
teves.

do serviço

de administração

militar

José Es-

Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito
'I'oncnto-coronel
de infantarin , com o curso do estado
maior, Agostinho B. rreto Rodrigues de Oliveira.
Tenente- coronel
do serviço de administração
militar
Vitorino ::\Iú.'imo de Carvalho Guimurãis.
I

Medalha de prata
Ministério da Guorra-1.'
Tenente do infantaria

Direcção Geral- 3.' Repartição
J..ugusto dos Mártires

Mauuol

Falcão.
ln) Nos termos do despacho mini torial do 11 de Abril
de 1\)3~ se publicam as conclusões do relatório elaboFado pelo oficial que, por do. pacho do Ministro das Colónias do 21 do. N ovcmbro do 1931, foi encarrogado
de
proceder,
nos termos do decreto n.? 20:459, de 31 do

222

ORDEM DO EXERCITO

N.o 6

2.· Série

Outubro de 1931, à revisão dos processos
disciplinares
respeitantes
ao capitão do infantaria
Aníbal dos Reis
Chaves Tarrinho:
«Em vista do relatado,
é meu parecer
dever, como
conseqüência
da revisão dos processos disciplinares
que
foram instaurados
contra o capitão de infantaria Aníbal
dos Reis Chaves
Xal'rinho, Cruz de Guerra,
quando
comandante
superior
da fronteira
em 'I'imor e comandante militar de Cova-Lima,
serem-lhe anuladas as penas
disciplinares
nesses processos
impostas,
pelos fundamentos quo passo a enumerar:
1.0 Nilo podo haver dúvida de quo o capitão Tarrinho
foi pnnido sem ser regularmente
ouvido, e compreende-se
bem que passasse som atenção êste dofeito fundamental
do julgamento,
pela natural deformação
de actos e pcssoas a tamanhas distâncias como as colónias, o pela noccssidade
impreterível
de so mautor quanto possível o
prestígio,
a autoridade
dos governadores
das colónias,
para mais, como DO caso dos autos, no inicio da sua
acção administrativa.
2. ° SI-'l tivesse sido afinal ouvido nos tormos regulamentares
o oficial acusado, e se não ouvisse nos autos
apenas contra êsto a voz do governador
da colónia, ora
de todo o ponto natural que viesse a aquilatar-se
com
justiça
a razão que também -tinha o capitão 'I'arrinho,
a atitude que lhe era imposta pela sua natureza enérgica
e franca, pelo seu brio de militar sem mancha, e já com
uma fõlha de serviços cm que avulta a intrepidez
do
soldado nato, do patriota que tudo sacrifica ao que entendo ser a necessidade
superior da sua pátria.
3.° Há por certo entre oficiais dois feitios de espírito
profundamente
opostos, mas que não impedem, do um
lado e de outro, a manifestação
de grandes qualidades
militares,
podendo mesmo acontecer que õsses dois feio
tios de espírito sejam úteis para a plena eficiência do
organismo
militar. Para uns, todas as energias moças,
aparentando
independência
e amor próprio individual ou
amor da própria
opinião, são de rebater
o conter, de
sujeitar
e reprimir.
Para outros (e porventura
será
êsso o segredo dos grandes comandantes
do r-xórcito),
todas as exuberâncias
dos novos são tam só de aferir-se
o julgar-se
por UIDn justiça superior, que não Ó só a
abstracta
ou genérica dos diplomas disciplinares
ou penais, mas a que resulta também do valor moral de cada
indivíduo, de cada soldado.
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4.0 Não era, no caso do capitão Tarrinho,
de esquecer nunca que êste oficial não poderia considorar-se
como um simples burocrata
de secretaria,
sem iniciativa,
sem opinião, sem valor próprio e inconfundível,
sem o
respeito da sua patente e dos serviços prestados,
e portanto que, se ele se melindrava
se o seu brio de militar
se sentia ferido, a justiça era não se manter êsse oficial
na situação que o humilhava entre os seus camaradas
no meio colonial ou aos seus próprios olhos. Não era'
de crer, com a natureza
própria do capitão Tarrinho,
que pedisse sem motivo grave, grande,
a justiça que
lhe era devida. Uma boa palavra
do superior hierárquico. uma reflexão sincera e humana, fat-lhe-ia ver que
o seu critério era porventura orradc.
Deixar porém entender-se
(o sabemos nós todos os
que pelas colónias fizemos \) sacrifício
do melhor da
nossa vida como uma insinuação desprimorosa
ou aviltante se espalha) quo as reclamações
do capitão Tarrinho
eram apenas questões de patacas é de revoltar, evidentemente,
todo o homem que desde a sua entrada numa
carreira
não fez mais do que mostrar e provar com o
seu sangue que bem acima da vileza material dos interêsses õle põe a limpidez do seu ideal de conduta nobre.
5. o A vil questão das patacas era porém, como se viu
das respostas aos quesitos que formulei ao capitão 'I'arrinho, um dos aspectos da defesa que lhe impunha a sua
patente de capitão do exército.
Não era legítimo que oficiais de patente Inferior e de
inferiores responsabilidades
recebessem
mais do que o
capitão Tarrinho.
Legítimo não era que o comandante
superior da fronteira luso-holandesa,
em contacto forçado com estrangeiros, estivesse
como que dostorrado
no extremo poente
da contracosta
de Timor, no quási que ínvio comando
militar de Cova-Lima,
longe de Dili, longe do Atapupo,
põsto holandês de Atapupo, onde reside a mais vizinha
autoridade
holandesa.
Em Bobonaro, nas montanhas
da população guprrpira
dos Lamak-Ilito , parece-me
ter sido sompre a sede do
comando superior da fronteira.
E nem comparação pode
haver entro a salubridade
do Bobonaro e a do comando
militar, tam arredado,
de Cova-Lima,
na contracosta
apaülada da ilha.
Era assim natural que o capitão Turrinbo se sentisse,
conforme já disse, como que d gredado na contracosta,
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inferiorizadas em suas mãos as funções do comandante
superior da fronteira, arredado do regular exercício delas
pela falta de comunicações fáceis, num território extraordinàriamente acidentado. Devia sem dúvida o valente
capitão 'I'arrinho considerar-se como que exautorado, deminuído na sua autoridade de capitão do exército e
comdndante superior da fronteira, desterrado, emfim em
regime de castigo.
Dada ti. natureza essencialmente. militar do capitão
'I'arrinho, a reacção era de esperar, e não excedeu ela
nunca os limites impostos a militares pela disciplina do
exército.
A situação que foi criada ao capitão Tarrinho era excepcional. Uma boa palavra generosa e leal poderia
contê-lo no' que lt. autoridade. superior da colónia. pareceria ser a conveniência momentânea do serviço público.
Essa boa pala.vra não foi pronunciada;
não se julgou
equitativamente a reacção, como no julgamento, oU,a.preciação dos factos, aquela individualização que 6 sempre
necessária ; não se teve em conta o passado militar e
mesmo pessoal do quo roa~ia por natural brio.
Mas ó sabido como a febre colonial exalta ou deprimo,
alternativamente,
como de alto a baixo, o que os franceses chamavam o eofard, durante os terríveis dias e
noites eternas passadas nas zonas de guerra.
O cafard colonial por sua vez desvirtua os melhores
actos, q uási inutiliza as melhores intenções, .ou leva a
atitudes quo mais tarde aos próprios parecerão inacreditáveis.
6. o O meu ilustre camarada que tam superiormcnte
dirigo a Direcção Gerul Militar das Colónias, informando
o pedido de revisão, remetido do Ministório da Guorra
ao das Colónias cm 19 do Novombro de 1931, escreveu:
«Segundo o disposto no artigo 1.0 do decreto n.? 20:459,
é concedido o direito de revisão om todos os processos
disciplinares militares coloniais que terminem em última
instância. pela manutenção de ppnas militares aplicadas
pelo seu fundamento, ou pela aplicação do novas penalidades, quando o Ministro dus Colónias reconheca ser
necessário proceder a essa revisão». Parece que, devido
a não ter o capitão Tarriubo sido ouvido em tempo devido, como determina o artigo 117.0 do regulamento d
disciplina militar colonial, se originou uma c rta confusão, e possivelmente devido a isso não lhe foi dada razão nas suas reclamações e recursos, etc.
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Palavras estas de verdadeira justiça. Foi ouvido agora
capitão 'I'arrinho.
A todo o tempo é justo fazer-se
justiça.
E a j ustiça é, a meu ver, pela revisão a q UQ se
procedeu
nesses autos, anularem-se
as penas impostas
ao capitão Aníbal dos Reis Chaves Tarrinbo,
que se não
compadecem
com as suas altas virtudes de soldado.
S. Ex. a O Ministro das Colónias j ulgará porém como
entender
de mais conforme com a justiça e a honra militar.
Lisboa, 6 de Janeiro de 1932.- O oficial encarregado
da revisão
do processo,
Jerónimo Osório de Castro,
coronel de infantaria,
na reserva».
O

10.o-llinistério

da Geerra

-I> Direcção Geral-

2. Repartição
ti

a) Declara-se que o general Roberto da Cunha Baptista,
nomeado chefe do estado maior do exército durante a
ausência
do general Artur Ivens Ferraz, acumula estas
funçües com as de comandante da Escola. Militar.
b) Declara-se
que o general, na situação do reserva,
Adolfo César Pina continua desempenhando
as funções
de presidente da comissão encarregada.
de proceder ao
estudo das propostas
para a transformação
de ospingardas, vico-presidento
da comissão encarregada
de proceder ao estudo do rearmamento progressivo
do exército,
delegado do Ministério da Guerra na Comissão do domínio pó blico marítimo o do consultor da Comissão superior do caminhos de ferro.
c) Declara-se que foi nomeado pa.ra freqüentar o curso
do informação do 4.0 grau da Escola Coutral do Oficiais
o coronel de infantaria
1 Ianuel
Augusto Rodrigues da
Silva Lopes, om substitutcão
do coronel da mesma arma
Alfredo
António de Azevedo,
a qu(>m foi concedido o
adiamento do respectivo curso, nos termos do § único
do artigo 7:3.0 do decreto n. o 17 :378, ele 27 do Setombro de 1020.

o

d) Declara- e qnl'
coron 1 do infantaria, com o curso
do estado maior, Üesário Augusto
de Almeida Viana
chegou à. ma altura para a promoção ao actual posto,
pura proonchimento
do vaga no quadro do coronéis da.
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sua arma, em 6 de Janeiro findo, ficando sem efeito a
declaração b) do n.? 13.0 da Ordem do Exército n.? 1,
2.11 ,série, do corrente ano, na parte que lhe diz respeito,
em virtude de o mesmo oficial ter regressado à arma de
origem por decreto de 24 do Novembro de 1928, inserto
na Ordem do Exército n." 18, 2.a série, do mesmo ano.
e) Declara.'se que o capitão, em disponibilidade, Vítor
Hugo Antunes e os alferes supranumcrários, com a pa·
tente de tenente, Armando Bette de Bettencourt e Raúl
da Conceição Gonçalves Bravo, todos de infantaria, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.

f) Declara-se que a promoção ao seu actual põsto do
major de artilharia Carlos Luiz Pereira de Almeida, inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente
ano, deve ser considerada como efectuada para o regimento de artilharia ligeira n. o 4 e não para o grupo do
artilharia a cavalo n." 2, como foi publicado.
g) Publica-se a relação dos capitãis e tenentes de artilharia nomeados para freqüentar respectivamente os
cursos do comandantes de grupo e de bataria na escola
prática do artilharia, com inicio, o primeiro em 15 e o
segundo em 1 de Junho do corrente ano, devendo estes
oficiais efectuar a sua apresentação na mesma escola
no. dia anterior ao do inicio dos cursos:
Capitãis

Miliciano do quadro €'spocial- Augusto Barbosa Estácio, do grupo do artilharia posada n, o 1.
Miliciano do quadro especial-e- Daniel Fernandes do
Barros Queiroz, da frente marítima da defesa de Lisboa.
António da Costa Malheiro, da fábrica de munições
de artilharia, armamento o viaturas.
Vicente Roberto Garcia de Carvalho, adido, em serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, no Instituto goográfico e cadastral.
Veríssimo José da Silva e Costa, no quadro da arma.
Ernesto Florêncio da Cunha, adido, professor da Escola Militar.
Alvaro do Bivar Moreira de Brito, do regimento do
artilharia ligeira n. o 1.
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Inácio-José
Rodrigues da Costa, adjunto da delegação
da 2. a inspecção de artilharia.
Fausto Henriques Correia, do regimento de artilharia
ligeira n." 2.
Manuel Gustavo de Abreu e Sousa, da 3.a Repartição
da direcção da arma.
Alexandre de Vasconcelos e Sá (Silvares), ajudante
de campo do general Hamilcar Barcínio Pinto.
Tenentes

Múrio Augusto da Assunção Marques, da La Ropartição da 2.4 Direcção Geral do Ministério da Guerra.
João de Sousa Peixoto, do grupo mixto independente
de artilharia montada n.? 24.
Luiz Esteves, do grupo mixto independente de artilharia montada n. o 24.
•
Sidónio Bcssa Pais, do regimento de artilharia de costa
n.? 1.
Francisco Peixoto Chcdas, do grupo de defesa móvel
de costa.
João Ribeiro Baptista Montes, do grupo independente
de artilharia de montanha n.? 12.
Amadeu Gama Abreu Imaginário, do regimento de
artilharia ligeira n. o 1.
José António Vízeto Chagas, do regimento de artilharia de costa n. ° 1.
Cândido Augusto de Carvalho Salgado, ajudante de
campo ·do comandante da 4. a região militar.
Mário Augusto Lopes, do regimento de artilharia ligeira n. ° 5.
li) Declara-se que o coronel de engenharia, em disponibilidade, Duarte de Figueiredo do Nascimento Veiga
chElgou à sua altura para entrar no respectiv() quadro.

i) Declara-se que chegou à sua altura para a promo~l'l.oao actual põsto na arma de artilharia, Sua arma de
origem, o capitão de aeronáutica João de Sousa Soares.

11.°- ~Iinislério da Guerra -

2_lI

Direc~áo Geral- 3.a Repartição

. a). Rectificados e pnblic~m os vencimentos a que têm
dlrE'lto, de harmonia com o decreto n." 20:247, do 24 de
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Coronéis

Abel Angusto
Dias Urbano, 403J81, sendo: pensão
de reserva,
310~63; lei n. o 888, 31;506; lei n. o 1:332,
62612. Tom 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo,
40 anos de serviço o diferencial.
Adelino Cândido Ferreira
Braklamy,
437t518, sendo:
pensão elo reforma,
3161)80; lei n. o 888, 31668; lei
D.O 1:332,
88t$70. Tem 2 aumentos .de 10 por cento
sóbre o soldo e 42 anos de serviço.
Albino José Rodrigues Júnior, 3071590, sendo: pensão
de reserva,
260;594; lei n.? 888, 2ü;$09; lei D.O 1:332,
20rS87. Tem 1 aumento de 10 por conto sobro o-soldo,
37 anos de serviço e diferencial.
Alexandre
Baptista da Costa Pereira, 3G96~2, sendo:
pensão
do reserva,
293.''.04; lei n.? 888, 29,$30; lei
n.? 1:332, 4Gii88. Tem 2 aumentos
de. 10 por cento
sobre o soldo e 39 anos de serviço.
Alfredo
Ferreira
do Sousa Alvim, 3961539, sendo:
pensão de reforma,
304692; loi D.° 888, 30,$49; lei
n.? 1:332, 001598; do voucimonto total 19t$81 s: o pelo
Ministério das Finanças e 178637 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobro o sõldo e
40 aDOS de serviço.
António
Esquível David, 435,>47, sendo: pensão do
reserva,
320;576; lei n.? 888, 32607; lei 11.° 1:332,
10~664. "I'cm 2 aumentos do 10 por conto sobro o soldo
e 43 anos de serviço.
António O uedes Vilhogns Quinbones do Mntos Cabral,
5461'557, sondo: peusão do reserva, 3746:37; lei Il.O 88,
376i3; lei 0.° 1:332, 1:341577. Tom 3 aumentos
10
por cento sõbro o sõldo, 44 anos do serviço e difcron-

uo

eial.
António

Gonçalves

da Silva e Cunha,

310MO, sendo :

pon 'ão de 'reserva, 2726:l~; loi n. ° 888, 27622; lei
D.O 1:332, 10S8~. Tom 1 aumento do 10 por cento sobre
o soldo, :3G anos de serviço o diferencial.
António Justino
Ramos, 3-136, sondo: pensão do rosorva, :?81616; lei D.O 888, 28Ml; loi 1\.0 1:332. 33t573.
Tem 2 aumentos do 10 por conto sõbro o sõldo e 38 anos
do sorviço.
António Marques
da Costa, 4:.?7t5:l5, s ndo: pensão
de reforma,
318~92; lei 11.° 888, 311589; lei u.? 1:332,
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76,$54. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo,
41 anos de serviço e diferencial.
António dos Santos Lucas, 476{)37, sendo: pensão de
reserva, 335648; lei n,° 888, 33t$54; lei n. ° 1:332,
10763f>; do vencimento total 310519 são pelo Ministério
da Instrução. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
soldo, 43 anos de serviço e diferencial.
António da Rosa Martins, 351;5, sendo: pensão de reserva, 270 ; lei n.? 8 8. 2715; lei n." 1:332, 546; do
vencimento
total 114607 s110pelo Ministério das Finanças, Tem 1 aumento d 10 por cento sobre o sõldo o
40 anos de serviço.
Augu to Carlos Nazaré Barbosa, 403681, sendo:
pensão de reforma, 3106G ; lei n." 888, 31~06; lei
n. ° 1:332. ô2t512. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sOldo, 40 anos de serviço e diferencial.
Augu to Salustiano lfonteiro de Lima, 476t$37, sendo:
pensão de reforma, 33[);'48; lei n. ° 888, 3:},$54; lei'
n.? 1:332, 107ri>35; do vencimento total 44~31 suo pelo
Uinistério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por conto
sobre o sõldo, 43 anos do spr{.jço e diferencial.
Aurólio Pence Leão, 503 11, sendo: pensão do reserva, 326t570; lei n." 888,321$67; lei n." 1:332, 143674.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo e 46
anos de serviço.
Carlos Adolfo Marques Leitão, 3741522; sondo: pensão de reforma, 2976; lei n.? 8 8,29870; lei n.? 1:332,
47652. Tom 2 aumento' de 10 por conto sobro o sõldo
o 39 :IUOS de serviço.
Carlos Augusto Ribeiro de Almeida, 2GM36, endo :
pensão do reserva, 23íóGO; lei n." 888, 23b76. Tem 1
aumento de 10 por cento sobro o sOldo o 35 anos de
iervíço.

Eduardo Augusto de Sousa Sarmento, 49M8 , sendo:
pensão do reforma, 341:>70; lei n." 888, 34~17; lei
n. o 1::332, 123.501. Tom 2 aumentos do 10 por ento sõbr o soldo, 44 anos do serviço e diferencial.
Flórido • Iunhoz Bastos da Fonseca, 3(33881 sendo :
pensão cle reserva, 29~t521; lei D.O 8 8, 29~82; lei
n.? 1:33~, 35tH.
Tom 2 num nto do 10 por cento
Olln> o soldo, 38 ano de erviço c dif rencíal.
1<'1' n isco António Carneiro, 51&520, sendo: pensão
de oforma, 2076; lpi n.? 8 8, 29t$70; lei n." 1:332,
178620 j 0,14 por cento, 1:3;;~; do vencimento total
20572 ão I la. província do l1or;ambiquo. '1' m 1 nu-
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mente de. 10 por cento sobre o sôldo, 50 anos de serviço e 48 períodos.
Francisco
Augusto
Garcõs Teixeira, 380895, sendo:
pensão
de reserva,
302;535; lei n.? 888, 30t$23; lei
n." 1:332, 48837; do vencimento total 3960-1 são pelo
Ministério das Finanças, Tem 2 aumentos de 10 por cento
sObre o sôldo, 39 anos de serviço e diferencial.
Frederico
Guilherme
Ferreira
de Sousa,
498,,588,
sendo: pensão de reserva, 34lt$70; lei n,o 888, 34tH 7 ;
lei n. o 1:332, 123601. 'l'em 2 aumentos de 10 por cento
sóbre o sôldo, 44 anos de serviço e diferencial.
Francisco
Gomes, 374622, sondo: pensão de reserva,
297;$; lei n." 888, 29a70; lei n." 1:332, 47652. Tem 2
aumentos
de 10 por cento .sõbre o soldo e 39 anos de
serviço.
Francisco'
de Salos Ramos da Costa, 462tS95, sendo:
pensão
de reserva, 33M48 j lei n. o 888, 33654; lei
'n.o 1:1332, 931593. Tem 2 aumentos de 10 por cento sObre o sõldo, 42 anos de serviço o diferencial.
Henrique
Baptista
da Silva, 396839, sendo: pensão
de reforma,
304892; lei n.? 888, 30,M9; lei n.? 1:332,
60898. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sOldo
e 40 anos de serviço.
Herculano
Jorge Galhardo, 427835, sendo: pensão de
reserva, 318ó92j lei n.? 888, 3M89; lei n.? 1:332,76;$54;
do vencimento total 31826 são pelo Ministério das Colónias 'e 41;$69 pelo Ministério do Comércio e Comunicações. T0m 2 aumentos do 10 por cento sõbre o sôldo, 41
anos de serviço o diferencial.
Hermenegildo
Rosado Saúdo, 45M47, sondo: pensão
de reserva,
320a76; lei n.? 888, 3:!t$07; lei n.? 1:332,
102;$64; do vencimento total 243r557 são pelo Ministério
das Colónias. Tem 2 aumentos do 10 por cento sõbre o
soldo e 43 anos de serviço.
João António Cochado Martins, 293811, sondo: pensão
de reserva,
248~~40; lei n. o 888, 24684; lei n. o 1:332,
19r587 j do vencimento total 174628 são p010 Ministério
das Finanças.
Tem 1 aumento de 10 por conto sobro o
sôldo e 37 anos de serviço.
João Augusto
da Costa, 371844, sendo: pensão do

reserva, 277820; lei n. o 888. 27 t572; lei n. o 1:332,
66ô52;
do voncimonto
total 72/5-17 são pelo Ministério
do Interior. 'I'em 1 aumento de 10 por cento sobro o
sõldo e 41 anos de serviço.
J oito Ferreira
Craveiro
Lopes de Oliveira, 380693,
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sendo: pensão de reserva, 302635; lei n. o 888, 30,.$23;
lei n." 1:332, 481$37. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobro o solde, 30 anos do serviço e diferencial.
João Maria Ferraz Júnior, 369;$22, sendo: pensão de
reserva, 293604; lei n. o 888, 29630; lei n. o 1:332, 461S88.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo e 39
anos de serviço.
João Montês Champalimaud, 257~31, sendo: pensão de
reserva, 238625; lei n. o 888, 19~06. Tem 1 aumento de 10
por conto sõbre o soldo, 34 anos de serviço e diferencial.
João Segundo Adeodato ROla LObo, 457 i$24, sendo:
pensão de reforma, 331~34; lei n. o 888, 33tH3; lei
n. o 1:332, 92~77. Tem 2 aumentos de 10 por conto sobre
o soldo, 42 anos do serviço ~ diferencial.
J oão Veloso Leote, 352ll66, sendo: pensão de reserva,
280{\08; lei n." 888, 28~90; lei n.? 1:332, 34668; do
vencimento total 55;568 são pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 pOI' cento sobre o sõldo e
38 anos de serviço. .
Joaquim Augusto Lopes da Costa Teriaga, 389595,
sendo: pensão de reserva, 302~35; lei n.? 888, 30623;
lei n.? 1:332, 48637. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo, 39 anos de serviço o diferencial.
Joaquim Felizardo Velez Caroço, 311t$83, sendo: pensão de reserva, 255i$60; lei n. o 888, 25;$56; lei n. ° 1:332,
30567. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbro o sõldo e
38 anos de serviço.
Joaquim Pereira da Silva Negrão, 311583, sondo:
pensão de reserva, 255t$60; lei n.? 888, 2M56; lei
n.? 1:332, 30667. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o soldo e 38 anos de serviço.
José Augusto dos Santos Lucas, 3681571, sendo: pensão de reserva, 283~63; loi n.? 888, 28536; loi n." 1:332,
56,,'\72. Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre o soldo,
40 anos de serviço o diferencial.
José Cristiano Braziel, 357;$50, sondo: pensão de
reS01'\'a, 293;504; 1 i n.? 888, 29630; lei n.? 1:332,
35b16. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo
e 38 unos de serviço.
José IIigino Amado da Cunha, 203611, sendo: pensão
do r 'Rena, 248640; lei n. o 888, 24684; lei n, ° 1:332,
19·587. Tom 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo e
37 unos de serviço.
José Gaspar de Castro Silvn Soto Maior, 419a20,
sendo: pcusão do reforma, 312~S 4; lei n. o 888, 31628;
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lei n.? 1:332, 75t$OS. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo e 41 anos de serviço.
Josó Marceliano da Silva Pereira, 357;$50, sendo: pensão de reserva, 293604; lei n. o 888, 29a30; lei D. o 1:332,
35($16. Tem 2 aumentos do 10 por cento sobre o soldo
e 38 anos do serviço.
José da Sit va Bandeira, 4311171, sondo: pensão de
reforma, 312684; lei n." 888, 31;$28; lei D.O 1:332, 87,$59.
Tem 2 aumontos de 10 por conto sobre o sõldo e 42
anos de serviço.
Júlio César dos Santos Segurado, 383862, sendc : pensão de reserva, 250675; lei n. o 888, 25557; lei n. o 1:332,
102t530. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo,
45 anos de serviço e limito de vencimentos de tenente-coronel.
Lázaro Almeida Côrte Real, 296828, sondo: pensão de
reserva, 252;$; lei n." 888, 25ll20i lei n.? 1:332, 101508.
Tem 1 aumento do 10 por cento sObro o soldo e 3G
anos de serviço.
Leopoldo Gomes da Silva, 352t$6G, sendo: pensão de
reserva, 289&08; lei n. o 888, 28t$90; lei n. o 1:332, 34~68 ;
do vencimento total 5M68 são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo e
38 anos de serviço.
Leopoldo Cândido Rodrigues, 531859, sendo: pensão
de reforma, 374637; lei n. o 888, 37643; lei n. o 1:332;
119679. Tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
43 anos de serviço e diferencial.
Lúcio Carolino Melo Leite da Gama LObo, 391~24,
sendo: pensão de resorva, 300696; lei n.? 888, 30t$09 j
lei n." 1:333, 60819. Tem 2 aumentos do 10 por conto
sõbre o sôldo o 40 anos de 80r\'i<;0.
Luiz António de Carvalho Martins, 474627, sendo:
pensão de reserva, 353694; lei n. o 888, 35;$39; lei
n." 1:332, 84694. Tem 3 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo, 41 anos de serviço e diferencial.
Luiz Cabral o Sousa Teixoirn de Morais, 57GtS52,
sondo: pensão do reserva, 374t$37; lei n.? 888, 371'543;
lei n.? 1:332, lG41572; do vencimento total 325678 sã o
pelo Ministério da Instrução. Tem 3 aumentos do 10 por
cento sobro o sõldo, 4G anos do serviço e diferencial.
Manuel António Afonso Salgueiro, 45M53, sendo:
pensão de reforma, 327 t$20; lei n. o 888, 32672; lei
n.? 1:332, 91~1. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 42 anos do serviço o diferencial.
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Manuel Ferreira
Correia Lopes Barriga, 427 ~35,
sendo: pensão U0 reserva, 318692; lei n.? 888, 3M89;
lei n.? 1:33~, 76;$54. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbro o sôldo, 41 anos de serviço e diferencial.
Manuel João de Carvalho, 371M4, sendo: pensão de
reserva, 277620; loi n." 888, 271$12; lei n." 1:332, 66652.
Tem L' aum nto de 10 por conto sõhre o soldo é 41 anos
de serviço.
.
Manuel Leal de M:tgalhãis, 3431$, sendo: pensão de
reserva, 2811516; lei n.? 888, 281$11; lei n." 1:332, 331$73;
do vencimento total 2Ul08 são pelo Ministério do Interior. 'rem 2 aumentos do 10 por cento sôbre o soldo e
38 anos de serviço.
Manuel Pereira da Silva, n1167G, sendo: pensão de
roserva, 255,560; loi n. ° 888, 25:)50; lei n. o 1:332, 301$60;
do vencimento total 9~t5..t5 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por couto sôbre o soldo o 38
allOS de ser ·i<;o.
Miguel Rodrigues Centcno, 433:$23, sendo: pensão de
1'0 S01'\'<1. , 281bi32;
lei n. o 888, 28:513; lei n. o 1:~32,
123~S78.'rem 2 aumentos do 10 por cento sobro O sôldo,
46 anos de serviço o limite de vencimentos de tenente-coronol.
Manuel dos Santos Moutinho, 3$G;$10, sendo: pensão
de reserva, 297;$; lei n.? 8R8, 29;570, lei n.? 1:332,
59;540; do vencimento total HM30 são pelo Ministério
das Finanças. Tem 2 aumentos do 10 por conto sobre o
soldo e 40 anos de serviço.
Manuol de Serpa Bulcão, 23GtS59, sendo: pensão do
reserya, 22:3:520; lei n.? 888, 131)39. Tem 1 aumento de
10 por cento sôbre o s61<10e :3:3anos de serviço.
Raúl de Meneses Vieira Coelho, 3i3B12, sondo: pensão de reserva, 2G2~ O; lei n.? 888, 26t528; lei n.? 1:332,
42604. Tom 1 aumento de 10. por conto sobre o soldo
e 39 anos de serviço.
Rícardo Jos6 de Andr: de, 3-4-7684, sondo: pensão de
rosorva, 285;$12; 1(\i n.? 888,28651; lei 11.° 1:332, 34tS21.
1'(>111 2 aumentos de 10 por conto sõbre o soldo e 38
unos de serviço.
Capitãis

I~liseu António Pcrdígt O' Piteira, 299t$80, sendo: pensão de reserva, 217625; lei n.? 888, 21r$72; lei n." 1:332,
60683. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo e
42 anos de serviço.
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Gabriel Domingos Ferreira, 162tS25 de pensão de reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo
e 30 anos de serviço.
José Maria Adelino, 340620, sendo: pensão de reserva, 226587; lei n.? 888, 22a68; lei n." 1:332, 90tS74.
Tem 2 aumentos de '10 por cento sobro o sõldo e 45
anos de serviço.
José de Sousa e Melo, 283t$74, sendo: pensão do reserva, 211;$75; lei n." 888,21617;
lei n.? 1:332, 50tS8~.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbro o soldo 0'41
anos de serviço.
Pedro Rocha, 316:tS30, sendo: pensão do reserva,
222a75; lei n.? 888, 22827; lei n.? 1:332, 71~28. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo o 43 ano' do
serviço.

I

b) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:G68,
de 9 de Setembro do 1924, e decreto n. ° 20:247, de
24 de Agosto do 1931, competem aos oficiais em
seguida mencionados, transferidos para a situação do
reforma, em virtude do disposto no decreto n. o 20:26·1,
de 1931:
.
Tenente-coronel do infantaria Mário Alberto .Aragão o
Costa, 149tS36 do pensão de reforma, sendo 3G;60f>polo
Ministério das Finanças. Tem 29 anos do serviço.
Major de cavalaria João Augusto do Vasconcelos o
Sá, 99627 do pensão do reforma. Tem 22 anos do serviço.
Capitão do infantaria Adolfo Pedreira Martins <to
Lima, 91650 do pensão do reforma. Tem 1 aumento de
10 por conto sobro o sôldo o 22 anos de serviço.
Üapitão de infantaria Raúl da Silva Pinheiro Chagas,
140:525 do pensão de reforma. Tom 2 aumento. de 10
por conto sobre o sOldo e 28 anos do serviço.
Capitão do cavalaria Francisco Pessoa de Amorim,
89t551, sondo: pensão do reforma, 84609; 0,14 por cento,
5t$42. Tom 21 anos de serviço o 31 períodos.
Tenente do infantaria António do Àlnieida
Leão,
143M2, sendo: pensão do reforma, 1:!3:~BG; lei n. ° 8 8,
4i$93; 0,14 por conto, lM1:3; do vencimento total 1:3 -44são pela província do .Macau e 2G,588 pela prov íncia
de Angola. Tem 32 ItnOHde serviço o Di perlodos.
Tenente do infantaria Artur Maria do Sobral nrvalho Figueira, 56845 de pensão do reforma. 'I'om 16 anos
de serviço.
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Alferes picador Luiz Ribeiro Pinto Bacelar Júnior,
47:572 de. pensão de reforma.
'rem 15 anos de serviço .
da lei n.? 1:668, do 9
n. ~ 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados,
trunsforidos
para a situação
de reserva
e
reforma:
• c) Vencimento!'

que, nos termos

de Setembro do 1924, e decreto

Coronel

de infantaria

Francisco

Capitão

de infantaria

Manuel

de Lacerda

e Oliveira,

438611, sendo: pensão de reforma, 312t$84; lei n. ° 888,
31'>28; lei n." 1:332, 87659; 0,14 por cento, 6t540. Tom
2 aumentos do 10 por cento sobro o sôldo, 42 anos de
serviço e 21 períodos.
.
Joaquim

Ramos

Coelho,

4ilOiSi36, sondo ~ pensão do reserva, 206b25; lei n,° 888,
~0t5G2; lei n.? 1 3:~2. 1G~M12; 0,14. por cento, 34t$37;
do vencimento
total 122,588 são pela província
de Angol«, 61M-! pela província dr' ~ro<:mnbiquo (l 231504 pela
pl'o"íneia
do . Iucau, Tem 1 aumento do 10 por conto
sobro o soldo, 66 anos de serviço o 227 períodos,
rl) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito, de harmonia com o decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto do 1931, os oficiais na situação de reforma em
serruida mencionados:
Tonento-coronol

Alfredo

Augusto

Bandarra

de Seixas,

232601, sendo: pensão de reforma 214683; lei n." 888,
17,$18; do vencimento tOlal 115;$94 são pelo Ministério
das Finanças.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre
o soldo <' B4 ano' de> serviço.
Major, graduado, Jo:'o Lino de Sousa GaIvão Júnior,
287t; 17, serulo : pensão de reforma, 227· 92; [oí n." 888,
22· 79; lei n.? 1:332, nG~4G; do vencimento total 147t$20
8110 pelo )Iini 'tório do Comércio
e Comunicações.
Tem
2 aumentos UP 10 por conto sõbre o sôldo e 39 anos de
serviço.
J
Capitão Bento Gome, Formosínho,
15G~75 do pensão
de reforma,
sondo 13 67 pelo )linistério
das Finanças
e 10,s45 pelo ~linistório do Interior. Tem 2 aumentos de
10 POI" conto sobro o sõldo o 30 anos do serviço.
Al~ ros Ramiro J~rancisco da Silva, 165635, sendo:
1> .ns: o do reforma,
135 :)4; Ioi n," 88H, 13t$55; lei
n.O 1:332, 16· 26. Tem 38 anos de serviço o reforma
nos tvrmos da lei n. U 786.
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e) Rectificados se publicam os .encimentos a que têm
direito os oficiais nas situações
do reserva e. reforma,
em substitutção
dos quo lhes foram atribuídos:
Pola

Ordem do Exército

n. o:?:?,

2.:1 sério, de Hl31:

Alferes António da Silva Nunes, 17f>b58, sondo: ponsão do reforma, 13\:>,536; lei n." 888,13;593;
lei n.? 1::332,
22,$29. Tem 39 anos de serviço o reforma nos termos
da lei n,o 786.
Pela

Ordem do Exército

n." 23, 2.a série, do 1931:

Major António Novo, 3486\)7, sondo: pensão de reserva, :.?OütS25; lei n.? 888, 206fi2; loi n.? 1:3:l2, 9\)';;;
0,14 por cento, 2:3t510; do voucimonto total 7M2 são
pelo Estado da Índia o 897)04 pola província do Angola.
Tem 1 aumento 'tio 10 por conto sõbre o soldo, 47 anos
de serviço, 12 períodos e limito do vencimentos de
major com 2 aumentos.

Ordem do Eiréreito
rente ano:

Pela

,n." 4, 2.li

série,

do cor-

Capitão Joaquim do Almeida, 2G8il12, sendo: pensão
de reserva, 20ütS25; loi n. o 888, 20tSG2; lei n. ° 1:3;12,
41~25. Tem 2 aumentos do 10 por conto sôbre o soldo
e 40 anos de serviço.

Pela

Ordem

ronte
General

do E:rército n. o 5, 2.:1 sério, do

001'-

ano:
Adolfo

César

Pi na,

811iiH7,

sondo:

pensão

de reserva, 504,)1; 10i 11.° 888, 50MU; lei n.? 1:i332,
2Jl>iS92; 0,14 por conto, IMO;). Tom [) anos do põsto,
47 (lo serviço o B2 poríodos.
Coronol
José Júlio Ií'orbos

Costa,

5211502, sondo:

pensão do reserva 367 :55G; lei n. o 888, 3GtS7f>; loi
n.? 1:332, U7;)!)!. Tem :3 aumento:
do 10 por conto
sobre o sõldo, 43 anos do serviço o diferencial. .
'rODonte-coronol .Tosé Froderico Guilherme de Almeida
Aroz, 375,~26, sondo : pensão do rPROCya, 255t$75; loi
n.? 888, 25657; loi n.? 1:;~:~2,;)1615; 0,14 por cento,
4267ü; do vencimonto total 18 !i7(i são pola província <lo
Timor, 37~5,2 polu província
1](' Angola,
18 j)011l
Estado
da India
c 9>iS38 pelo Xliuistério do Interior.
'I'em 2 aumentos de 10 por conto sõbro o sõldo, 40 anos
do serviço o 163 períodos.
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Capitão Joaquim Ferreira dos Reis, 277t$66, sendo :
pensão de reserva, 184609; lei n. ° 888, 18MO; lei
n.? 1:332, 58~90; 0,14 por cento, 16t$27; do vencimento
total 19635 são pela província de Cabo Verde. Tem 43
anos de serviço e 93 períodos.

12.° -llinistério

da Guerra - 3. a Direcção Geral -

ta Repartição

a) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados freqüontaram na escola prática de infantaria o curso de
metralhadoras ligeiras Madsen e Vickers-Berthier, tendo
obtido a classificação que, para cada um, vai indicada:
Regimento de infantaria n.? 1: alferes Carlos Marques
Loureiro - com aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? 2: tenente João Duarte
Marq ues - instru tor.
Regimento de infantaria n." 3: alferes Manuel de Jesus
Rebêlo da Cruz -- instrutor.
Regimento de infantaria n." 4: alferes António Farinha dos Santos- com aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? 5: alferes José do Egito
de Oliveira Braga-instrutor.
Regimento de infantaria n." 6: alferes David de Jesus
Paixão - com aproveitamento.
Regimento de infantaria n. ° 7: alferes Francisco Luiz
Gonzaga - instrutor.
Regimento do infantaria n. o 9: alferes Raúl Videirainstrutor.
Regimento do infantaria n." 10: alferes João Miguel
Gomes - instrutor.
Regimento de infantaria n. o 13: alferes António Sampaio de Azevedo - instru tor.
Regimento de infantaria n.? 14: alferes Afonso Henrique Baptista Campos - com aproveitamento.
Regimento de infantaria n. o 15: alferes Francisco dos
Reis Pio-instrutor.
Regimento de infantaria n.? 10: alferes Carlos Amorim Castanheiraiustrutor.
Regimento de infantaria n." 17: tenente António das
Nev
Graça-instrutor.
Regimento de infantaria n. o 18: alferes Ilumborto de
Almeida Barros da ilva Rumos - com aproveitamento.
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Regimento de infantaria n. o 19: alferes José Maria
Ribeiro -instrutor.
Regimento de infantaria n. o 20: alferes António J osé
Duarte - instrutor.
Regimento de infantaria n.? 21: alferes Manuel João
Ricardo - com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 1: alferes João Baptista. de
Azevedo Coutinho -- instrutor.
Batalhão de caçadores n. o 2: alferes Adólio Ferreira
da Silva-instrutor.
Batalhão de caçadores D. o 3 : alferes Francisco Máximo
Gouveia - com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n." 4: tenente Alfredo Leotecom aproveitamento.
Batalhão de caçadores n." 5: tenente Joaquim Augusto
dos Santos Alberto-instrutor.
Batalhão de caçadores n. o 6: alferes Luiz Maria
Rodrigues - instrutor.
Batalhão de caçadores n.? 7: tenente José de ~Iolo
Soares - ins trutor.
Batalhão de ciclistas n.? 1: alferes Manuel Rosa
C08ta- com aproveitamento.
Batalhão de ciclistas n." 2: tononte Júlio Alberto
Gomos de Carvalho-instrutor.
Batalhão de metralhadoras n. o 1: alferes .T OSÓ Luiz
Mourão Vaz Osório - instrutor.
.
Batalhão de metralhadoras n, o 2: alferes António da
CORta- instrutor.
Batalhão de metralhadoras
n." 3: alferes António
Maria da Anunciação 'rolo - instru tor.
Escola prática de infantaria: tenentes Pedro Borquó
Bastos de Carvalho o António de Matos Silva Froiroinstrutores; alferes Cristóvão do Anjo Vidigal, António
Amaro Romão, Emílio Mendes Moura Santos, Óscar
Spencer Moura Braz - instrutores.
b) Nos termos do artigo 18. o do regulamento do Arq uivo
histórico militar declara-se que ao mesmo Arquivo foram
oferecidas as espécies abaixo designadas com destino à
sua biblioteca:
1) Duas fotografias do monumento ao Marechal Duque
de Saldanha, pelo coronol Francisco XttVÍM Corroia
Mendes i
2) Motins (011) de Campo de Ourique em 1804, por
Rodrigues Cavalheiro, Lisboa, 1932, pelo S('U autor.
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c) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
fréqüentaram
na escola prática de cavalaria o curso de
esgrima e granadas, tendo obtido a classificação que,
para cada um, vai indicada:
Regimento de cavalaria n. o 2: alferes Gaudêncio António Rosa Garcia- instrutor.
Regimento de cavalaria n.? 3: tenente Raúl Baptista
Lúcio da Silva--instrutor.
Regimento de cavalaria n.? ::>: alferes João Duarte da
Silveira - instrutor.
Regimento de cavalaria n. o 6: alferes Américo Chamíço Dias Heitor - instru tor.
Regimento de cavalaria n.? 7: alferes Armando Mário
Gonçalves Canelhas -instrutor.
Regimento de cavalaria n. o 0 -1. o grupo: alferes '
Alvaro :\fúrio Alves da Cuaha-s-ínatrutor.
Regimento de cavalaria n.? 9-3.0
grnpo: tenente
António Augusto Ribeiro de Carvalho - instrutor.
Escola prática ele cavalaria: tenente Joaquim Rodrigues Gomes Júnior e alferes Manuel Ferreira Peixoto
da Silva - instrutores.
13. o

-

11inislério tia Guerra - Repartição Geral

Por se encontrar incompleta a declaração insorta na
Ordem do Exército n. o 6, 3. a série, do corrente ano, novamonto se declara que o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, João José Pereira Damaseono rogou, como professor provieório do ] nstitnto Profissional dos Pupilos do Exército, a cadeira de inglês do
mesmo Instituto nos anos lectivos de 1928-1929, 19291030 e 1930-1031 e a 3.n parto da 9.a cadeira elo referido ln .tituto (goometrin descritiva) desde 15 do Fevereiro ató o fim do ano lectivo do H)38-1929, bem como
nos anos lectivos completos de 1929-1030 e 1930-1031.
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Obi-tuário
1932
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
»

17 -

Capitão miliciano médico Avelino Augusto Vieira
Pinto.
11- Tenente-coronel
miliciano médico Avelino Lopes
Cardoso.
4-Major,
reformarlo, Joaquim Eugénio Alonso.
2 - General, reformado, Joaquim Augusto Cid Correia
de Lacerda.
12 - Oapitão, ,reformado, Joaquim Eduardo da Silva
Neves.

Rectificações
Na Ordem do Exército' n.s 22, 2.' série, do ano findo, p. 782,
L 23, e p. 784, L 14, onde se lê, respectivamente ~ «Luiz Augusto
Vieira Lopes» e «Manuel Maria da Costa Couro», devo ler-se:
«Luiz Augusto Vieira Alves» e «Manuel Moreira da Costa Couto».
N a Ordem do Exército n,> 3, 2.' série, do corrente ano, P: 09,
1. 15, onde se lê: «Raul Ferreira do Araújo», deve ler-se : «Raul
Pereira de Araújo» ; P: 126, 1. 42, onde se lê: «José Diogo Cabral
Mascarenhas», deve ler-se: "João Diogo Cabral Mascarenhas».
Na Ordem do Exército n.s 5, 2." série, do corrente ano, p. 179,
1. 1!;l, onde se lê: «infantar ia n.v O", deve ler-se: "infantaria n.? 3»;
p. 184, 1. 23 e 24, onde se lê: «Praneisco Falcão Pacheco Mena»,
deve ler-se: "Fernando Falcão 'Pacheco Mena».

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o Ajudante

~~~

General, interino,

/J~taA_ptvde~

6Z:/r."

.

DA GUERRA

MINISTÉRIO

6 DE MAIO DE 1932

DO

ORDEM

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exér~ito o seguinte:

\

Decretos

1.o -

Dlinislério da Guerra - Reparliçâo 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 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. de 1928, seja
concedida
a D. Amélia Pinheiro Barroso, órfã do coronel Bernardino
António dos Ramos Barroso, a reversão
da cota parte do subsídio mensal de Gt; quo juntamente
com ela percebia sua irmã, Ernestiua
Pinheiro Barroso,
a qual faleceu em 21 de Março do corrente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República, 30 de Março
de 1932.-ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-An-

tónio Lopes Mateus.
(Visado. pelo
de 1932).

Tribunal

de Contas

em 7 de Abril

.

Usando da faculdade que me confere o n." 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
192,6, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi-
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nistro da Guerra: hei por bem decretar que os oficiais reformados a seguir mencionados, inválidos nos termos
dos artigos 2.° e 3.° do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, tenham o pôsto e antiguidade que lhes
vão indicados, nos termos do artigo 67.°, alíneas a) e
b) do seu § 1.0, e artigo 68.° do decreto n.? 16:443,
acima referido: quadro especial de artilharia:
capitão,
o alferes miliciano Ivo Ferreira Xavier, contando respectivamente as antiguidades de tenente e capitão desde
11 de Junho de 1921 e 11 de Junho de 1925; quadro
especial de infantaria: capitãis, os tenentes milicianos
José Gonçalves Corucho e Raúl António de França Dória,
contando a antiguidade desde 15 de Fevereiro do ano
corrente.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govôrno da República, 23 de Abril
de 1932.-ANTÓ~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAAntónio Lopes Mateus.

2. °- Por decreto de 15 de Março do corrente ano:
llinistério da Guerra - 1.1i Direcç:io Geral-

2. Ii Repartição

\

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho 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 ano findo,
pelo capitão ·do serviço de administração militar António
Pires, por ser manifestamente ilegal.

3. ° - Por decretos de 23 do mês findo:
Ministério da Guerra - 1.11 Direcção Geral- 2. a Repartição

Concodidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 do Agosto do 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por ter completado 5 anos no pôsto de general:

Estado maior general- general Alfredo Mendes do
Magalhãis Ramalho, no Supremo Tribunal Militar, desde
16 de Abril de 1932.

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

24.5

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, modificado pelo decreto n.s t9:069, de 27 de Novembro de
i930, necessário para o primeiro aumento de tO por cento
sôbre o sôldo:

Infantaria - coronel António Joaquim de Almeida
'Valente, no regimento de infantaria n. o 18, tenente-coronel António José Teixeira, no, regimento de infantaria
n. o 10, major António Pais de Andrade Baeta, no 2.0
tribunal militar territorial de Lisboa, desde 1 de Abril
-de 1932, capitãis : no quadro, Alfredo Augusto de Morais de Matos, desde 1 de Julho de 1931, Aparício de
Paula Pacheco, no govêrno militar de Lisboa, milicianos
-do quadro especial, Pedro Mesquita de Oliveira, no regimento de infantaria n.? 5, Manuel Rodrigues Dias
Júnior, no regimento de infantaria n.? 17, Guilherme
Joaquim de Mesquita, no regimento de infantaria n. o 18,
João Carlos Basto de Lima e Joaquim Ferreira da Silva,
no 2.0 grupo do regimento de sapadores mineiros, Aniónio Carlos Amaral, na 7. a companhia de reformados;
-cavalaria-c-ruajor Artur Augusto Correia Matias, no regimento de cavalaria n, o 5, desde 1 de Abril de 1932;
aeronáutica _, capitão Joaquim Sérgio da Silva, no grupo
independente de aviação de bombardeamento, desde 1 de
Julho de 1931; médicos-tenentes:
José Alfredo Nobre
Cartaxo, no regimento de telegrafistas, António Augusto
de Melo, na 2." companhia de saúde, desde 1 de Dezombro de 1931; administração militar-capiHto
José Ferreira Flores, na Manutenção Militar, desde 1 de Julho
'de 1931; secretariado militar- tenente Alexandrino de
Simas Nunes, na 2.11 Repartição da V, Direcção Geral
do Ministério da Guerra, desde 19 de Dezembro de 1931.
Disponibilidade

Capitão Eduardo Gomes Martins Cardoso e tenente
Luiz do Carmo dos Inocentes, ambos de infantaria, adi<los, que de regresso, rcspoctívameute, do Ministério das
Colónias e do das Finanças se apresentaram em 1[>e 16
do corrente mês, sendo o segundo por ter sido dispensado do serviço da guarda fiscal.
Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos médicos: do regimento de cavala.
fia n." 3 João Augusto do Couto Jardim e da 1.a com-

,
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panhia de saúde Alberto Freitas do Lago, nos termos
do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, o primeiro por ter completado 25 anos
de serviço corno oficial miliciano e o segundo por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 23 e 22 do corrente mês.
Reforma.

Capitão, na situação de reserva, Francisco de Serpa
Machado Pimentel, 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 14 do corrente mês.

Ilinistério da Guerra - Repartição Geral

Concedidos os seguintes aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo, nos termos dos artigos 67.0 e 69.0 do
decreto n.? 16:443, de 1 do Fevereiro de 1929, e artigos 1.0 e 4. o do decreto n. o 20:247, de 24 de Agosto
de 1931, aos oficiais abaixo indicados, por terem completado o tempo de permanência no pôsto de tenente necessário para aqueles aumentos, nos termos do decreto
n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929:
Terceiro aumento: capitão capelão, professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Joaquim Bernardo Pinto da Silva, desde 1 de Julho de 1D31, e tenente reformado, inválido, João Maria de Azevedo, desde
1 de Dezembro de 1931.
Segundo aumento: capitão capelão, professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José de Oliveira Morais, desde 1 de Julho de 1931.
Colégio Militar

Exonerado, ti. seu pedido, do cargo de professor efectivo do 7.0 grupo de disciplinas, para que havia sido nomeado por decreto de 8 de Fevereiro de 1919, o coronel de infantaria, na situação de reserva, João António
Correia dos Santos.

2." Série
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decretos de 30 do mês findo:
Ilinistério da Gucrra- 1.a Direcção Geral-

t_a

Repar,tição

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com palma, por se encontrar nas condições do § 2.0 do artigo 3.0 e do artigo 4.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de
Setembro de 1917, alterado pelos decretos n. o 6:093,
de 11 de Setembro de 1919, e n. o 12:081, de 9 de
Agosto de 1926, o coronel de infantaria, reformado, José
Xavier Barbosa da Costa.

)Iinistério da Guerra - ta Dirctçiío Geral- 2.11 Repartição
Govérno Militar de Lisboa - Quartel general

Capitão, o tenente de cavalaria, ajudante de campo do
governador militar, Carlos Afonso do Azevedo Cruz
Chaby, contando a antiguidade desde 25 do corrente mês.
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major do regimento de infantaria
n. o 18 António Rodrigues da Cunha Azevedo.
Regimento de infantaria n. o 3

Tenente-coronel, segundo comandante, o major Nicolau
Joaquim de Barros Bacelar.
Direcção da arma de artilharia

Major do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, adjunto interino da 3.11 Repartição, o
capitão do mesmo quadro, supranumerário permanente,
ndjunto, Sebastião Raimundo da Cruz Pimenta, contando
a antiguidade desde 19 do corrente mês.
Comi são de e

pedíçüo

Major do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário
permanente, vogal, o capitão do mesmo quadro, supranumerário permanente, da escola prática de infantaria,
Joaquim Simões, contando a antiguidade desde 19 do
Corrente mês.

248
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Companhia de trem hipomóvel

Major do quadro auxiliar de artilharia, segundo
comandante, o capitão do mesmo quadro, do regimento
de artilharia de costa n.? 1, José Maria Ferraz, contando a antiguidade desde 19 do corrente mês.
2.' companhia de saúde

Capitão do quadro auxiliar dê artilharia, o tenente do
mesmo quadro Manuel Simões Tejo, contando a antiguidade desde 19 do corrente mês.,
Coudelaria militar

Major, o capitão de cavalaria, comandante, Alfredo
Narciso de Sousa, contando a antiguidade desde 25 do
corrente mês.
Conselho Tutelar e Pedàgógico dos Exércitos
de Terra e Mar

Coronel, o tenente- coronel de infantaria José Júlio d
Almeida da Costa Pereira.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde ás 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.O 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre ()
sôldo:

Infantaria - capitãis : milicianos do quadro especial,
Joaquim Alves Pinto Coelho, no quadro, João Baptista
Correia de Araújo, no regimento de infantaria n.? 18,
Horácio Lopes Gonçalves, adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, desde 1 de Abril
de 1932; artilharia-capitão
António da Costa Malheiro,
na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, desde 1 de Julho de 1931; cavalaria - coronel
Mário da Cunha Bordalo Pinheiro, adido, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, desde 1 de
Abril, de 1932; administração militar - capitão José
Martins dos Santos Loureiro, adido, no Ministério das
Colónias, desde 1 de Dezembro de 1931; nula o de nenhum efeito a parte do decreto de 9 de Abril de 193:?

2.· Série
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que concedeu o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sôldo aos capitãis de infantaria Camilo de Sena de
Oliveira e Frederico Tamagnini de Sousa Barbosa, por
se ter reconhecido já lhes ter sido concedido o mesmo
aumento.
Idem para o segundo aumento de to por cento sõbre

Q

sôldo:

Infantaria _. capitãis: Frederico Tamagnini de Sousa
Barbosa, na 3.a Repartição da L." Direcção Geral do
Ministério da Guerra, e Camilo de Sena de Oliveira, no
Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra
e Mar, desde 1 de Dezembro de 1931.
'
Adidos

'I'enentes-corouéis, os maiores de infantaria, adidos,
em serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Mário Artur de Mendonça de Azevedo Coutinho e
Fernando de Castro Gonçalves.
Tenentes: do batalhão de caçadores n.? 2, José da
Rosa Mendes, supranumerário permanente, do batalhão
de caçadores n. ° 5, Joaquim Augusto dos Santos Alberto,
do regimento de artilharia do costa D.O 2, José Diogo
Ferreira Martins, do quadro auxiliar de artilharia do regimento do artilharia ligeira n.? B, Manuel Joaquim de
Freitas, e alferes do batalhão de metralhadoras n." 1
Manuel Afonso Anta, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do Ministério das Finanças, na guarda fiscal, o
último do do Interior, na polícia de segurança pública, e
os restantes ,do das Colónias, o segundo e o terceiro nos
termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de
Março de 1927, o quarto nos termos do artigo 5. o do
mesmo decreto, devendo ser 'considerados nesta situação,
respectivamente, desde 25, 23, 22, 22 e 30 do corrente
mês.

°

Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Jaime dos Santos, que
de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em
28 do corrente mês.
Reserva

Coronéis de infantaria: da 2. a inspecção da arma, João
Maria Teles de Sampaio Rio, e adido, promotor do tribunal militar territorial de Viseu, Numa Pompílio da
Silva, tenente-coronel, da 3,a inspecção de infantaria,
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António Henriques Simões de Sonsa e major do regi.
mento de cavalaria n." 7 Manuel Martins, os três primeiros nos termos, respectivamente, do § único do urtigo 78.° e artigos 75.0 e 72.0 do' decreto n." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, modificados pelo artigo 1.0
do decreto n.? 10:175, de 27 de Dezembro de 1930, e o
último por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 3.0 do artigo 10.0 do referido decreto n." 17:378,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 do
corrente mês.

5. o - Por decreto de 2 do corrente mês:
Ilioislério da Guerra - P

Direcção Gcral- 2.1\ nCl'arlição

Quadro dos oficiais farmacêuticos

Alferes farmacêuticos, sem prejuízo de antiguidade, o
aspirante a oficial miliciano farmacêutico, da 2. compànhia de saúde, Antonino Alves Saltão, os soldados
n.? 1:003/27 do regimento de infantaria n.? 5, José
Ferreira Gomos da Costa, e n.? 77/26 da 3.a companhia
de saúde, José da Silvá Santos, e os farmacêuticos civis
João Pais Pinheiro de Figueiredo o Francisco de Jesus
Góis Oliveira.
A

6.° - Portarias

Por portarIas de 22 do mês findo:
Ministério da Guerra - nepartição do Gabinete

Tendo o capitão miliciano cirurgião dentista Manuel
Severiano Simões Baião sido encarregado por êste Ministério de representar o exército português no VIII Congresso Dentário Internacional, e tendo êste oficial apresentado o seu relatório: manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido
oficial pela inteligência -e cuidado meticuloso como se desempenhou da sua missão, honrando o País no estrangeiro ..
Tendo a comissão permanente nomeada por portaria
do 21 do Julho de 1926 dado cumprimento à missão que
lhe foi determinada polo decreto n. o 15:386, de 18 de
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~\bril de 1928, promovendo' a construção do monumento
comemorativo da batalha de Ourique, em Vila Chã de
Ourique, e a sua conseqüente inauguração, que teve lugar
no dia 3 do corrento mês: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os
oficiais e cidadão abaixo dosignados pela maneira inteligente, dedicação e patriotismo demonstrados no dosempenho da referida missão, dando-lhes assim público testemunho do muito apreço em que tem as suas excelentes
qualidades de militares o do patriotas:
General, reformado, Vitoriano José César.
Coronéis: de cavalaria, Alberto Machado Cardoso dos
Santos e, na situação de reserva, Manuel Soares de Melo
e Simas o Artur José da Silva Pereira.
Tenentes-coronéis: de artilharia, com o curso do estado maior, Vasco de Carvalho e, dê infantaria, João de
Passos Pereira de Castro Júnior.
Dr. António Cabreira.
Capitãis do secretariado militar Francisco Grilo Fevereiro e Manuel Grilo da Cruz Andrade.

!Iinislério da Guerra- 3. a Direcção Geral-V

Reparti~ão

Nomeada a comissão a seguir mencionada para rever
os regulamentos para as provas de aptidão dos capítãís
das diferontes armas e serviços ao pósto de major e introduzir as alterações que forem julgadas convenientes,
devendo as respectivas disposições ficar reünidas num
só diploma, servindo o primoiro de presidente e o último
de secretário:
Coronéis: de infantaria, com o curso do estado maior,
Miguel de Almeida Santos, médico Ricardo Garcia, de
engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro, de aeronáutica
Salvador Alberto' du Courtils Cifka Duarte o do artilharia, com o curso do estado maior, António Gorjão Couceiro de Albuquerque j touontes-coronéis
de artilharia,
Com o curso do estado maior, Carlos Elias da Costa Júnior o João José Pereira Damasceno; major do serviço
de administração militar José Ribeiro da Costa Júnior
e capitãis. veterinário João IIenriques Barroso Tiorno o
de artilharia, com o curso do estado maior, José Viana
Corroia Guedes.
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Por portaria de 30 do mês findo:
Ilinistério da Guerra - Rep"rtição do Gabinete
M anda o Govõrno da República Portuguesa,
pelo :W·
nistro da. Guerra,
nomear alferes médico eq uiparudo
para o 2.° grupo de ambulância
da dclcgacão do POrto,
da Cruz Vermelha Portuguesa, nos termos do artigo 18.0
do regulamento
goral do corpo activo dr qu trata o
decreto n.? 8:G98, do 9 do Março de 192:3, o priin iro
sargento do referido grupo do ambulância
Jacinto d
C~v~hoAn~u~.
,

Por portaria do 2 do corrente mês:
linistério da Guerra - Reparti~ão do Gabin te
Tendo pas ado à situnção de reserva o gcnorul Adolfo
ésur Pina, director da arma do ongenharia, lugnr em
que ovidonciou as SllUS altas faculdades do intelig ncia
saber, aliadas a uma extrema lealdade: manda o 0\ êrno
da República Portuguesa,
P lo Ministro da u rra, louvar o referido
oficial general,
dando-lhe
fi im un
público toatemunho do aprêço ( consid r:u;ã em qu
tom as suas qunlidudes do oficial brio O II dodic do P' lo
sorviço, qualidades 0stas qn serupro evidc nciou no
desempenhe
do comis õos do sorvíço nu sua longa carreira militar, comiss os esta' qu dev m er coo ideradu
important S 0 cxtruordinárias.

7. °- Por delermlnaçlo do Govêrno da República:
AliuilÍ'rio II" Gllma - nl'Jlarti~ão 110 (;.Illlurte
Quartel-mestre
(10 J Iinistério,
o tenente do quadre 311xiliur do artilharia,
do regimento
de lnfuutn ria 11.° 17,
Joaquim Augusto de f\imll. Nuno ..

Iliuistrrio ,Ia Gurrr" - 1.1\ lIim~ilOGeral- 3.' nrparti~ o
h f(l d 3,A

!lI'CI;itO,

O lnnjol' dCl clI\'nltll'i

I

no

(lU3

Ir

da nrma, Jono 001111'8 da ~() til BalllO .
Alljllnto,
o l'npit: o (1, infnntllrin, !lO qU'l(lro d \ nrUl.,
Júlio .Allgll. to da

'o~ta

lnwitla.
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Tenente do serviço de aduiini: tração militar, supranumerário, da 2.3 companhia do administração militar,
Artur Pinto Ba to Júnior.
Escola prátíca

ds infantaria

Adj unto, O tenente de infantaria, cm disponibilidade,
Luiz do armo dos Inocentes, sem dispêndio para a
Faz('nda Nacional.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 15.·
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano do m smo quadro, com o curso d·
arma, do batalhão do caçadores n. o 5, Mário Posson da
Costa.
Regimento de infantaria

n. o 20

apif O d infantaria, cm di ponibilldude,
fomes Martins
ardo o.

Eduardo

Bata.lhão de oaçadorea n.· 3

AU'r<,., com a pnt mt de t nente, do r gim nto de
infantaria n.? 8, Abílio Augu t Taborda, por motivo
di ciplinar.
Batalhão do caçadores n:" 4

T n nt,
npranum r/trio p<,rman nt , do r gimcnto
d infantarin n.? 4, J aquim do acram nto osta, pel
pedir.
Batalhão de oaçaâores n.· 5

apitão

d

infant ria, do arquivo hi tórico militar.;
João Evanz li ta Gonçalv ,. m dispêndio para a Fu
zonda Nacional.
.
Bat lh o de c ç dores n.· 9

Jo

pih o, do regim nto d
J rc , P 10 P dir.

infantaria

n. o 10, Cãnci
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Direcção da arma de artilhlLl'ia

Adjunto da 2. Repartição, o tenente-coronel de artilharia, da frente marítima da defesa de Lisboa, Francisco António Real.
11

Regimento de artilharia

de costa n.· 1

Capitão de artilharia, da 3.a Repartição da 3. Direcção Geral do Ministério da Guerra, Gustavo Adolfo de
Melo Leite da Gama Lobo.
11

Grupo mixto independente de artilharia

montada n.O24

Tenente de artilharia, da 2. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra, Júlio Augusto Lopes Ramalho.
L" brigada de cavalaria

Adjunto, o capitão de cavalaria, da !3.a brigada, Eurico de Castro Graça Zuzarte, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Escola prática de engenharia

Alferes do batalhão
tes Fernandes.

de automobilistas

Abel 'I'ava-

DirecQjtoda arma de aeronáutica

Adjunto da La Repartição, O capitão de aeronáutica,
da inspecção da arma, Carlos Felner Arantes Pedroso.
Inspecção da arma de aeronáutioa

lnspector, o coronel de aeronáutica, no quadro da
arma, Salvador Alberto du Courtils Cifka Duarte.
Adjunto interino, o tenente-coronel de aeronáutica,
supranumerário permanente, António Jacinto da Silva
Brito Pais.
1." companhia de saúde

Tenente-coronel miliciano médico Domingos Antunes
de Azevedo.
Majores milicianos médicos Joaquim Dias de Sá, 4\.1berto Gonçalves de Araújo e Joaquim Marques Dá Mesquita Montenegro Paúl.
Capitãis milicianos médicos Alberto Freitas do Lago,
'.\.gostinho Emílio de Sousa Pinto, Francisco Manuel da
Fonseca e Castro, Bernardino Alves da Silva, Joaquim
Pereira de Sousa e Agnelo da Silva Pereira.
Tenente miliciano médico Elísio Filinto Milheiro Fernandcs.
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2.~ companhia de saúd.e

Capítãis milicianos médicos Eugénio Augusto Sampaio
Duarto, João Duarte de Oliveira e Afonso Henriques.
Tenente miliciano cirurgião dentista Mário César
Machado de Abreu Peixoto.
3.' companhia de saúde

Majores milicianos médicos João Augusto Fernandes
da Costa 'I'aborda, Armando Freire dos Santos Calado
e Augusto Gervásio Lobato do Carmo,
Capitãis milicianos médicos Mário Pereira da Oosta,
António de Melo e Lacerda de Brederode, João do
Freitas Silva Esmoraldo, Manuel da Silva Santos Reis,
José Luiz Rodrigues Oebola Júnior e Abel Marques Pereira.
.
Tenentes milicianos médicos José do Magalhilis e Menesos e Afonso Henriques da Silva Sousa Manaças.
2.' companhía de administração militar

Tenente
numerário,

do serviço de- administração militar, supraIIipólito Dâmaso das Nevos, pelo pedir.

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis das diversas armas, no
corrente ano:

Vogal permanente, o coronel de engenharia
Alfredo de Magalhãis Correia.

António

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis de aeronáutioa, no oorrente
ano:

Vogal, o coronel de engenharia
Magalhãis Correia.
8. o -llinistério

António Alfredo de

da Guerra - Rejlarli~ão do Gabinete

a) Declara-se que é Raúl Pereira de Araújo, o não
Raúl Ferreira de Araújo, o nome do alferes reintegrado,
na situação de reforma, pela Ordem do Exército n.? 3,
2. a série, do corrente ano, nos termos do artigo LOdo
decreto n.? 20:264, de 1 de Setembro de 1931.
b) Declara-se que é António Domingues Ferreira, o
não António Domingos Ferreira, o nome do tenente reintegrado, na situação de reforma, pela Ordem do Exército
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n,? 5, 2.&série, do corrente
ano, DOS termos do artigo 1.0
-do decreto D.O 20:264, de 1 de Setembro de 1931.

c) Tendo sido agraciado com as mercês da Cruz Comomorativa e da medalha de Agradecimento da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha o tenente de infantaria
.João da Costa Moreira, é-lhe permiti-do usar as respectivas insígnias.

9. 0_ ~liDistério da Guerra - I.:l Direcção Geral- tn Repartição
a) Declara-se que, por decreto de 6 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n.? 84,
2.a série, de 11 do mesmo mês, foram condecorados com
.as ordens que respectivamente lhos vão indicadas) os
soguintes oficiais:
OrdeJ'BMilitar

de Cristo

Grit·cruz

Brigadeiro de infantaria Júlio Alborto de Sousa
:Schiappa de Azovedo.
Coronel de artilharia, graduado, Alfredo Augusto de
Oliveira Machado e Costa.
Grande oflelal

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha.
Coronel médico Augusto de Sousa- Rosa.
Major de infantaria Artur Leal Lõbo da Costa.
Comendador

Major de engenharia

Fernando

Galvão

Jácome

de

Castro.
Oficial

Capitãis:

de cavalaria José Pauli no Marecos Mousinho
e do serviço de administração militar
José Gomes Ferreira Soares de Mesquita.

de Albuquerque

b) Declara-se que, por decreto de 15 de Abril último,
publicado no Diário do Gotêrno n." 93, 2.& série, de 24
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do mesmo mês, foram condecorados com as ordens que
respectivamente lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Ordeul.

Militar

de

Cristo

Comendador
Capitãis : de infantaria Agostinho Lourenço da Concei-

ção Pereira
Passo.

de artilharia

José Francisco Baleizão do

c) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de comendador da Legião de
Honra o brigadeiro de infantaria, com o curso do estado
maior, João de Almeida, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
10. o -Ilinistério

d~ Guerra- P DirecçãoGeral- 2. a Repartição

a) Declara-se que o tenente-coronel, com a patente de
coronel, do extinto corpo do estado maior, inscrito na
escala dos majores de infantaria, Joaquim Maria de Oliveira Simões chegou à sua altura para a promoção a
tenente-coronel na sua arma de origem em 30 de Abril
findo.
b) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria Luiz
Torcato de Freitas Garcia deixou de estar suspenso das
funções de serviço.
c) Declara-se que os majores supranumerários
José
Maria de Sousa e Brito e José dos Santos e Cunha, o
tenente, em disponibilidade, Luiz do Carmo dos Inocentes, e o alferes, supranumerário, com a patente de tenente,
José da Costa Estorninho, todos de infantaria, chegaram
à sua altura para entrar no respectivo quadro.

d) Declara-se que fica sem efeito a colocação do capitão do batalhão de caçadores n," 4 Adolfo de Jesus
Leopoldo na situação de supranumerário permanente,
inserta na Ordem do Exército n." 1,.2.'-1 série, do corrente ano.
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e) Declara-se que o tenente de infantaria, adjunto da:
carreira de tiro de Portalegre, Fernando Zangarilho
Garção, que pela Ordem do Exército n.? 13, 2.a série,
de 1031, foi colocado no batalhão de caçadores n." 1,
para os efeitos da alínea a) do artigo 43.° 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 do
1930, regressou tt sua anterior situação por ter satisfeito
à condição de promoção a que se refere aquela. alínea.
f) Declara-se que foi nomeado para freqüentar o curso
de informação do 4.° grau da Escola Central de Oficiais
o coronel de artilharia Josó Jorge Ferreira da Silva, em
substituição
do coronel da mesma arma José Pedro
Soares, a quem foi concedido o adiamento do respectivo
curso. nos termos do § único do artigo 72.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1920.

g) Declara-se que o capitão do grupo misto independento de artilharia montada n.? 14 Hildeborto António
Botelho de Medeiros presta serviço no Colégio Militar
como professor provisório desde 8 de Outubro do ano
findo.
h) Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, com a patente de tenente, Alvaro Bossa de .ArQ.gão Ferreira chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
i) Nos termos do artigo 26. ° do regulamento para o provimento das vacaturas no quadro permanente dos oficiais
farmacêuticos, aprovado pelo decreto n. ° 8:546, de 29
de Novembro de 1922, publica-se a relação, por ordem
de classificação, dos candidatos aprovados no concurso
para o referido provimento:
1.0 José da Silva Santos, soldado n." 77/26 da 3.a companhia de saúde, 14,5 valores;
2.° José Ferreira Gomes da Costa, soldado n.? 1:003/27
do regimento de infantaria n. ° 5, 12,2 valoros ;
3. ° João Pais Pinheiro de Figueiredo, 11,5 valores;
4. o Francisco de Jesus Góis Oliveira, 10,7 valores;
5.° Antónino Alves Saltão, aspirante a oficial miliciano
farmacêutico da 2.a companhia de saúde, 10,1 valores.
j) Declara-se que os tenentes do quadro auxiliar de
artilharia, supranumorários, Francisco de Freitas Moura
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e António Coelho chegaram à sua altura para entrar no
respectivo quadro.
k) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Vítor Hugo da Cal exerce as funções de chefe da contabilidade da Farmácia Central do Exército desde 15 de
Março findo.
l) 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." 13:309t
de 23 de Março de 1927 :
Infantaria

Major Joaquim Feliciano de Azevedo.
Capitãis :
José Quirino da Câmara Júnior.
Albertino de Paula Santos.
Manuel Abrunhosa de Matos. .
Nicolau Barbosa da Fonseca, miliciano do quadro especial.
Tenente António de Oliveira.
Alferes António José Duarte.
Tenentes:
Manuel Carlos de Sousa.
Álvaro Augusto Martins Vicente.
Joaquilll: do Sacramento Costa.
Alferes:
Joaquim de Sousa Pereira.
Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha.
Armindo de Almeida.
Artilharia

Major Sebastião Martins Nogueira Soares.
Capitãis:
Manuel José Óscar Guimarãis da Costa Cabral.
António de Araújo de Almeida Campos.
Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
Tenente Alfredo de Azevedo Fonseca.
Oavalaria

Tenente Domingos Pereira.
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Serviço de admíníatracão militar

Capitão José Maria Ferreira
quadro especial.

Taborda,

miliciano do

Tenentes:
Augusto César Justino Teixeira.
Rui Augusto da Silva Mendes.
Cupertino Alves Gomes.
Secretariado militar

Alferes:
Joaquim António Piteira.
Luiz ·Chasqueira.
Raúl Duarte de Sousa.
Quadro auxiliar de artilharia

Tenente Joaquim Augusto de Simas Nunes.
Alferes Manuel da Costa Rosa.
Quadro auxiliar de engenharia

Tenente A"ntónio de Sá Poreira do Lago.

11.

o-

llinistério da Guerra - P Ilirceçãe Gcral- 3.:1 Reparlição

a) Declara-se que os aspirantes a oficial milicianos Rui
da Câmara Pina, Fernando do Barros Virgolino e António Correia de Sá, promovidos a êste pôsto para o regimento do cavalaria n. o 7 pela Ordem do Exército
n." 4, 2." série, do corrente uno, 80 chamam respectivamente Rui Maria da Câmara Pina, Fernando de Vila
Nova Vasconcelos Barros Virgolino e António Maria de
Almeida Oorroia de Sá.
b) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano farmacêutico António Alvos Saltão, do quem trata a declaração 9. a inserta na Ordem do Exército n. o 24, 2." sério,
de 1931, se chama Antonino Alves Saltão,

12. o -

~Iillistério da·Gucrra - 2.:1 Direcção Geral- 2." Repartição

Declara-se que o nome do inspector do serviço das
obras e propriedades militares, presidonte da comissão
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nomeada por portaria de 18 de Mar~o de 1932, inserta
na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 31 do mesmo
mês, 6 Inácio Manuel de Sousa Freire Pimentel.

13.°- Ministério da Guerra - 2.:1 Direc~ão Geral- 3.:1 Rcparti~ão
a) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e docreto n." 20:241, de 24 de
Agosto do 1931, competem aos oficiais cm seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Coronel de infantaria Numa Pompilio da Sil va, 41MI0,
sendo: pensão de reserva, 308688; lei D. ° 888, 301588;
lei n.? 1:332, 14M3; 0,14 por cento, lr$21. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 41 aDOS de serviço e 4 períodos.
Ooronel de infantaria João Maria 'reles de Sampaio
Rio, 458~21, sendo: pensão de reserva, 3:?0~76; lei
n. ° 888, 32a07; lei n. ° 1:S32, 102t$64; 0,14 por cento,
2/)74. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
43 anos de serviço e 9 períodos.
'I'enente-coronol de infantaria António Henriques Simões do Sousa, 257a42, sondo: pensão de reserva,
228a47; lei n." 888, 22a84; lei n." 1:332,'3tI5; 0,14
por cento, 2a36; do vencimento total 2M45 são pelo
Ministério do Interior. Tem 2 aumentos do 10 1)01' cento
sobre o sôldo, 36 ancs do serviço e 9 períodos.
Major de cavalaria Manuel Martins, 371656, sendo:
pensão de reserva, 249M8; loi n.? 888, 24t594; lei
n." 1:332, 79t583; 0,14 por cento, 17t531; do vencimento total 5M84 são pela província do Moçambique.
Tem 2 aumentos do 10 por cento sobro o soldo, 43 anos
de serviço e 73 períodos.
Major módico Custódio Luiz de Oliveira Possa, 207a23,
sendo: pensão de reserva, 196r$34;0,14 por cento, 9,$89do vencimento total 27660 são pela província de Moçam:
bique. Tem 3 aumentos de 10 por conto sobro o soldo,
36 períodos e diferencial.
Tenente de infantaria Jos6 do Almeida Júnior, 174641,
sendo: pensão de reserva, 142t550; lei n." 888, 2t585;
0,14 por cento, 29tS06; do vencimento total 106678 são
pela província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo, 31 anos de serviço e 151 períodos.
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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 1Çl31,competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reforma, em
virtude do disposto no decreto n. ° 20:264, de 1931:
Capitão de cavalaria, com o curso do estado maior,
António Maria Homem da Silveira Sampaio de Almeida
e Melo, 13M94, sendo: pensão de reforma, 13M;
',14 por cento, «$94.Reforma extraordinária e [) períodos.
Tenente de administração militar António Domingues
Ferreira, 93876, sendo: pensão de reforma, 89t590;
0,14 por cento, 3686; do vencimento total 1M70 são
pela província de Angola. Tem 24: anos de serviço e
24 períodos.
•
c) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais nas situações de reserva e reforma, em
substitutção dos que lhes foram atribuídos:
Pola Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 1931:
Coronel Aires Luiz de Castro, 527850, sendo: pensão
de reserva, 326870;' lei n." 888, 32667; lei n.? 1:332,
143874; 0,14 por cento, 241$39; do vencimento total
4M84 são pela provincia de Moçambique e 45!584pela
província de S. Tomé e Príncipe. Tem 2 aumentos de
10 por cento sõbre
soldo, 46 anos de serviço e 80
períodos.
Capitão Luiz da Costa, 23M14, sendo: pensão de reserva, 182650; lei n.? 888, 18625; lei n.? 1:332.29;$20;
0,14 por cento; M19. Tem 1 aumento de 10 por cento
sóbre
sõldo, 39 anos de serviço o 27 períodos.
Capitão José Varela, 90681, sendo: pensão de reserva, b8tS36; 0,14 por cento, 2645. Tem 20 anos de
serviço, 13 períodos e diferencial.

°

°

Pela Ordem do Eaército n. ° 17, 2.11 série, de 1931 :
Capitão José Gonçalves Losa, 271681, sendo: pensão
de reserva, 192650; lei n.? 888,19625; lei n.? 1:332,
46820; 0,14 por cento, 1M86; do vencimento total 19t586
são pela província de Angola, 52696 pela província
de Moçambique o HM86 pelo Ministério do Interior.
Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre soldo, 41 anos
de aerviço e 72 poríodos.

°
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Pela Ordem do Exército n." 22, 2.11 série, de 1931:
Alferes João Martins dos Santos, 175t$58. sendo: pensão de reforma, 139636; lei n. o 888, 13693; lei n. o 1:332,
22629. Tem 39 anos de serviço o reforma nos termos
da.Ieí n.? 786, de 1917.
Pela Ordem do Etcéreüo
ano:

n.? 1, 2.a série, do corrente

Alferes Augusto Guedes, 55~95, sendo: pensão do
reforma, 51tS54; 0,14 por cento, 4t$41; do vencimento
total 3649 são pela província de Angola. Tem 16 anos
de serviço e 30 períodos.
Pela Ordem do Exército
rento ano:

n. o 5, 2. série, do cor11

Coronel João Carlos Tavares, 437t$55, sendo: pensão
de reserva, 318692; lei n. 0'888, 31689; lei n. o 1:332,
76t$54 ; 0,14 por cento, 10620. Tem 2 aumentos de 10
por cento sobre o soldo, 41 anos de serviço, 32 períodos
e diferencial.
•
Major Camilo António dos Santos Sá Pinto Soto
Maior, 153il35, sendo: pensão de reforma, 148t$40j
0,14 por cento, 4t$95 ; do vencimento total 5128 são
pelo Estado da índia. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 29 anos de serviço e 23 períodos.
Capitão João Henriques de Almeida, 350~06, sendo:
pensão de reserva, 226687; lei n,o 888, 22i568; lei
n. o 1:332, 81h67; 0,14 por cento, 18684; do vencimento
total 55665 silo pela província de Angola, 23t585 pela
província de Cabo Verde, 15890 pela. província de
S. Tomé e Príncipo o 87~45 pelo Ministério do Irrterior. 'I'em 2 aumentos do 10 por cento sobre o sõldo, 44
anos de serviço e 89 períodos.
Pola Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrento
ano:
Coronel

Joaquim

Augusto Lopes da Costa Teriaga,

380695, sendo: pensão de reserva, 302;$35; lei n. ° 888,
30523; lei n.? 1:332,48637. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sõldo, 39 anos de serviço e diferencial.
d) Rectificados se publicam os voncimentos a que têm
direito, de harmonia com o decroto n.? 20:247, de 24 de
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Agosto de 1931, os oficiais nas situações de reserva e
reforma em seguida mencionados:
Generais

Joaquim Cândido Correia, 233t$9~, sendo: pensão de
reforma, 212;$72; lei n. o 888, 21~27. Tem 35 anos de
serviço e limite de vencimentos de coronel.
Joaquim Nicolau Rodrigues Águas, 266645, sendo:
pensão de reforma, 225681; lei n. o 888, 22658; lei
n.? 1:332, 18~06; do vencimento total 158;$40 são pelo
Ministério do Interior. Tem 37 anos de serviço e limite
de vencimentos de coronel.
J oaq uim Lúcio Lôbo, 378656, sendo: pensão de reforma, 291620; lei n." 888,29612; lei n.? 1:332, 58,$24.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 40 anos
de serviço, limite de vencimentos de coronel e diferencial.
José de Abreu Macedo Ortigão, 274;$17, sendo: pensão
de reforma, 232636; lei n. o 888, 23623; lei n. o 1:332,
18658. Tem 37 anos de serviço e limite de vencimentos
de coronel.
José Tavares Morais da Cunha Cabral, 448811, sendo:
pensão de reforma, 324872; IE}i n.? 8 8, 32~47; lei
n." 1:332, 90692; do vencimento total 268654 são pelo
Ministério do Comércio e Comunicações. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 42 anos de serviço e
limite de vencimentos de coronel.
Coronel

Carlos Henrique da Silva Maia Pinto, 382640, sendo:
pensão de reserva, 283663; lei n. o 888, 28636; lei
n." 1:332, 56673; 0,14 por cento, 3668; do vencimento
total 28568 são pela província de Angola e 19,)12 pela
província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo, 40 anos de serviço, 47 períodos e
diferencial. Reintegrado nos termos do artigo 5.0 do
decreto n." 18:252, de 1930.
Tenentes-ooronéis

António Francisco da Costa Júnior, 410872, sendo:
pensão de reserva, .281632; lei n. o 888, 28~13; lei
n." 1:332, 101827; do vencimento total 382653 são pelo
Ministério das Finanças. Tom 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo e 44 anos de serviço.
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Artur de Miranda Lemos, 243606, sendo: pensão de
refcrma, 225;5,06; lei n.? 888, 186; do vencimento total
78;$54 são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo e 34 anos de serviço.
Eduardo Augusto Cortês, 351680, sendo: pensão de
reserva, 262,$5i; lei n, ° 888, 2M25; lei n.° 1:332,
63801. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo
(l 41 anos de serviço.
J 0[0 Nuues Vilela, 295~37, sendo: pensão de reforma,
242611; lei n.? 888, 24621; lei n." 1:332, 29605. Tem
2 aumentos de 10 por 'conto sôbre o sôldo e 38' anos de
serviço.
Luiz Cândido de Albuquerque do Amaral Cardoso,
295622, sendo: pensão de reforma, 273636; lei n. ° 888,
21tS86. Tem 2 aumentos de ~O por cento sõbre o soldo,
34 anos de serviço e diferencial.
Mário Cordeiro Ramos, 12615 de pensão de reserva,
endo 31650 pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo e 24 anos de serviço.
Ricardo José de Andrade, 359696, sendo: pensão de
reserva, 262657; lei n.? 888, 26tS25; lei D.O 1:332, 63ii01;
,14 por cento, 8M3. Tem 2 aumentos de 10 por .cento
sõbre o sôldo, 41 anos de serviço e 31 períodos.
Vicente Herculano Delgado Durão, 250bó7, sendo:
pensão de reforma, 232601; lei D.O 888, 181$56. Tem 2
aumentos de 10 por conto sobre o soldo, 34 anos de serviço e diferencial.
Majores

António Correia dos Santos, 310"65, sendo: pensão
de reforma, 223511; lei n." 888, 22851; lei n.? 1:332,
ü3tS03. Tem 2 aumentos ue 10 por cento sôbre o sôldo
o 42 anos de serviço.
António Joaquim da Silva, 356625, sendo: pensão
de reforma, 187650; lei n.? 888, 18h75; lei n." 1:332,
1506. Tem 55 ano de serviço o limito de vencimentos
de capitão.
~ugusto· Nunes Correia Júnior, 189863, sendo: penão de reforma, 185692; lei n. o 888, 3671. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o solde, 31 anos de ser"iço e diferencial.
.
César Augusto Ribeiro, 192619, sondo: pensão de reserva, 18·M O; lei n.o 888, 7;53U.Tem 2 aumentos de 10
por cento sobre o sôldo e 32 anos de serviço.
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Ernesto Henrique dos Santos Pestana, 250t$63, sendo:
pensão de reserva,
218654; loi n. o 888, 21685; lei
n. o 1:332, 8574,; 0,14 por cento, 1;$50. Tem 2 aumoutos do 10 por cento sobre o sôldo, 36 anos de serviço,
6 períodos e diferencial.
José Diogo Lopes da Costa 'I'eríaga, 308;$52, sendo:
pensão
de reforma,
26M47; lei n.? 888, 26;$14; lei
n.? 1:332, 201$91. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo de tenente-coronel,
37 anos de serviço e diferencial.
José Francisco
da Silveira Júnior,
220t$22, sendo:
pensão
de reforma,
200rS20; lei n. o 888, 20~02; do
vencimento
total 44a03 são pelo Ministério das Finanças e 25616 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por conto sôbre o sõldo e 35 anos de serviço.
Rodrigo Maria da Silva Salema, 210604, sendo: pensão de reforma, 184:$20; lei n.? 888, 18tS42; lei n." 1:332,
7:$37. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
:36 anos do serviço e limito de vencimentos
do capitão.
Uomão José Infante
de Sequeira
Soares,
223t$90,
sendo: pensão
de reforma, 189~7 5; lei n. o 888, 18897;
lei n. o 1:332, 15;518. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre
sôldo, 37 anos do serviço e limito do vencimentos de capitão.
Capitãis
Artur
de Brito Penedo,
16lrj25 de pensão de reforma. Tem 2 aumentos do 10 por cento sõbro o sôldo,
reforma extraordinária
e diferencial.
Francisco
António dos Ramos, 2091503, sendo: pensão de reforma, 165690; lei n. o 888, 16/bZ>9; lei n. o 1:332,
26:$54. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
39 anos do serviço o limito do vencimentos do tenente.
Guilhermino
Augusto
do Castro Silva Soto Maior,
112D50 de pensão de reforma, sendo 18111pelo Ministério
das Finanças, Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sôldo e 2;) anos de serviço.
João Augusto
Dias, 162,564, sendo: pensão de reforma, 147D50j lei n.? 888,5690; 0,14 por cento, 9b24j
do vencimento
total 2Ut$32 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
32 anos de serviço e 48 períodos.
José Francisco Teotónio
da Silva, 121650 de pensão
de reforma.
Tom 1 aumento de 10 por cento sobre o
soldo o 28 Anos de serviço,
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Venceslau José Gonçalves G uimarãís, '159t598, sendo:
pensão do reforma, 1561575; lei n. ° 888, 3613; do vencimento total 20660 são pelo Minis~ério das Finanças.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo o 31
anos de serviço.
Alferes
Artur Garcia Ribeiro, 27n~73, sendo: pensão de reforma, 157650; lei n.0888, 15~75; Iei n." 1:332, 8M90j
'0,14 por cento, 15;558; do vencimento total 50,$76 são
pela província da Guiné. Tom 48 anos de serviço e 106
períodos.

e) Declara-se que, conformo preceitua o artigo 3.° do
decreto D.O 14:5~5, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Margarida
Rosa para receber, ao abrigo
do artigo LOdo mencionado
decreto, os vencimentos
de
sou filho, segundo sargento u.? 145/E do regimento de
infantaria
n.? 18, António d~ Sousa, internado na Casa
de Saúde do TelhaI .. ficando assim rectificada, na parte
respectiva,
a alínea a) da disposição 14.a da Ordem do
Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente ano.

14. 0_ !Iinis!ério da Guerra - 3. a Dirccção Geral- L a IlcJ,ar!ição
Declara-se
'que os capitãis de engenharia
a seguir
mencionados
freqüentaram
com aproveitamento
o estágio que se realizou no corrento ano na oscola de transmissões:
Francisco,
Filipe dos Santos Caravana,
Mário dos
Santos Sobral, Ilenrique
Gomes da Silva, Joaquim Mateus Preto Chagas, Vergílio Garcia Braga, Ricardo Pereira Dias e Múrio Melo de Oliveira e Costa o milicianos, de pioneiros,
do quadro especial, João Pedro da
Costa e de caminhos de ferro António Cortês de Lobão.

15. o -1linistério

da Gucrra-Repartição

Geral

Declara-se
que foi exonerado das funções de adjunto
do encarregado
do Pombal Militar do Lisboa o alferes
reformado, inválido, Dionísio Júnior.
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Dircr~âo do Scni~o de SaÍl~e

Nos termos do artigo 43.0 do decreto n.? 20:955, do
2 de Mllr~o do corrente ano, publica-se a relação das
vagas existentes para clínicos das especialidades nos
Hospitais Militares abaixo designados:
Hospitais

lIlJlItarc.

Deslgnnç1\o
Ltsboa

.

Urologia e venerologia .
Neurologia e psiquiatria.
Radiologia e fisioterapia.
Bacteriologia.
Clínica médica .
Cirurgia.

'

..

Coimbra

1
1
1
1

1
-1

-

1
1

-

4

4

1

-

Soma.

Pôr to

1

obi-tu.l'irio

1932
Abril 9 - Capitão, reformado, Carlos de Freitas da Silva.
»
16 - Major miliciano médico de reserva António Augusto
Proença.
" 19 - General, reformado, João Ricardo de Miranda Macedo
e Brito.
»
19 -Major do quadro auxiliar de artilharia. João Alho de
Freitas Júnior.
" 19 - Capitão, reformado, Manuel Joaquim de Azevedo.
»
23 - Tenente-coronel, reformado, José Joaquim F'relre
Correia.
" 24 - Capitão, reformado, José Nunes Pereira Tavares.
li
29 - Capitão, na situação de reserva, Luiz Rodrigues do
Lemos.
Rectifico

QltO

N a Ordem do Exército n.s 6, 2.' sér!e, do corrente ano, p. 20."1,
1. 36, a seguir à palavra ..mineiro », deve ler-se: ..desde 1 de Abril
de 1932".

António Lopes Mateus.
Está conforme.

O Ajudante Genllral, interino,

~~~

4~aA.~dt?~
~T~

MINISTÉRIO

DA GUERRA

26 DE MAIO DE 1932

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exérolto o seguInte:

1. o - Decretos
Ministério da Guerra - Reparu~ão do Gabinete
Usando da faculdade que lUO confere o n." 3.0 do urtigo 2.0 do decreto n.? 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fôrçn do disposto no arttgc LOdo decroto
n. o 15:331, do O de A bril de 10~8, sob proposta
do
Ministro da Guerra
o cm conformidade
com a decisão
do Conselho
de ~1ini -tI'O .: hei por bom decretar que
sl'jam reintogradas
no serviço do o. éreito as praças
abaixo indicadas,
por se 1111\'01' reconhecido
que as mosma se não acham incur a. nos artigos 1.01 dos decr tos
1
I1.0
19:567 (I 10:505, ro~p ctivamcnte
do 7 o 10 do
Abril do ano findo, ficando por esta forma anulado o
clflcreto ou parte do decreto que II. pa~sou à situação
om quo pree ntomente . o oncontram,
mas em direito
à diferença de vencimentos
durnute o tempo em quo nela
e tiveram:
.' egundo sargentos:
do infunt ria Jaime Tolos, o artíficl r formado :\lnnuol do Santo Barrudus.
O Mini tro da Guerra n. sim o tenha ontOlHlido e faça
executar. Paços do Govêrno
da República,
3 do Março

do 1032.- A. 'róNIO O 'CAlt
António Lopes Mateus,

DE

FUAGOSO CAHMONA-

Usando da faculdud
C[uo me confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do decreto n.? 1~:740, de ~6 do Nov mbro de
1926, por fõrça 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 eem conformidade com a decisão do
Oonselho de Ministros: hei por bem decretar que sejam
reintegradas
no serviço do exército as praças abaixo
indicadas, por se haver reconhecido que as mesmas
so não acham íncursas nos artigos 1.0. dos decretos
n."" 19:567 e 19:595, respectivamente de 7 e 10 de
Abril do ano findo, ficando por esta forma anulado o
decreto ou parte do decreto que as passou à situação
em que presentemente S0 encontram, mas sem direito
à diferença de vencimentos durante o tempo em que
nela estiveram:
Primeiros sargentos:
de infantaria João Hungria de
Vasconcelos, e músico Manuel Salvador Pereira;
segundos sargentos: de infantaria António Mendes, Cãndido Apolinário Macedo, João Manuel Gomes Henriques, Luiz Firmino da Câmara e Artur Antero Leandro
Afonso, e músicos António do Castro, João da Costa,
António Gonçalves, Benjamim da Silva, João de Bastos
e Manuel Damião; furrióis músicos João Machado da
Rocha e Irberto Pimentel Brasil.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govõrno da República, 27 de Abril
do 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FUAGOl;O OARMONAAntónio Lopes Mateus,
Usando da faculdade que me confere o n. ° 3.° do artigo 2.° do decreto D.O 12:740, de 26 de Novembro de
1~26. por fõrça do dispo to no artigo 1.0 do decreto
n.? lf):331, de 9 de Abril de 1928. sob propo 'ta do Ministro da Guerra o em conformidade com a decisão do
Oonselho de Ministros: hei por bom decretar que, por
estar nas condições do decreto n. ° 18:252, do 26 do Abril
de 1930, o major do infantaria Jo (, Augusto de Melo
Vieiru seja rointcgrado no serviço activo do exército,
nos termos do artigo 4.° o seus §§ 2.° o 3.° elo m mo
decreto, com vencimentos
no partir da data do pres nt
decreto, ficando por esta forma anulado O doer to ou
parto do doer to quo o passou à situação 0111 que prosentomento SQ oncontra, mas som direito à. difor nça de
vencimentos durante o tempo em quo nela ostev .
O Ministro da Guerra as im o tenha entendido
faça
executar. Puços do
ovõrno da República, 2n dr Abril

do 1ü32.-ANTÓNIO Óscan
tônto Lopes Maieu«,

Dl~

l' RAGOSO

ARMONA-An·
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lini ,tério da Guerra - Reparti~ão Geral
Modificado nos termos do n. o 2.° do artigo 46.° da
carta de lei de 9 de Setembro d 1908 e artigo 5.° do
decreto n.? 19:967, de ~9 do Junho de 19:31, novamente
se publica o seguinte decreto:
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo j.o 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 Gu rra : hei 1>01' bom decretar que o oficial
em seguida mencionado tenha. o pôsto e antiguidade q ue
lhe vão indicados, nos termos do artigo G7. o do decreto
n.? 16:443, de 1 do Fevereiro do 19~9, alíneas a) e d)
do seu § 1.0 o artigo 6 .0 do mesmo decreto : quadro
dos oficiais farmacêuticos: major, o capitão reformado,
inválido !lOS termo' dos artigos 2.° o 3.° elo decreto
n.O 16:.t4B acima rei' rido, Horácio de Jesus Pimentol,
contando a antiguidade desde 1 de V zemhro de 1931.
O Mini tro da Guerra
fi
im o tenha entendido e
fac,:a executar. Paços do Govõrno da República, 5 de
Março de 1932.-A~ó.·IO
Ó CAR -DI<; FRAGOSO CARMONA-Ant6nio

Lopes J.lfateu8.

Usando da faculdade que mo conf re o n." 2.° do ar- •
tigo 2.° do d icreto n. ° 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.O 15::331, do 9 de Abril do 192 , sob proposta do Ministro da Guorr: : h i por b nu decr tar que, no termos
do decreto n." 16:070, ri 25 d
et nnbro também do
192 , se pugue o 111> ídio men I do 6t5 a D. Bolmira da
Conceic:ão Bulhõcs, viúva do tenente reformado João de
Molo Bulhões,
a D. 'for' II Per ira dI Azevedo e sou
filhos, 'ofia Pereira de Az vedo, ~Iad:ll 11a Pereira do
Azevedo, Manu 1 P r ira de ze" do e Noraldino Pereira
de Azevedo, viúva
6r1' os do capitão r ,formado Manuel
Joaquim do Az vedo.
O Mini tro da Guorr a iro o t nha ntolldido
faça
e. ecntnr, Paço do G ovêrno da RopÍlblica, 30 do Abril
de 1\")32.- A rró: no é Alt Dl'. FRA,O o
IUIO. Ar

Ant6uiO

Lope. l/ateu..

(Vi ado p lo Tribunal

de 1 32).

d

onta

m 6 d Maio
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Usando da faculdado qlH' mo coufore o 11.0 3.° do artigo 2.0 do docroto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de
H)26, por fórça 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 bom decretar
quo o oficial
em seguida mencionado
tenha o põsto o autlguidudo
que lhe vão indicados,
nos termos do artigo 67.°, alineas a) e d) do sou § 1.°, e artigo (i8. o do decreto
n. ° 16:443, do 1 do Foverolro
de 1929: infantaria:
major, contando
a autiguidudo
desde 7 do 1\111.1'<;0 último,
o capitão reformado,
inválido nos termos dos artigos 2.°
o 3.° do decreto n." 16:443 acima indicado,
José LC'onardo Dores.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govõrno da Iiopúbliea,
7 do Maio
de 1932.-AN'1'ÓNIO
ÓSCAlt Dl~ FRAGOSO CAItMONA-

António Lopes Mateus.

2. °- Por decreto de 5 do corrente mês:
Miuililério da Guerra - f.A lJiJ'ccç~o Gcral- 2. n IIrparli~ãQ
Rejeitado o recurso interposto
porante o Conselho do
Ministros,
nos ternros
do § único do artigo 83.0 do docroto n. o 17 :378, de 27 do Setembro
de 1929, modifi• cado pelo decreto n.? 19: t.9, do 7 do Março d 1931,
pelo tenente-cor-onel
de infantaria,
nn situnção
de resorva, Sulustiuno
do Sousa Corroia.

3.° -

Por decretos de 7 do corrente mõs :
llinislério da Guerra- i.II Dircr~áo Gcr<ll- ~.a nel"lrli~ão

Nula. o do
Abril findo
socrotariudo
tenente,
do
José

nenhum efeito a parto do doer to d 16 de
que pllS ou à situa 'e O d adido o alf r 8 do
militar
suprunumcrm-io,
com n. putonto de
1.0 tribunal
militar t rritorial
do Li boa,

Luíz dos Santo

Romão.

Dí recção da arma de inf ntnrin.
Coronel,
o t n ente-corou 1 do iuf uitarin,
ihof da
1.11 Ro partição, Fernando Álvaro do Ahu ida Carvalho.
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Quadro da. arma do infantaria

'I'onento-coronel, O major Luiz de Albuquorq uo Pimentol o Vasconc los.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 15.'
do deoreto n.' 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano d infantaria, (II) mesmo quadro,
adido, Jot o Pire do Carvalho, que de regresso do Ministório das Colónias se apros nton orn u do COIT0nto

mO.
Regimento

:J[ajor,
upranumerârío,
Mntos Raimundo.

de infantaria. n.' 2
O

C

pitão

António

José

do

Concedida n diuturnidade d que trata o artigo 15.0
do decreto n. o 11:279, no 2G do ..·o\'ombro do 192:>,
ti sde 5 do Outubro de lH:n, ao major do aeronáutica
Eduurdo do Ro ário
onçalve
por t r pre tado naquola arma quinz ano d€l serviço.
I

Reserva

Coronel, da 3.a in p cção do infa tarla, Viriato Borgc s Per ira da
ilva. DO termo
do § único do artigo 78.0 do d croto n." 17:37 • d 27 d
etemhro do
1n29, modif ado pelo artigo 1. do decr to n. o H): 175,
d ~7 do Dezembro d 1930.
Reform

'I' uente na •ituaç! o d r
rva, Alfr ido Acácio
t ido o S rviço
Arou 0, por t r ido j III gado incapaz
vendo
r consip la junta 110 pitalar d in p
. o,
findo.
d rado UI' ta situação d d 25 do m

ni têri da u na - R parti ão G ral

2.' Série
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para aquele aumento, nos termos do decreto n. o 17:378,
de 27 de Setembro do 1929:
Capitãis João Pereira
Júnior,
Manuel Augusto Cicouro e José Monteiro Alvos, o primeiro
desde 1 de
Dezembro
de 1931 e os dois últimos desde a data em
que lhos competem vencimentos
do sou actual posto.

4. o - Por decretos de i4 do corrente mês:
Blillislrrio da Guerra- 1.:1 Dire('~ão Gcral- 2.:1 Rcparli~áo
V região militarQuartel general
Tenente-coronel,
chefe interino
da 2. t\ Ropartição,
o
major do secrotariudo
militar, chefe, Arnaldo do Oliveira,
contando a antiguidade
desde 10 do corronto mês.

Regimento de infantaria. n.· 11
o tenente Augusto do Carvalho,
antiguidade desde 2 do corrente mês.
Capitão,

contando

a

Adidos

Capitão,

o tenente

u(' infantaria,

adido, em serviço no

Comércio O Comunicnçõcs,
no J nstituto
Geográfico
(1 Cadastral,
Manuol Joaquim Cândido Forreira, contando a antiguidade ti sdo ~ do corrente III s.
Alferes : do rogimont»
do infantaria
n.? 13 Camilo
T..oito Gom0s, e do regiro mto do artilhnrin ligeira n.? 5
Daniel Ak-xandro
Sarafield
Rodrigues,
por t rem sido
requisitados
para de semponhar
comissõ S do serviço dopondentes
do Ministério do Interior,
respcctivumonto
na
gur rda nacional
republicana
(' na policia do segurunçu
pública,
devendo ser considorndos
nesta situação d sdo
10 o 7 do ('01'rCJlt(1 mõs.

Ministório

do

Disponibilidade

'Major do servir-o do fi!llllinistra«;: o militar Ouilh 'I·mino
Augusto
c!( Molo !'ftrria c capitão dI' infantaria. Lucínio
Gonçnlves Prosa, ambos adidos, que do l'l'grnsllto re spoctÍ\'allll'nto dn .1nnutl'!l\' o • rilital' 11 cio :\[ini t{'rio do ln·
tnrior so upl'Psentaram
em fi ( 9 do ('MI'( IItt' 1Il ,"1'11.10
o último por dl'i.-ar <1\\ pJ'ostaJ' 8!\rvil..'O na gllnrda lIU 'Ío-

IlnI ropuhlicllna.

2.' Série
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Reserva

Capitão do regimento de infantaria n.? 2 Rufo José
Fernandes, por ter sido julgado incapaz do servi '0 activo
pela junta hospitalar de in pecção, devendo ser considerado nesta situação desde 2 do corrente mês.

5. o - Por decretos de 21 do corrente mês:
linistério da Guerra - f.:I Direcção Geral-

i_&

Revarti~áo

Condecorado, no' termo da alínea a) do n." 2.° do
artigo .0 do regulamento para a conce. são da medalha
militar, de 28 do etombro d 1917, com referência à
última parte do artigo 10.0 do mo. mo regulamento, com
a medalha militar d prata da ela se do bon s : orvícos, o
general, na aituacão d reserva, Adolfo
ésar Pina.

linistério da Guerra - f.a Direcção Geral-

ta Reparti~ão

Demitido do rviço do xército, p lo P dir, o capitão
do s crotariado militar adido ao quadro, nos termos do
decr to n. o 13:020, de lü <lo Dozem bro ti 1026, na situução de Iicença ilimitada, _Innuol
foreira da Cunha.
Ministório da Guerra-1."

DirecQão Geral

Brigad -iro, O oron 1 d infantaria tirocinado, njudant
g nernl int rino, E ranci co B rnardo do 'anto,
contando a antiauidado pura todo os efeito d sdo (j d
-Ianeíro do corront \ no.
Capit: o o ten nto do cr tariado militar, adjunto da
La R 'partição, Paulo da on i. o arrilho, contundo
n antiguidade d ·~d lf) do corr nt! mê .
Govémo militar do Lisbon - Qu rtol general

no

Capitllo do quadro nu ilinr
nc nharia, o tonontt
(~O m smo quadro, adjunto do c n lho :ulJJlini!ltrllti:(~,
Emídio Jo {', ntando a nticuidad pnra todo o. tC'Itos do d 3 d ..TO\, mhro dI 1. 3 .

dad

apit 0,
d" I

276

ORDEM DO EX~RCITO
Regimento

de artilharia

N.o 8

2.- Sórie

de costa n.s 1

Capitão, o tenente de artilharia, do quartel general
do govêrno militar de Lisboa, Félix José Antunes, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 14 do
]{arço do corrente ano.
Hospital

militar

prinoipal

de Lisboa

Capitão módico, O tenente módico José Maria da Costa
Pereira Pacheco di' Sacadura Boto.
Quadro auxiliar

de engenharia

Capitão, o tenente do mesmo quadro, do batalhão de
automobilistas, Joaquim Guilherme Travassoa, contando
a antiguidade desde 19 do corrente mês.
Concedidas as vantagens de quo trata o decreto
n.? 20:247, de 24 di' Agosto do 1931. desde as datas que
lhos vão designadas, aos oficiais em seguida moncionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato,
desde as datas om que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s i7:378, de 27 de Setembro de i929,
necassário para o primeiro aumento de tO por cento sôbre
o sôldo:

Estado maior g"norul- g:(>ll(\l'alJoão Baptista do AImoida Arez, director da arma de ongenhnrin, desde 21
de Mar<:o de 1n:32.
Infantaria-c--capitãis: supranumerário pcrmauonto.T 0110
Bernardo Pesson, dosdo 1 do Julho do 1931, milicianos,
do quadro espociul, José do Sousa Dias, no regimento d
infantaria n.? 12, Afonso da CORtaRibeiro, no regim. nto
do infantaria n.? 21, Joaquim do Brito Vinhas .lúnior, no
batalhão do eaçadoros D.O 4.
ntónio Marin d '011, a
Pinto, no batalhão
elo caçadores n,? 0, .JO~l da 01'1IV,
Hiheiro, 110 batalhão do metralhadorua 11.° 2, .1 {lÍrio PosRoa da CORta, na 2.' Rcpartiçãc da 1.11 Dircccão GNal
do Ministério da Guerra, dosdo 1 de .Abril do lH3~;

tenente Alfredo Pelicano do Brito (I Abreu, no hntnlhão
(lo cnçadoroa n." 7. Artilharia-corollf'1
l.lonrique
d
Campos
Ferreira
Lima, no Arquivo Histórico
Iilitar.
Engenhariamnjor Eduardo BodriglloH do arvnlho,
adido, de liconça ilimitada,
desde 1 eh Dezembro
dl
1931.

Admiuistrne!

o militar

capitão

António

Mnmwl

da Fonseca, na :l." companhin dI :ullllinistraç: o militar,
desde 1 (lo .Tulho do 19:31.

2.· • ária
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Idem, para o segundo aumento de to por cento sôbre o sôldo:

Infantaria. - major Luiz María da Gama Ochoa, na
3. a Repartição
da 1.a Dirocção Geral do Ministério da
~norra, do de 1 de Julho de 1(")31 j capítãis miliciano ,ao
quadro especial, Eduardo Pinto da Veiga, no regimento do
infantaria n." 19, e Joaquim de Brito Vinhas Júnior, no
batalhão do caçadores n.? 4, como tenentes, desde 1 de
D zembro de 1931.
Adidos

Capitão, o tenente de infantaria, adido, m serviço no
Ministério do Comércio o omunicnções, no Instituto
G ogréfico o Cadastral, Eugénio Gonçalves de Magalhãi Figueiredo, contando a antiguidade desde 2 do corrent mês.
Capitão do quadro auxiliar de engenharia, o tenente
do mesmo quadro, adido, em . crviço no Ministério do
Interior, na guarda. nacional republicana, João António da.
Velha, contando a antiguidade desd 19 do corrente mês.
'I'enonte-coronel do artilharia, com o curso do estado
maior, chefe do
tado maior da 2.. regi' o militar,
António J o.' Bernnrdes de • Iiranda ; capitãis : miliciano, do quadro c. pecial, do batalhão d metralhadoras n. o 2, .J osé da ruz Ribeiro, o
édico do batalhão
indopond nto do infantaria n. o 24 Américo Durão ; tonontes : supranumerário
perman snt
do regimento do
infantaria n." 4, Bernardino do Carmo, e médico da
2. a companhia d . aúdo Pedro da Rocha antos, o alfores d infant ria, com n patente de tenente, do quartel
conoral da 2.:\ r gião militar, João ~fariu imões Pereira
(lo Brito, o tore iro por lh tor ido concedida lic nçn
ilimitada e o r tant s por t rem sido roquisitados para.
desempenhar comi
s d serviço dr pendent 'I, o quarto,
do Ministério riu. Finanças, na cunrda ti cal, os outros
rio das olónias. o primeiro, o quinto O O sexto, nos termos do artigo 2.°, e o I cundo no do. único do artigo :>.0 do d croto n.? 13:3
d 23 de Iarço (lo 1027,
(lov ndo ser conaid r elos n t. ituação, o terreiro d sdo
21 e o. rc"tnntl
dosdo II> 00 corrente m ..
I

õ
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Reserva

Capitãis : de infantaria, supranumerário permanente,
Agostinho do Espírito Santo, do distrito de recrutamento
e reserva n. o 4 Joaquim José Marques, do secretariado
militar, do quartel general da La região militar, Firmino
Ferreira e do quadro auxiliar de engenharia, do depósito territorial de material de guerra da 2. a região militar, Hermenegildo Teixeira Martins de Freitas, o segundo por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção e os restantes por
terem atingido o limite de idade, DOS termos do § 3.° do
artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16, 2, 15 e 19 do corrente mês.

~Iillistl'rio da Guemt-

2_&

Direc~âo Geral- 3. a Rl'l)arti~áo

Rejeitado o recurso n." 2:190, interposto p rante o
Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, inválido
de guerra, Frederico da Fonseca Rosado o Almeida Pinheiro, por ser manifestamente il gal.
Negado provimento ao recurso n.? 2:150, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo t n nto do infantaria, separado do serviço, António Pedro
orroia Limpo
de Lacerda, por não ter fundamento legal.

G.°- Portarias

Por portarIa de ii do corrente mês:
linistério da Guerra - Rrparti ão do Gabinete
Manda o GovOrno da H pública Portugu sa, pios Minístros do Int rior, das 1j'inanc:as, da Gu rra, da Mar-inha o da.
olónias, exon rar d prcsidontc da comis: ão
exocutiva do anatório d08 Sarg ntos dOR R ército tI
Torra e Mar o major do l ngcnharia Eduardo ~orr{\gdor Martins
nomear p ru o substituir o capitão d infantaria .J 01'16 MlIl"rIlino.
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Por portarias de i4 do corrente mês:
'Iini'têrio da Guma-f.& Direc~ãoGeral-P

Reparli~áo

Louvados o coronel de artilharia António Gonçalves
Pinto Júnior e o. capitl is da mesma arma Eduardo Augusto Tavares Nunes o Ernesto Florêncio da Cunha pelo
muito zêlo, dedicação e elevada comp tõncia que demonstraram no de empenho da mi 'são em que foram à
Itália, apre .entando 'um valioso r latório que denota
muito trabalho e actividade, ape ar de nessa missão se
conservarem ap nas quinze dias,
Louvados o capitão d aeronáutica
Manuel Moreira
'ardoso o o tenente da mesma arma Francisco Ferreira
Sarmento d Morui: Pimentel por terem levado a efeito
com v rdadeiro êxito o sem di .p ndio pura a Fazenda
acional a viagem em avião Lisboa-Nova Goa, serviço
qu além do importante e xtraordinário
rov lou excepcionais qualidad ' de valor o mérito
um alto sentim nto patriótico,
Á ~

I ..ouvado o tenente da norcnáutica Humberto da Cruz
pelo valor
mérito com que realizou, em aviã de turi 'mo, ,t ln auxilio do }<" tado, mimado do mais puro e
de inter sado (' pírito de sportivo a vingem aér 'a Lisboa-Guiné-Angola-Li:
boa, num total d 20:1GO quilómetros,

atruv

. sando

com

notáv

I reguluridude

rogiões

difícoi , perigo a
d \ sprov ida. de r icur os aeronáutico., dando uma prova notável da: uni e. col nt
qun.liclnclc prof ion: i , da na nergia
perseveran n
pro tando a mi, mo t mpo um II sinalado
erviço à Pútriu c II. I pública,
ini t{rio lia Go rra - 3,a Uir ão Geral- L' Ilfpartitão
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determInação do Govêrno da Repúbllca :
~finistério da Guerra - LA Direcção Gml- 2.:l Repartição

Adjunto, o capitão miliciano de infantaria, do quadro
especial, com o curso da arma, Mário Pessoa da Costa.

lIinistrrio lia Guerra - 2. a Direc~ão Gcral- LA Rcpartiçáó

Chofe, interino, da. 2. a secção, o major do artilharia,
adjunto, interino, da La secção, Emídio Duarte Cadimn.

Ministério da Guerra - 3.:l Direcção Geral
Adjunto da secção do cartografia, o capitão do regimonto de infantaria n.? 14 Arrnolino Almiro da ilva.
Govérno militar

de Lisboa - Quartel general

Chefe, interino, da 1.a Repartição, O capitão do
tariado militar, adjunto, Júlio de Carvalho Vidal.

OCI'O-

Quadro da arma de infantaria

'I'enonte-coronel do regimento de infantaria n. o ·11
Diníz Sebes Pedro d SIt (1 Molo, polo pedir.
Major do regimento do infantaria n.? n Mário Augusto Toixoira Diniz,

Regimento

de infantaria

n.· O

Alferes do rogim nto do infantaria n. o 0 Américo ela
Silva Freitas, pelo pedir.
Regimento de infantaria
110

n .• 9

Comnndanto interino, O tcnonte-eoronol do infantarin,
quadro da arma, António Rodrigues du Cunha Az ,.

vedo,
Regimento de infantaria

Oomandnnta
interino,
malldant , António José

O

tt

'J'PÍ.

n.· 10

nente-coronol,
ira.

B

gundo

co-
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Batalhão de caçadores n.s 4
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
do distrito de recrutamento
reserva n.? 4, Mário Lopo
do Carmo.
Batalhão de caçadores n." 6

Alferes de infantaria, no quadro
Manuel Guerreiro Evaristo.

da arma, António

Batalhão de metralhadoral!!l n.· 3

Alferes do batalhão de caçadores n. ° 6 Manuel Machado Soares de Oliveira e ousa, pelo pedir.
Distrito

de recrutamonto

e reserva n.· 13

upitão miliciuno, do quadro e pecial, do r gimento
de infantaria n." 1:3 Domingos Vaz Júnior, pelo pedir.
Distrito

de reorutamento

e reserva n.· 19

Capitãis do regimento do infantaria n.? 19 João Abel
Robocli Vaz e J 086 Teixeira do Amaral.
Quadro da armo. de artil ada.
_Iajor do artilharia, da dir icção da arma,
Ferreira da Fou
.
Companhi

J o, o Vítor

de trem hipomóve1

'1' nente do quadro nu ilíar 1 artilharia,
rário p rmnnonte, J. ntónio Frauci coo

supranume-

E 001 pr tica de en enh rio.

Alfert\8 vct iriuário, do bat lh O de pontoneiro , João
de Asc nsr o Grilo li' v 'r iro, p lo p dir.

o
.-

u rra-R p rtl'

do Gahiu t
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9.

o_

Ministério da Guerra - P Direc~áo Geral-i.

a

Repartição

a) Declara-se que, pelo Boletim Milita» das Colónias
n." 3, de 10 de Março do corrente ano, foi condecorado
com a medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar o coronel de engenharia Artur Rocha
Schíappa Monteiro de Carvalho.
b) Declara-se que, por decreto de 7 de Dezembro
de 1929, inserto no Diário do Govêrno n." 201, 2. a série,
de 13 de Dezembro do mesmo ano. foi condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem de Benemor ncía o
capitão miliciano médico Francisco Henrique Avelar e que,
por portaria de 11 de Fevereiro do corrente ano do Ministério do Interior, publicada no Diário do Govêrno
n.? 38, 2.a série, do 16 do mesmo mês, foi o mosmo
oficial agraciado com a Cruz Vermelha de Mérito.
c) Condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto do 28 de
Setembro de 1917 :
Ministério

Medalha de ouro
da Guerra-1."
Dtreoção Geral-L"

Alferes de infantaria,
tónio Ferreira.
Oonselho

Superior

Major do secretariado
Nunes.
Batalhão

Repart.íção

com a pat nte d ten nto, Ande Promoções

militar

do Nascimonto

Artur

de oaçadores

n.s 4

Capitão João de Sousa Mateu«,
Regimento

de cuvalarda n.· 3

. Tenente Joaquim Baptista.
3." oompa.nhia. do udministra.ço.o militar

'I'enente Eugénio
Instituto

RI innldo

onçalvos.

Proftsaionn.l doa Pupilos

do Exõroito

Coronol d cavalaria Carlos Alberto <ln Guerra
resma.
Tonent a-coronéis d infantaria Ft mando
Gonçalves
Mário Artur d .M ndonça do Az

uu-
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tinho e do serviço de administração militar Edgar A ugusto Cardoso.
Majores do infantaria Carlos Alberto Alves e Francisco Nunes Claro.
Medalha de prata
Regimento de infantaria n.· 1

Capitão

miliciano médico do quadro
d Medeiro de Albuquerque Teixeira.
Regimento de artilharia

T nente António Rodrigues

Pedro

ligeira n.· 1

Janeiro

Regimento de artilharia

especial
•
Borges.

ligeira n.> 4

Capitão Manuel Por ira de Basto

Valença.

Grupo do aviação de informação n.· 1

Ten mtes de aeronáutica Humberto Pais Martin· dos
anto e Jo 6 B nt Pimenta.
Dtrecção

do serviço de sande ·mUitar

apitão farmacêutico Jo 6 Pedro Alv s.
3.' oompanhia. de saude

A pirant a oficial do quadro auxiliar do serviço do
suúdo António Joaquim Canhoto.
Instituto profissional dos pupilos do exéreíto

AH res d infantaria,
Ab 1 IlRpar Franco.
d) D clara-s

com a pat nt de ton nte, Jorg

qu por portaria do • Iini té rio da MariAbril do corr nte ano, in serta no Diário
do Oorêrno n. o 100 2. a 'ri!', ti _ cio lUO mo m . e
ano, foi cond cor: do com II. m dalha d prata dr filantropia c c ridude do J n tituto de 'ocorro a áufragos
o oronol (10 • ival ria Iári da unha Bordalo Pinheiro.
nha d

I

~2 d

e) D clarn-se que, por port ri do Mini, tório ~a ln '_
truçllo 1 ública d 19 fi • r rço do c 1'1' nt ano, lDRcrtfl
no Diário do (tOL' 1'110 n." 7 , 2.· ério, d 4 de Abril
último, foi louvado o t n nt tio qll <Iro nu. iliard
artilharia I'o idónio Lop S O lho, eonjuntam nt ('om. 0.1:1
111 IIlbros da comi si adwiui trativu da C mara Muníci-
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pal do concelho de Loures, pelo carinho que lhe tem
merecido o problema da instrução popular, contribuindo
assim para o seu desenvolvimento naquele importante
concelho.
10.

o-

~(inistérioda Guerra- ta Direc~ãoGcral- 2.a Repartição

a) Declara-se que o general Artur Ivens Ferraz foi
nomeado evice-presidente do Conselho Nacional do Ar
por decreto de 10 de Fevereiro de 1930, publicado no
Diário do Govêrno n.? 36, 2.& série, de 13 do referido
mês.
b) Declara-se que o coronel de infantaria Manuel de
Almeida Campos de Gusmão foi autorizado a freqüentar
no corrente ano o curso de informação do 4.0 grau da
Escola Central de Oficiais.
c) Declara-se que o coronel de infantaria Tasso de
Miranda Cabral e o major de artilharia Francisco António Pereira dos Santos, ambos com o curso do estado
maior, prestam serviço temporariamente na 3.a Direcção
Geral dêste Ministério, cumulativamente com o serviço
que desempenham na Escola Central de Oficiais.
d) Declara-se que o coronel de infantaria Numa Pompílio da Silva, que pela Ordem do Exército n." 7, 2.asérie,
do corrente ano, foi colocado na situação de reserva,
desempenhava as funções de defensor oficioso do tribunal militar territorial de Viseu e não as de promotor de
justiça, como consta da mesma Ordem do Exército.

e) Declara-se que ~ major José de Mendonça Salazar
Moscoso, o capitão Eduardo Gomes Martins Cardoso e
o tenente Jaime dos Santos, todos de infantaria, o primeiro supranumerário o os restantes em disponibilidade,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
f) Declara-se que os alferes de infantaria, supranumeAugusto Manuel das Neves e Henrique Carlos
Xavier Henriques e, com a patente de tenente, Jaime
Nunes Pedro, Carlos Marques e Joaquim Nunes, chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.
rários,
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g) Declara-se que fica sem efeito a declaração c) do
n.? 10. da Ordem do Exército n." 7,2.& série, do corrente ano, na parte respeitante ao alferes de infantaria,
com a patente de tenente, José da Costa Estorninho.
Q

h) Declara-se que os alferes de infantaria, com a patente
de tenente, José da Costa Estorninho e Carlos Vítor
Assa de Brito Queiroga, adidos, em serviço respectivamente nos Ministérios .das Finanças e das Colónias,
dariam entrada no respectivo quadro se não estivessem
naquelas situações.

i) Declara-se que, nos termos do artigo 53.0 do decreto
de 27 de Setembro do 1929, o tenente de
infantaria, com o curso do estado maior, António Augusto
de Sousa passa a ocupar na respectiva escala o lugar
imediatamente à esquerda do tenente da mesma arma
Matias Rodrigues Figueira Júnior.

n ,? 17:378,

j) Declara-se que o tenente de infantaria Francisco
Solésio Padinha deixou de exercer as funções de caserneiro militar de Tavira.
k) Declara-se que foram nomeados p·ara freqüentar o
curso de informação do 4.0 grau da Escola Central de
Oficiais os coronéis de artilharia Joaquim da Silveira
Malheiro e Alexandre Herculano Garcia, em substituíção
dos coronéis da mesma arma José Jorge Ferreira da
Silva e Vergílio Pinto da Silva, a quem foi concedido o
adiamento do respectivo curso, nos termos do § único do
artigo 72.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929 ..
l) Declara-se que o capitão do regimento de artilharia
de costa n.? 2 Pedro António Couceiro Vilar Moreira
exerceu as funções de comandante da polícia de segurança pública de Beja de 19 de Dezembro do ano findo
a 4 de Janeiro e de 7 a 17 de Março do corrente ano.

m) Declara-se que fica sem efeito a nomeação do capitão de artilharia Manuel Gustavo de Abreu e Sousa
para freqüentar o curso de comandantes do grupo, ínserta
na Ordem do Exército n.? 6, 2.& série, do corrente ano.
n) Declara-se que fica sem efeito a nomeação do tenente
do regimento de artilharia ligeira n.? 5 Mário Augusto
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Lopes para freqüentar o curso de comandantes de bataría,
inserta na Ordem do Exército n. o 6, 2.:1série, do corrente
ano, sendo nomeado em sua substituição
o tenente de
artilharia, supranumerário
permanente, José da Cruz
Mota Júnior.
o) Declara-se que fica som efeito a declaração r), inserta
na Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, de 1931, na
parte respeitante ao capitão de cavalaria Luciano Ernesto da Silva Granate,
p) Declara-se que os oficiais de cavalaria a seguir mencionados foram nomeados para freqüentar os cursos de
comandantes de grupo e de esquadrão, que devem ter
início na Escola prática de cavalaria em 19 de Junho
próximo, onde deverão efectuar a sua apresentação em

18 :
Comandantes de grupo

Oapitãis : José Júlio Botelho de Castro e Silva, Francisco José da Fonseca Coutinho e Castro, João Leal dos
Santos Caio, António Maria de Campos Soares, João
Pinto de Almeida Ribeiro e Cipriano de Castro Martins.
Comandantes de esquadrão

Tenentes: Manuel da Costa Ferro de Carvalho, Décio
Tito da Silveira Freitas, Eduardo Augusto Mascarenhas
Mimoso Serra, João Joaquim Valadas, António Simões
de Paiva e miliciano do quadro ospociaí António José
Sobral Ribeiro.
q) Declara-se que o major do regimento de sapadores
mineiros Casimiro Artur da Costa Santos acumula o
serviço da sua unidade com o da direcção dos serviços
de obras e propriedades militares do Governo Militar de
Lisboa desde 8 de Janeiro do corrente ano.

1') Declara-se que fica sem efeito a colocação do tenente miliciano médico Elísio Filinto Milheiro Fernandes na 1.& companhia de saúde, inserta na Ordem do
Eteércüo n,o 7, 2. n sórie, do corrente ano.
8) Declara-se que o alferes do secretariado militar,
supranumerário,
Manuel Dias Catana chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
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Minislério da Guerra - 2 ~ Direcção Geral- 3. a Rel)arli~ão

a) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foram
consideradas hábeis Amélia das Neves Castro e Guilhermina Amélia Canha Pestana para receberem, ao abrigo
40 artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de
seus maridos, respectivamente segundo sargento n. 01 :177
da 4.:l companhia de reformados, Alvaro Martinho, e capitão de infantaria José Pestana, internados, o primeiro
na casa de saúde do 'I'elhal e o segundo na casa de
saúde de Trapiche, do Funchal.
b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n. o 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Coronel de infantaria Viriato Borges Pereira da Silva,
46M83, sendo: pensão de reserva, 320;$76; lei n. o 888,
32;$07; lei n. o 1:332, 102h64; 0,14 por cento, 10;$36;
do vencimento total 32649 são pela província de Moçambique e 43;$32 pelo Ministério das Fin~nças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sóldo, 43 anos de serviço e 34 períodos.
Capitão de infantaria Agostinho do Espírito Santo,
320~12, sendo: pensão de reserva, 217625; lei n. o 888,
2U172; lei n.? 1:332, 60;$83; 0,14 por cento, 20tS32; do
vencimento total 114;$30 são pela província da Guiné.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 42 anos
de serviço e 96 períodos.
Capitão de infantaria Rufo José Fernandes, 297636,
sendo: pensão de reserva, 202650; lei n. ° 888, 20~25;
lei n.? 1:332, 64t580; 0,14 por cento, 9t581; do vencimento total 62~19 são pela província de Moçambique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o soldo, 43 anos
de serviço e 51 períodos.
Capitão de infantaria Joaquim José Marques, 289tS24,
sendo: pensão de re 'erva, 211675; lei n. o 888, 21;$17 ;
lei n." 1:332, 50tS82; 0,14 por cento, 1) 50. Tem 2 aumentos de 10 por cento sObre o soldo, 41 anos de serviço e 26 períodos.
Capitão do 8 cretariado militar Firmino Ferreira,
274647; sendo: pensão de re erva, 206tS25; lei n.? 888,
20;562; lei n.? 1:332, 4U25; 0,14 por conto, 6;$35. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 40 anos de
servi<;o e 30 períodos.
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c) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, o decreto n. o 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reforma em
virtude do disposto no decreto n. o 20:264, de 1931:
Capitão de infantaria José Esquível, 46533, sendo:
pensão de reforma, 43~18; 0,14 por cento, 31$15. Tem 12
anos de serviço e 18 periodos.
Capitão de artilharia Gastão de Matos, 35666, sendo:
pensão de reforma, 34609; 0,14 por cento, 11$57. Tem 10
anos de serviço e 9 periodos.
Capitão de artilharia Francisco Lniz Supico, 4M43,
sendo: pensão de reforma, 38663; 0,14 por cento, 21$80.
Tem 11 anos de serviço e 16 períodos.
Capitão de cavalaria Eduardo João Maria José de
Romero, 60613, sendo: pensão de reforma, 56681; 0,14
por cento, 3;$32. Tem 15 anos do serviço e 19 períodos.
Tenente de infantaria António Vieira de Castro e
Silva, 391572, sendo: pensão de reforma, 35t$54; 0,14
por cento, 41$18. Tem 11 anos de serviço e 26 períodos.
Tenente de engenharia João António Gonçalves da Cal,
461$50, sendo: pensão de reforma, 43618; 0,14 por
cento, 31$32. Tem 12 anos de serviço, 19 períodos e diferencial.
Tenente capelão J osé Plácido Ferreira Querido, 39672
de pensão de reforma. Tem 10 anos de serviço.
Alferes de infantaria Oarlos Alberto Afonso, 38tS03,
sendo: pensão de reforma, 36627; 0,14 por cento, 1676.
Tem 12 anos de serviço e 12 pertodos.
Alferes de infantaria Rodrigo Herculano Franco, 1690
de pensão de reforma. Tem 1 ano de serviço.
Alferes de infantaria Augusto Pais Pinheiro de Figueiredo, 1,$90 de pensão de reforma. Tom 1 ano de serviço.
Alferes de artilharia Raúl Pereira de Araújo, 15;$41,
sendo: pensão de reforma, 13t536; 0,14 por cento, 2605.
Tem 5 anos de serviço e 14 períodos.
Alferes do serviço de administração militar Manuel
José Soares da Silva, 22t576, sendo: pensão de reforma,
216; 0,14 por cento, 1,$76. Tem 8 anos de serviço e 12
períodos,
Alferes do serviço de administração militar Miguel
Monteiro Duarte e Brito, 13~36 de pensão de reforma.
Tem 5 anos de serviço.
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d) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais nas situações de reserva e reforma,
em substíturção dos que lhes foram atribuídos :

Pela Ordem do Exército

D.O

16, 2.~ sério, de 1931:

Capitão António Joaquim Pereira, 361tS92, sendo;
pensão de re erva, 226tS87; lei n. ° 888, 22t$68; lei
n.? 1:332, 81667; 0,14 por cento, 30;570; do vencimento
total 123~30 são pela província do Moçambique. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbro o soldo, 44 anos de
serviço e 145 periodos.
Pela Ordem do Exército n.? 22, 2.& série, de 1931 :
Tenente-coronel José Pacheco, 24764:6, sendo: pensão
de reforma, 224b64; lei n." 888, 13M7; 0,14 por cento,
91535. Tem 2 aumentos de 10 por cento sObre o soldo, 33
tinos de serviço, 33 períodos e diferencial.
Capitão Bernardo Barbosa de Quadros, 137679 de
pensão do reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbro o soldo, 25 anos de serviço e diferencial.
Capitão Nicolau do Albuquerquõ Vilhena, 173;$38,
sendo: pensão de reforma, lG7611; lei n.? 888, 3ií34;
0,14 por cento, 2693; do vencimento total 51$59são pela
província de Moçambique o 11;518 pelo Miuistério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
31 anos de serviço, 13 períodos e diferencial.
Capitão capelão Manuol Rolão Correia, 218;567, sendo:
pensão de reforma, 19M25; lei n.? 888, 19i$52; lei
n. ° 1:332, 3t$90; do vencimento total 18tS21 são pelo
Ministério da Justica. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo o 36 anos de serviço.
Alferes Joaquim 'I'omaz,
3611, sendo: pensão de
reforma, 82{,l00; 0,14 por cento, 1602. Tem 24 anos
do serviço e 7 períodos.
Pela Ordem do Exército n." 24, 2.& série, de 1931:
Major Felizardo António Adão Alv s Pereira e Silva,
2G1tS18, sendo: pensão do reforma, 218· 54; lei n. ° 888,
21t$ 5; lei n. o 1:332, 8~7 4; 0,14 por cento, 12;$05; do
vencimento total 7,$'/.5 são pela província. de Angola o
762ó pela província. de )Ioçambiquo. 'rem 2 aumentos
do 10 por cento sObro o soldo, 36 anos do serviço, 48
períodos e diferoncial.
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Pela Ordem do Exército n." 4, 2.a série, do corrente
ano:
Capitão Joaquim da Silva, 2D6a45, sendo: pensão
de reserva, 187650; lei n." 888, 18~75; lei n.? 1:332,
37650; 0,14 por cento, 121$70; do vencimento total
321$05 são pela província de Angola e 57aG9 pelo Ministério do Interior.
Pela Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrente
ano:
Coronel Manuel Leal do Magalhãis, 352t$G6,sondo:
pensão de reserva, 289608; lei n. o 888, 28690; lei
n.? 1:332, 34668; do vencimento total 27684 são pelo
Ministério do Interior. Tem 2 aumentos do 10 por conto
sobro o soldo e 38 anos do serviço.
Capitão Manuel Joaquim Ramos Coelho, 477t$93,
sendo: pensão do reserva, 226;$87; lei n. o 888, 22r$68;
lei n." 1:332, 190tS57; 0,14 por cento, 37t$81; do vencimonto total 13M48 são' pela província do Angola,
68624 poja província do Moçambique, 2M59 pela província de Macau o 8553 pelo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 5G anos
de serviço o 227 períodos.
Pela Ordem do Exército n." 7, 2.11 sério, do corrente
ano:
'I'enente-coronel António Henriques Simões de Sousa,
262680, sendo: pensão de reserva, 228t$47; lei n." 888,
22684; lei n. o 1:333, 9~13; 0,14 por conto, 2t$3G; do
vencimento total 21690 são polo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 3(3anos
de serviço e 9 períodos.
Capitão Venceslau José Gonçalves Guimarãis, 159588,
sendo: pensão de reforma, 156675; lei n. o 888, 3~13;
do vencimento total 20t$GO s110pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos do 10 por cento sõbro o soldo e 31
anos de serviço.

12. 0_ Alinislério da Vuerra - 3.a Dircc~ão Vcral- P Rcparli~ão
Nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo
Histórico Militar, declara-se que foram oferecidas, com
destino à sua biblioteca, as seguintes ospécíos bibliográficas e iconográficas:
1) Retratos e grupos de oficiais do nosso exército, pelo coronel de engenharia Pedro Fava Ribeiro
de Almeida, capitão de artilharia reformado António
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Pedro de Brito Aboim Vila Lôbos, tenente-coronel de
infantaria Belisário Pimenta, Dr. Ernesto de Campos de
Andrade, Dr. Luiz Bettencourt, Martinho da Fonseca,
alferes do secretariado militar José Elísio Gonçalves
Louro e alferes reformado Albino Neves da Costa.
2) 15 documentos manuscritos, sendo 9 relativos ao
general Filipe Marcelo Pereira e 6 ao empréstimo forçado de Junot, pelo Sr. Rafael de Barros e Sá.
3) Revista de las Espana.,;, n.? 65-66 de 1932, pela
Unión Ibero-Americana, de Madrid.
4) 81 documentos manuscritos, relativos a diversos
oficiais da sua familia, pelo coronel de engenharia
Pedro Fava Ribeiro de Almeida.
5) 86 documentos relativos ao tenente-general Visconde
de Tavira, pelo capitão de artilharia reformado António
Pedro de Brito Aboim Vila Lôbos.
6) Deecrição da praça de Sagres, manuscrito de Francisco Correia Leote, pelo anterior.
7) Auto da imauquração do monumento em OMs de Ourique, pela comissão respectiva.
8) Revista de Guimarõis, n.? 4 de 1931, pela Sociedade
Martins Sarmento.
•
9) Les essa is de la léqto» éiranqere en Belqique, Bruxelles, 1919, e La légion belqe de Londres et les tirailleurs
de la Meuse du major Lecharlier, Bruxelles 1928-1929,
trabalhos ambos do comandante Leconto, director do
Museu Real Militar, de Bruxelas, oferta do autor.
10) Diogo Oão, revista ilustrada de Loanda, n. o 1
de 1932, pelo seu director, o padre Manuel Ruela Pombo.
11) 15 números do jornal Novo Horizonte, de Avelar,
de 1931, com artigos relativos à batalha de Ourique,
pelo Sr. Manuel Augusto Fernandes Medeiros.
12) Monografia da õ.a companhia indígena de infantaria, por Atanásio J osó dos Santos, Lourenço Marques,
1932; Auto de ideniificaçõo do local onde foi preso e
morto o l.laguiguana c Alocuçtlo na inauguraçllo do monumento a Mousinho de Albuquerque em Mapulanquene,
por Francisco Toscano, oferta do chefe do estado maior
da colónia de Mo~ambique.
13) Inventário dos códices Alcobacenses (tomos III
e IV), Lisboa 1932, pelo director da Biblioteca Nacional
de Lisboa.
14) Ilospitol (O) militar da Boa YO'l:a(notas históricas),
por Manuel Moneses, capitão médico, Angra do Heroismo 1932, pelo seu autor.
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Mapa da receita para tratamento das pessoas de família
dos oficiais e sargentos no 2.° semestre do ano económico de 1930-1931
ImportAncias

Proveniência das receitas

230.124$75

Descontos do decreto n.O 14:798
Descontos voluntários ..
Contriburção sanator ial .

115~OO
14.969$50
245.20\)$25

Total
ResuRlo'

...
245.209625
Receita. . . . . • . • . . .
Despesa:
Saldo negativo do semestre
28.787t597
anterior.
. . . . .
Deepesa- dêste semestre . • 244.780622 273.568819
28.358~94

Saldo negativo
Obituário
1927
Janeiro
1932
Março

,
10 -

miliciano

.

médico Abílio Gonçalves

Marques.

1~- Capitão

25 26 6l\f aio
6815 »

Abril
»
))

»

Major

22 -

miliciano módico de reserva
António de
Pina Cabral.
Tenente, reformado, Manuel Rosa Treicbler Knopfll.
Capitão, reformado, Amadeu Gonçalves Nunes.
Major, reformado. José Rodrigues Brusco.
Tenente de infantaria João José Cardoso.
General, reformado, Augusto Sotero Esteves.
Alferes do serviço de administração
militar Serafim
Flaviano Vieira.
Capitão de infantaria
Afonso da Silva Contreiras.

Rectificação
."a Ordem do Exército n.O 7, 2. série, do corrente ano, p. 247,
1. 20, onde se ln: «comissão de expedição», deve ler-se: «Depósito
geral de material de guerra-Comissão
de expedição».
1

António Lopes Mateus.
Está conforme.
O Ajudante General, interino,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

17 DE JUNHO DE 1932

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1.o -

Decretos

lIinistério da Guerra - Reparllção do Gabinete
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do decreto n'.O12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.o do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Oonselho de Ministros: hei por bom decretar que, por
estarem nas condições do decreto n.? 18:252, de 26 de
Abril de 1930, os ex-segundos sargentos, do infantaria
António Fernandes de Almeida e de engenharia Francisco Figueiredo de Oliveira, sejam reintegrndos no serviço activo do exército, nos termos do artigo 4. o e seus
§§ 2.° e 3.0 do mesmo decreto, com vencimentos a partir
da data do presente decreto, ficando por esta forma
anulado o decreto ou parte do decreto que os passou
à situação em que presentemente
o encontram, mas sem
direito à diferença do vencimentos durante o tempo que
nela estiveram.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 27 de Maio
de 1932.-ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSOOARMONA-An-

tónio Lopes Mateus.
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~Iinistério da Guerra - Reparti~ão Geral
Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o oficial
em seguida mencionado tenha o põsto e antiguidade
. que lhe vão indicados, nos termos do artigo 67.°, alíneas a) e d) do seu § 1.0, e artigo 68.° do decreto
n,° 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929 :
Serviço de administração militar, quadro especial:
capitão, contando a antiguidade desde 30 de Setembro
de 1926, o tenente miliciano reformado, inválido de guerra,
nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto n." 16:443
acima indicado, Joaquim José Leitão.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 11 de Junho
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAAntónio Lopes Mateus.

2. ° - Por decretos de 21 do mês findo:
Ilinislório da Guerra - 3. a Direcção Geral- L II Repartição
Exonerado do cargo de professor provisório da 11. a
cadeira da Escola Militar o major do serviço de administração militar Francisco Gonçalves Velhinho Correia.
Provido no cargo de professor provisório da 2.~ cadeira da Escola Militar o major do serviço de administração militar Francisco Gonçalves Velhinbo Correia.

3.°_

Por decretos de 28 do mês findo:
Ministério da Guerra - L a Direcção Geral- 2.a Repartição

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Abril findo que passou à situação de adido o alferes de
infantaria Manuel Afonso Anta.
Negado provimento ao recurso n.? 2:179, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Domingos Manuel Martins, por não ter fundamonto
legal.
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Rejeitado o recurso n." 2:189, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia Manuel
Martins Moreno Júnior, por ter sido interposto fora
dos preceitos legais.
Rejeitado o recurso n.? 2:194, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, na situação
de reserva, António Francisco da Costa Júnior, por ser
manifestamente ilegal.
Adido ao quadro

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Eduardo Augusto de Azambuja Martins, adido, que de
regresso do Ministério das Colónias se apresentou em
26 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão João Guilherme de Meneses Ferreira o tenentes Luiz das Dores Santos o Raúl Colaço de Sousa
Carvalho, todos de infantaria, adidos, que de regresso,
os dois primeiros do Ministério das Colónias e o último do Ministério do Interior, da grrarda nacional republicana, se apresentaram, respectivamente,
em 25, 25
e 26 do corren te mês.
Reserva

Capitão do regimento de infantaria n." 16 Alfredo
Eduardo Pinto, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pola junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 do corrente mês.
Ofioiais ~ilioianos de reserva

Major miliciano médico do batalhão de metralhadoras
n. o 2 Eugénio Ribeiro, por ter atingido o limito de idade,
nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017,
d~ 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta
sItuação desde 22 do corrente mês.
Alferes miliciano de reserva, o alferes do batalhão do
ciclistas n. o 2 Alexandre da Rocha Prista, nos termos
d? § único do artigo 94.0 do regulamento para a organIzaçl'lo das reservas do exército, do 2 de N ovombro de
1899.
\lillistério da Guerra - Reparti~ão Geral
Exonerado do cargo do profes or efectivo do 7. o grupo
de disciplinas do Colégio Militar, n08 termos do ar-
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tigo 103.0 do decreto n.? 18:608, ele 14 de Julho de 1930,
o capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, António Esquível.

4. ° - Por decretos de 4 do corrente môs :
Alinistél'io da Guerra - 1. a Direcção Geral-i.

n

Repartição

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, por se encontrar nas condições da alínea b)
do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro do HH 7, alterado pelos
decretos n.OS 6:093, 12:081, 17 :104 e 18:084, respectivamente de 11 de Setembro de 1919, 9 de Agosto de
1926, ti de Junho de 1929 e 10 de Março de 1930, o
capitão de infantaria Alberto Alvim Leal.
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha de cobre da classe do bons serviços, por se encontrar nas condições da alínea b) do
§ 3.0 do artigo 8,0 do regulamento para a concessão da
medalha militar, do 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos n.OS 6:093, de 11 do Fevereiro do 1919, e
12:081, de 9 do Agosto do 1926, o 1.0 sargento Pompeu
Martins, n." 21/E da La companhia do batalhão permanente do regimento do infantaria n.? 19.

Ministério da Guerra -I. a Direcção Geral-

2. a RellUrlição

Rejeitado o recurso n.? 2:187, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão do infantaria, actualmento na situação de reserva, Manuel Joaquim Ramos
Coelho, por ser manifestamente

ilegal.

Rejeitado o recurso n." 2:193, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo alferes de cavalaria, com a
patente de tenente, Rui Pessoa de Amorim Melícío, por
ser manifestamente ilegal e não ter sido intorposto em
tempo.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Capitão, o tenente Carlos Gomes Cordeiro, contando
a antiguidade desde 22 do mês findo.

2.' Série
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Ooncedidas
as vantagens
de que trata
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 oficial ato,
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.O i 7:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de to por cento sôbre o
sôldo:
Infantaria - major do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos capitãis
da arma de infantaria,
Luiz Pinto Leio, adido, no Ministério
das Colónias,
desde 1 de Julho de 1031; capitãis : Alberto da Costa
Ferreira,
no batalhão de caçadores n ," 6, João Baptista
Pereira
Júnior,
adido, no Ministério
das Finanças,
na
guarda fiscal, o miliciano, do quadro especial, António
Souto, no batalhão de caçadores n.? 3, desde 1 de Abril
do 1932, Artilharia - capitão
I!:l'nesto Florêncio
da
Cunha, na Escola Militar, desde 1 de Julho do 1931.
Cavalaria - capitão Álvaro de Vasconcelos
de Sonsa Pi
montcl, na 2,1\ Direcção Geral do Ministério da GUN'ra,
desde 1 do Julho de 1031. Administração
militar - capitão Afonso Alves de Araújo, na Manutenção
Militar,
desde 1 de Dezembro de 1931.
Idem, para o segundo aumento de to por cento sôbre o sôldo:
Estado maior gencralgeneraís : Harnilcar Barcínio
Pinto, administrador
geral do exército, desde 6 de J unho de 1931 até 30 do mesmo mês e ano, e Josó Paulo
Fernandes
Júnior,
no Oonselho Superior de Disciplina
do Exército, desde 9 de Março de 1931 até 30 do Junho
do mesmo ano, como brigadeiro.
Infantaria - brigadeiro
Francisco Bernardo do Oanto,
ajudante goneral, desde 1 do Abril de 193:3 j major, supranumerário,
José Augusto do Molo Vieira, desde 26
de Maio de 1932; tonentcs : António Augusto de Sousa,
no Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Dezembro de
1931, miliciano do quadro especial, JORé Joaquim Guedes Gomos, no quadro, desdo 30 do Maio do 1932, Cavalaria.capitão Álvaro de Vusconcelos
de Sousa Pimentol, na. 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
deSde 1 do Dezembro de 1931.
COIlr.edidns as diuturnidades
de que trata o artigo 15. o
do decreto n.? 1 L:279, de 26 de Novembro
do 1925,
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desde as datas que lhes vão desígnadas, aos oficiais de
aeronáutica em seguida mencionados, por terem prestado
naquela arma o número de anos de serviço que lhes vai
indicado:
Quinze anos, coronel Salvador Alberto du Courtills
Cifka Duarte, desde 1 de Julho de 1931, e tenente-coronel Luiz Carlos da Cunha e Almeida, desde 2 de Outubro de 1931; dez anos, tenente-coronel Teófilo José Ribeiro da Fonseca, desde 1 de Julho de 1931.
Adidos

Major, do batalhão de metralhadoras n. o 1, Raúl Verdades de Oliveira Miranda; tenentes, do batalhão de
metralhadoras n. o 1, Raúl Ferreira Braga, t:;upranumerárío permanente, do batalhão de caçadores n.? 6, Francisco Pires, e miliciano, do quadro especial, do serviço de
administração militar, da 3. ~ Repartição da 2.11 Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Raúl Pena o Silva, c
alferes, da escola prática de infantaria, Josino Francisco
da Costa Azevedo, e do batalhão de metralhadoras n. o 1
Fausto José de Brito e Abreu e Augusto Vaz Spencer,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes. o segundo do Ministório do
Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico e
Cadastral, o terceiro e quarto do do Interior, respectivamente na guarda nacional republicana e na Intendência Geral da Segurança Pública, e os restantes do das
Colónias, nos termos do artigo 31. o do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação, o segundo desde 9 do mês findo, o terceiro desde 26 do mês findo, o quarto desde 1 do corrente mês e os outros desde 27 de Maio findo.
Disponlbili dada

Major de aeronáutica Frnncisco IJigino Craveiro Lopos
e tenente de infantaria Joaquim Miranda, adidos, que do
regresso do Ministério das Colónias se apresentaram,
respectivamente, em 31 e 30 do mês findo.
Reserva

Coronel, graduado, de engenharia, adido) em serviço
no Ministério do Coruórcio e Comunicações, António dos
Santos Viegas, capitão do secretariado militar, adido,
em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, Joaquim José Magro, e tenente, do r gi-
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mento de infantaria n.? 14, Carlos da Costa Figueiredo,
por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0
do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 5, 2 e 4 do corrente mês.
Reforma

Coronel Alfredo Fernandes do Abreu e alferes miliciano Frederico Paulo Laje, ambos na situação de
reserva, o primeiro por ter atingido o limite de idade,
nos termos do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378,
de 27 do Setembro de 1929, e o seguudo por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 3 do corrente mês o 16 de Maio
findo.

•

5.° - Por decretos de 11 do corrente mês:
~liJlistério da Guerra- L:L Direcção Gcral- 2.:L Reparli~ão
Separado do serviço do exército o major, na situação
de reserva, Amílcar do Figueiredo Campos, nos termos
do artigo 178.° do regulamento de disciplina militar.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, do 24 do 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 termOI do decreto n." t7:378, de 27 de Setembro de t929,
necessário para o primeiro aumento de tO por cento sôbre
o sôldo:

Infantaria - capitão miliciano, do quadro especial,
Cosme Pereira de Lemos, no bntalht o do ciclistas n." 1,
desde 1 d Abril do 1932. C&\otl.laria-major José do
Melo Pinto de Gu mão Calheiros, no regimento do cavalaria n.? 7. ; ng nharia-capitão
miliciano do pioneiros,
do quadro especial, João P dro (la Costa, no regimento
do sapadores mineiros, de do 1 do Julho do 1931.
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Idem para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Cavalaria - capitão José Aristides Guedes da Silva,
no regimento de cavalaria n. ° 6, desde 1 de Julho
de 1931.
Reserva

General, vogal do Supremo Tribunal Militar, José
Ernesto de Sampaio, e capitão de infantaria do batalhão
de caçadores n." 7 José António Martins Júnior, o primeiro nos termos da alínea b) do § 3.° do artigo 10.°
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 considerado nesta situação desde 30 do mês findo.
Reforma.

Coronel, na situação de reserva, Eduardo Augusto do
Almeida, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 do
Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta situação desde 10 do corrente mês.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. II nepartição
Dado provimento, em parte, ao recurso n.? 2:171, interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão
de infantaria André Dias da Silva, por ter fundamento
legal.
~Iinistério da Guerra - nrparlição Geral
Concedido o segundo aumento de 10 por cento sobre
o sOldo de tenente, desde 1 do Dezembro do 1931, o o
primeiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo do
capitão, desde a data cm que lhe competiram os vencimentos dêsto posto, nos termos dos artigos 1.0 e 4.° do
decreto n." 20:247, de 2·1 de Agosto de 1931, e artigos 67.°, 68.° e 69.0 do decreto n." 16:4A3, do 1 de Fovoroiro de 1929, ao capitão reformado, inválido, Manuel
João de Deus Martins Manso, por ter completado o
tempo de permanência no pósto de tenente necessário
para aqueles aumentos, nos termos do decreto n.? 17:378,
UH 27 do Sot mbro do 1029.
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decretos de 16 do corrente mês:
inistério da Guerra - La Direc\ão Geral- 2.. Reparti~ão
Quadro da arma de infantaria

Tenentes-coronéis: os majores José Marcos Escrivanis
e Frederico Henrique de Almeida. e Silva.
Oapítão, o tenente do regimento de infantaria n.? 1
Francisco Ricardo Guerreiro.
Regimento de infantaria n.· 6

Coronel, comandante, o tenente-coronel,
interino, Júlio César Gil Iglésias.

comandante

Batalhão de caçadores n.s 6

Major, supranumerário,
o capitão,
rino, Luiz Alberto de Oliveira.

comandante

inte-

Distrito de recrutamento e reserva n." 18

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
-chefe, António Amadeu Rodrigues de Sousa.

sub-

Adido

'I'enonte- coronel de infantaria, da 3. a Repartição da
1.11 Direcção Geral do Ministério do. Guerra, Júlio Garcez
de Lencastre, l)or ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério
• da Colónias, como agente geral das colónias.
Disponibilidade

'I'onento-corouel de infantaria, adido, Francisco Marcelino Afonso, quo do regresso do Ministério das Colónias se apresentou cm 13 do corrente mês.
Reserva

Coronéis de infantaria: chefe da 3.& Repartição da L."
Dircc<;ão Geral do Mini t 'rio da Guerra, J aimo Vaz, o
choft' do distrito do recrutamento o reserva n.? 18 José
Cândido do A sis o Almeida ~Iato', o capitão de infantaria, supranumerário pormancntc, "ManuelAntónio Vieira,
os dois primeiros nos termo do § único do artigo 7 .0
do decreto n.? li:37 , do 27 do Setembro de 1020,
!oiubstitultlo pelo artigo 1.0 do d crcto n.? 19: 175, de 27
do Dozombro de 1\)30, e o último por tor atingido o limito d idade, nos termo' do § ;\.O do artigo 10.0 do
c~tlldo decreto n." 17 :;\7 , devendo sor considerado nesta
sltua<;lto desde 1;~ do corrcnto mês.
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Portarias

Por portarIa de 2 do mês findo:
llinistério da Gucrra - ReJlar(i~ão do Gabincte
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear a seguinte comissão para, no
prazo de noventa dias, a contar da data da publicação
da presente portaria em Ordem do Exército, proceder a
uma cuidadosa revisão da doutrina do decreto n. o 20:847,
de 1 de Fevereiro do corrente ano, apreciando devidamente as reclamações qUE' tal disposição legislativa foz
surgir e apresentando ao Ministro da Guerra o resultado
dos.seus trabalhos com as convenientes propostas para
que seja definitivamente regulada a antiguidade de tenente dos oficiais da arma de aeronáutica, nos termos
e para os efeitos do artigo 103.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929:
General Ernesto Maria Vieira da Rocha, que servirá
de presidente.
Coronéis: de infantaria Carlos Bandeira de Lima,
de artilharia João de Azevedo Monteiro de Barros, e de
cavalaria Luiz da Cunha Meneses.
Major de infantaria Luiz Augusto do Oliveira Franco.

Por portarIas de 19 do mês findo:
llinistério da Guerra - RCI)ar(i~fto do Gabiue(e
Tendo sido nomeada por portaria de 28 de Març'O
último, inserta na Ordem do Exército n.? 5,2.& sério, do
corrente ano, uma comissão central do motorização do
exército, que tom de estudar, entre outros assuntos, os
carburantes nacionais a aplicar nas viaturas motorizadas do exército: manda o Governo da República Portuguesa, polo Ministro da Guerra, dissolver a comissão
nomeada pela Ordem do Exército n.? lG, 2.a série, de
30 de Setembro de 1930.
Nomeado

alferes médicos cquiparedos,

para n ambu-

lância n.? 1 da delegação n.? 3, om Viana do Caatolo,
da Cruz Vermelha Portuguesa,

om conformidade com o
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disposto no artigo 18.0 do regulamento
geral do corpo
activo, de que trata o decreto n.? 8:698, de 9 de Março
de 1923, por satisfazerem
ao determinado no artigo 17.0
do mesmo regulamento,
os médicos José Gomes de Almeida Crêspo e Eduardo Valença.

llillislério da Guerra- L a Dircc~ão Gcral- V'" ncpar!i~áo
Tendo a comissão constituída pelos oficiais a seguir
designados,
nomeada por portaria
de 16 de Dezembro
de 1931, publicada
na Ordem do Exército n.? 20, 2.&
série. do me mo ano, encarregada
de proceder ao estudo
e elaboração de um novo r0gulmnento geral de informações, terminado os seus trubalbos,
manda o Governo da
República
Portuguesa,
pejo Ministro da Guerra,
dissolver a referida
comissão (I louvar os oficiais que a compunham
pela maneira
superiormente
criteriosa,
inteligente e acertada como se desempenharam
dessa missão,
na qual evidenciaram
as suas oxcelentos qualidades
de
trabalho:
General João Estêvão
Águas.
Coronel
do secretariado
militar José Carlos Afonso
Barroso.
Tenente-coronel
de cavalaria José Júlio Duarte Silva.
Majores:
de infantaria
António Alberto Quintão Moireles, e de artilharia
J oito Pedro Alves Júnior.

Por portarias de 31 do mês findo:
31iniuérie da Guerra - ntparli~flo do Gahilletc
Considerando
qu , a quando da r alização da série de
conferências
sõbre a mobilização
e onómica e reabastocim nto nacional, orgunizr das p ,la Dir c<;lto do Serviço
de Admini trnção Militar à margom do programn. daquolas conferências,
ma, focando um as 'unto paralelo - alguns a [ll ctos da mobilização dos E tados -,
outra foi
r alizudn pelo adjunto
da mesma Dirccc;:1to, oficial do
e tudo maior, qu r. ultou num brilhante complemento
para ti. me .. ma série d COnfl'J"l'IlI:ills:
Manda o Govêrno dlL República Portugul'sa,
pelo Ministro da GUl'l'ra, louvar o coronel de infantaria,
com o
curso do c .tudo maio I', Henrique
Sátir
Lopes Pires

30G

o DEM DO EXÉRCITO N," o

2,' Série

Monteiro, pelas notúveis qualidades do inteligência, estudo e conhecimentos profissionais revelados numa conferência que, sob o título «Mobilizaç-ão dos Estados», 1'011.lizou acêrca do importante
assunto da organização
e
preparaç-ão do exército para a guerra.
Louvados
os oficiais fi seguir designados, pelas notáveis qualidades de inteligência, estudo e conhecimentos
profissionais
que nas conferências promovidas pela Direcção do Serviço de Administração
Militar que realizaram, subordinadas
ao título geral do ~l\Iobilização económica o reabastecimento
nacional», demonstraram acerca
dõsto importante
assunto de organização e preparação
do exército para a guerra :
Tenente-coronel
do serviço do administração
militar
Abeillard Armando de Mira Saraiva;
Majores do serviço de administrnção militar Eduardo
Guedes do Carvalho Meneses, Carlos David dos Santos
e Alcido de Oliveira;
Capitãis do serviço de administração
militar Vorgílio
Pereira da Costa, Juvonal Augusto Carreiro e Armando
Luiz Pinto.
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos "Ministros da Guorra e da Instrução
Pública, nomear os
oficiais e cidadãos a seguir mencionados
para constituírem a comissão encarregada
de dar parecer sõbre o
projecto de do coração da Sala da Grande Guerra, no
Museu Militar, servindo o primeiro do presidente o o
último de secretário:
Brigadeiro de artilhuria José Alberto da Silva Basto;
Doutores: José do Figueiredo e Reinaldo dos antos,
da Academia. N acional de Belas Artes;
Coronel do infantaria, com o curso do estado maior,
Carlos Maria Pcroira dos Santos ;
Major de cavalaria, com o curso do estado maior,
Josó de Sá Nogueira.
11illislério tia Guerra - P Dircc~áo GCl'al- La ReJlarli~ão
Louvado o coronel de infantaria, na situação <lo rosorva, João António Correia dos Santos, porque, tendo
exercido durante vinte e sete anos o magistório no Co16gio Militar, revelou sempr(', a par do lntcligõucia e proíiciõncia, muita dedicação pelo ensino,
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Louvado o tenente do engenharia João Henrique
Franco Pereira Dias pela muita inteligência, dedicação
e competência técnica que revelou na redacção da parte2. a
do Manual de Serviço das Tropas de Sapadores de Caminhos de Ferro, que constitue uma obra de reconhecido
mérito militar.

Por portarias de 6 do correnta mês:
\Iinistério

da Guerra - Rrpartição

do Gabinete

Louvado o coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino pela maneira inteligente tomo se desempenhou da
missão de chefe da équipe de cavaleiros portuguosos que
foi tomar parte no Concur o Hípico Internacional Militar de Nice, realizado em Abril do corrente ano, revelando mais uma voz as suas excelentes qualidades de
militar e do patriota, honrando a sim a sua arma e a
sua Pátria.
•
Louvados os oficiais em seguida designados pela forma
brilhante como 80 portaram no Concurso Ilípico Inter'nacional Militar do Nice, realizado em Abril do corrente
ano, honrando as im a sua arma e a sua Pátria:
Capitãis: de cavalaria Luiz da Costa I vens Ferraz e
Domingos António de ousa Coutinho; tenentes: de artilharia Luiz F leão :\fena o Silva e de cavalaria José
Gil de Gouveia Beltrão.

8.0_

Por determinação do Govêrno da República:

Ministério da Guerra-1.'

Direcção Geral-2.'

Repartição

Adjunto, o capitão miliciano de infantaria,
especial, Artur da Cunha Azinhais.

do quadro

Ministério da Guerra-

Repartição

2.' Direcção Geral-l.·

Chefe da ;).a secção, o major do serviço do administração militar, cm disponibilidade, Guilhormino Augusto
de Melo •árria.
Estado maior general

Ajudante do campo do general JoM Baptista. do ~lmoida Arez, o tenont \ do regimento de eavalaria n. 2
José Gil do GOUY ia Beltrão.
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Govérno militar de Lisboa - Quartel general

Adj unto da La Repartição, o alferes do secretariado
militar, arquivista, Artur Claudino dos Santos.
L' região militar-

Quartel general

Adjun to da 1. Repartição, o alferes do secretariado
militar, supranumerário, José Soares, pelo pedir.
II

Direcção da arma de infantaria

Adjunto da La Repartição, o capitão do batalhão de
caçadores n.? 7 José Maria Nepomuceno Mimoso.
Quadro da arma de infantaria

Coronel do regimento de infantaria n. o 4 António Vaz
Velho da Palma.
Capitão do b-atalhão de metralhadoras n. o 3 Júlio Augusto Valadares TOrres.
Esoola prática de infantaria

Encarregado do depósito escolar de material de guerra,
o alferes do batalhão de caçadores n.? 6 Luiz Maria
Rodriguos.
Regimento de infantaria n.O4

Capitão do regimento de infantaria
Albuquerque Veloso, pelo pedir.

n. o 11 João de

Regimento de infantaria n.· 8

Capitão do batalhão de caçadores n. o 9 António de
Magalhãis Cerqueira de Queiroz, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 11

Alferes do regimento de infantaria
Aníbal Borges, pelo pedir.

n.? 10 Álvaro

Regimento de infantaria n." 18

Tenente do regimento de infantaria n. o 8 Augusto de
Faria Lagoa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.' 19

Capitão miliciano, do quadro especial, do batalhão de
ciclistas n, o 1 Cosme Pereira de Lemos, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.' 1

Alferes do regimento de infantaria n, o 4 J osé Rodrígues Ricardo, pelo pedir.
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Batalhão de oaçadores n.s 5

Tenente de infantaria, omdisponibilidade,
de Sousa Carvalho.

Raúl Colaço

Batalhão de caçadores D.O9

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Francisco
Fernandes Pereira da Costa, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Tenente de infantaría, no quadro da arma, Jaime dos
Santos, pelo pedir.
Batalhão de metralhadoras n.· 1

Alferes: da escola prática de infantaria, Mário dos
Santos Pires Neves, e do regimento de infantaria n.? 16
Carlos Amorim Castanheiru, ambos sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Alferes, supranumerário,
do fegimento de infantaria
n.? 4 Luiz Faria Barroso Mariz, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Distrito de reorutamento e reserva n.- 21

Capitão de infantaria, do Arquivo Histórico Militar,
António Acácio da Cruz, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Esoola prátioa de artilharia

Oficial superior adjunto, o tenente-coronel,
comandante, Manuol da Silva Martins.

segundo

Regimento de artilharia ligeira n.O2

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de artilharia ligeira n.? 4 Francisco Avelino da Fonseca,
pelo pedir.
Grupo independente de artilharia

de montanha n." 12

Oomandante

interino, o major, supranumer[u'io,
gundo comandante, António Alvarenga.

se-

Depósito geral de material de guerra

Adjunto do grupo de armazéns isolado de Bairolas, o
alfore do quadro auxiliar do artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 4 Manuel da Costa Rosa, pelo
p dir.
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Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, da repartição de estatística e
estado civil do corpo expedicionário português, José
Júlio de Andrade.
Regimento de cavalaria. n.· 3

Major de cavalaria,
Teixeira.

no quadro da arma,

Silvestre

Regimento de cavalaria n.· 5

Tenente do regimento de casalaria n. o 8 Manuel da
Fonseca Salvação, sem dispêndio para ~ Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.s 7

Major do regimento de cavalaria n." 3 Rui da Cunha
Meneses.
Esoola prático. de engenharia

Alferes do regimento de telegrafistas
Romão e Américo Mascarenhas Macedo.

J oito 'Magro

Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engonharia, da escola prática da arma,
Mário dos Santos Sobral, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Grupo de avíação

de informação

n.O1

Tenente do serviço de admínistração
militar, em disponibilidade, José Filipe Taborda Morais.
Hospital militar auxiliar de Chaves

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, do
hospital militar regional n. o 4, Manuel Mateus Fernandes, por motivo disciplinar.
Quadro auxiliar

de artilharia.

Tenente do mesmo quadro, do conselho administrativo do Governo Militar de Lisboa, José Antão Nogueira.
Júri para avaliar as provas espeoiais para o pOsto de
brigadeiro, no corrente ano:

Vogal, o general Eduardo Augusto Marques.
Júri para avaliar as provas especíaís de aptidão para o
pOsto de major dos oapítãts
das diversas armas, no
corrente ano:

Exonerado de vogal eventual o brigadeiro de infantaria David Augusto Rodrigues.
Vogal eventual, o coronel do infantaria António Vaz
Velho da Palma, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
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N.o 0
do Gahincte

Tendo sido agraciados
com a Medalha de Louvor da
Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha o primeiro sargento Manuel Ribeiro Conde e o segundo sargento António Fernandes,
ambos do secretariado
militar, é-lhes
permitido usar as respectivas
insígnias.

10.° _ ~Iinistério da Guerra- f.3 Direcção Gcral- I. Reparli~ão
lI

a) Declara-se
que, por portaria do Ministério do Interior de 8 de Setembro
de 1031, inserta no Diário do
Govêrno n.? 211, 2.a sério, de 12 do mesmo mês e ano,
foi louvado
o coronel de infantaria,
na situação de reserva,
Gonçalo
Pereira
Pimenta
de Castro, porque,
tendo sido nomeado por decreto de 23 de Abril de 1\:)31
para proceder a um rigoroso inquérito aos actos ocorridos nos arquipélagos
dos Açoros e Madeira
durante
aquele mês, cumpriu a missão de que foi incumbido num
curto espaço de tempo, evidenciando
excepcionais
qualidades de trabalho
e inteligência
pela maneira clara e
imparcial como organizou os processos o relatórios apresentados,
tendo assim contribuído
eficazmente para que
o Governo
levasse a cabo a repros 110 das faltas cometidas, com manifesto prestígio para os poderes constituidos e com inteira justiça, e domou trando excepcional
zêlo e acendrado
patriotismo.
b) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interlor.r publicada no Diário do Gorêrno 0.° 25-1, 2.3 série,
do 2 do Novembro de 1931, foi louvado o capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Porfírio Hipólito
Azevedo
da Fonseca,
pelo muito zêlo, proficiência
e
comprovudo patriotismo
com que serviu o lugar de chefe
do gabinete
do Ministro do Interior,
para que foi nomeado por portaria do 4: de Fevereiro
de 1031, que fica
revogada.

c) Tendo sido agrnciado pelo Govõrno da Ropública
da Polónia com o Grand
Cordão da Ordom da «Polonia
Restituta-o
o coron 1 de cavalaria
João Nopomuceno
Namorado
de Aguiar,
é-lhe permitido. em conformidade
com a disposições
do reculam nto das Ordens Portu~uesas,
aceitar
aquela
mercê o 11 ar as respectivas
lu Ignias,
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d) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 4, de 10 de Abril do corrente ano, foram 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, os seguintes oficiais:
Medalha

de ouro

Major de infantaria JOfl1Henrique Gomes Vieira.
Tenente de infantaria Álvaro Martins de Campos.
Medalha de pra"ta

Capitão de engenharia
valho.

Vítor Barbosa

da Silva Car-

11. 0_ 31illislério da Guerra -1,11 Direc~ão Gcral- 2. a Reparlição
a) Declara-se que o general José Ernesto de ampaio,
que pela presente Ordem do Exército passa à situação
de reserva, 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 para avaliar as
provas especiais para o põsto de brigadeiro, até a conclusão das provas em que já interveio.

b) Declara-se que o coronel de infantaria Joaquim
Inácio do Barcelos Júnior deixou de estar suspenso das
funções de serviço.

c) Doclarq-se que o major de infantaria Rodrigo Teixeira de Almeida, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
d) Declara-se que os majores Henrique de Jesus e
Silva Escudeiro, Gaspar Inácio Forr ira e J aim Pires
Cansado e os alferes Luciano Roma TOrres, José Marcelino Correia Valarinho
, com a patente d tenente,
José Alves Pereira e José Delgado, todos do infantaria
o snprenumerários,
chegaram à. sua altura para entrar
nos respectivos quadros.
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e) Declara-se que o tenente-coronel Francisco Marcelino Afonso, os capitãis Lucínio Gonçalves Presa e
Joao Guilherme Menese Ferreira e os tenentes Lniz
das Dores Santos, Raúl Colaço de Sousa Carvalho e
Joaquim Miranda, todos do infantaria o em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos
quadros.
f) Declara-se que, por ter pedido adiamento por um
~uo do curso do comandautes de batalhão, que teve
início na escola prática de infantaria em 1 do corrente,
fica sem efeito a nomeação do capitão de infantaria José
de Magalhãis Queiroz do Abreu Coutinho, inserta na
Ordem do Exército n.? 11, 2.& sério, do ano findo.

y) Declara-se que, por terem pedido adiamento por
um ano do curso de comandantes de batalhão, que teve
início na escola prática de infantaria em 1 do corrente,
não foram nomeados para o mesmo curso os capitãis de
infantaria a seguir mencionados: Vítor Ilugo Antunes,
António Albino Douwens e Alfredo Fernandes de Oliveira.
lt) Declara-se que o capitão de infantaria Joaquim
Delgado Franca conta a antiguidade, para efeitos de
vencimento, desde 22 de Junho do ano findo.
l) Declara-se que os oficiais de infantaria abaixo mencionados foram nomeado para freqüentar os cursos de
comandante de batalhão e companhia, que tiveram inicio
na escola prática do infantaria cm 1 do corrente.

Capitãi

Comandantes de batalhão
: Sebastião Maria da r óbrega
T

into Pizarro

e Ernc to Cardoso Cabral do Quadro .
Comandantes de companhia

Tenentes: Simeão Nun Vitória, António Gomes, Tadeu lIonriquo Pinto, ALfredo oar 5 da Oosta, com o
~u~.. o do estado maior, António Augu: to de ou·a.e mihCHlllOS do quadro especial:
José Sílveetrc Rodrigues,
A.uacleto Inácio d • Cam po ,J o. "J oaq uim Guedes Gomes,
Amadeu Casimiro Calejo, II iitor Godofredo Ribeiro de
A~moida, Alberto Guimart i Bapti ta e Francisco Maria
Rlh('iro do I' nria Salgado.
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j) Declara-se
que, em harmonia com o artigo 53.0 do
decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, os tenentes de infantaria, com o curso do estado maior, abaixo
mencionados,
passam a contar D. antiguidade
de tenente,
nos termos do artigo 103. o do mesmo decreto, de 1 de
Dezembro de 1921 e fi ocupar na respectiva escala, logo
que sejam promovidos
ao pôsto imediato, o lugar imediatamente
à esquerda
do capitão Filipe da Conceição
Rodrigues
pela seguinte ordem:
Frederico
da Costa Lopes da Silva.
Manuel Gomes de Araújo.
João Cândido Figueiredo Valente.
k) Declara-se que, em harmonia com o artigo 53.0 do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, o tenente
de infantaria, com o curso do estado maior, Luíz Augusto
Soares de SOUSfi Sanches passa a contar a antiguidade
do posto de tenente, nos termos do artigo 103.0 do mesmo
decreto,
de 1 de Dezembro de 1921 e a ocupar nu respectiva escala, logo que seja promovido ao põsto imediato, o lugar imediatamente
li, esquorda
do capitão da
mesma arma Jo110 Moniz da Ponte Júnior.
l) Declara-se que, nos termos do artigo 53.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, o tenente
do infantaria,
com o Curso do estado maior, Fernando
dos Santos Costa passa D. ocupar na respectiva
escala O
lugar imediatamente
à esquerda
do tononto da mesma
arma Matias Rodrigues
Figueira
Júnior e à direita do
tenente António Augusto de Sousa, a quem se refere a
declaração
i) do n. o 10.0 da Ordem do Exército n. o 8,
2.n série, do corrente ano.
m) Declara-se
que fica sem efeito a nomeação insorta
na Ordem do Exército n.? 1~, 2.a sério, do ano findo,
dos tenentes
de infantaria
Eurico Dagoborto
Barroso
Tierno e Luiz Robalo dos Santos para o curso de comandantes do companhia,
que teve inicio na escola prática
de infantaria
em 1 do corronto,
n) Declara-se que, em harmonia com O artigo 63.0 do
decreto n. o 17:378, do 27 de Setembro
do 1939, o capitão de artilharia,
com o curso do estudo maior, Júlio
Mário da Silva Nascimento passa a coutar a antiguidade
de toneuto, nos termos do artigo 103. o do mesmo decreto,

•
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de 1 do Dezembro de 1918 e a ocupar na respectiva
escala, logo que seja promovido ao pôsto imediato, o
lugar imediatamente à esquerda do major da mesma
arma Augusto Luciano Alvos.

o) Declara-se

que, em harmonia com o artigo 53.0 do
decreto n, o 17 :378, de 27 de Setembro de 1'929, os capitãis de artilharia, com o curso do estado maior, José da
Costa Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte Real e
José Viana Correia Guedes passam a contar a antiguidade de tenentes, nos termos do artigo 103. do mesmo
decreto, de 1 de Dezembro de 1921 e a ocupar respectivamente na escala da sua arma os lugares imediatamente à esquerda dos capitãis Alcino Miguel Pereira
Rodrigues e Segismundo Alvares Pereira e Lima.
0

p) Declara-se que, em harmonia com o artigo 53.0 do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, o capitão de artilharia, com o curso Jo estudo maior, João
Carlos do á Nogueira pa sa a contar a antiguidade de
tenente, nos termos do artigo 103.0 do mesmo decreto,
de 1 de Dezembro de 1922, indo ocupar na respectiva
escala o lugar imediatamente à esquerda do capitão Alberto dos antos Mota.
1)) Declara-se qu(' 6 Josó Ferreira da Costa e não
Jos6 Ferreira Gomes da Costa o verdadeiro nome do
alferes farmacêutico promovido a êste põsto por decreto
de 2 de Maio findo, publicado na Ordem do Exército
n. o 7, 2. a série, do corrente ano.

1') Declara-se que na lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano, referida a 31 de
Dezembro de 1931, o capitãis do serviço de administração militar Artur Maria Ramos 'I'arana e Álvaro Fel"
uandos Gonçalves devem ser considerados inscritos à
esquorua, re pcctivamonte, dos capitãis do mesmo serviço António Pires e Ilídio Aníbal Botelho Coelho, correspondendo·lhes as datas do artigo 108.° do decreto
n.O 17:378, de 1 de Dezembro de 1918 e 1 de Dezembro
de 1921.

8) Declara se que o alf res: do secretariado militar,
supranumerário,
Raúl Duarte de Sousa, c do quadro
auxiliar de artilharia, Manuel da Costa Rosa, desistiram
de ervir nas Colónias, no termos do decreto n." 13:309,
de 1!)27, no corrente ano.
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t) Declara-se que a promoção ao seu actual poeto do
capitão do quadro auxiliar de engenharia Joaquim Guilherme Travassos, inserta na Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, do corrente ano, devo sor considerada como
efectuada para o batalhão de automobilistas, e não para
o quadro auxiliar de engenharia, conforme foi publicado.
u) Declara-se que o capitão chefe de banda de música
do batalhão de caçadores n.? 1, José Maria Cordeiro, foi
nomeado para fazer parte do júri de exames para alferes chefes de banda de música, em substitníção do tenente chefe de banda de música do regimento de infantaria n.? 1 Manuel Joaquim Canhão.
v) Declara-se que o tenento-coronel, na situação de
reserva, Eduardo Augusto Cortês deixa de estar suspenso das funções de serviço que lhe poderiam ter cabido naquela situação.
x) Declara-se que os oficiais que verifiquem quaisquer
inexactidões nas datas e outras indicações com que figurem na «Lista geral de antiguidade dos oficiais do exército metropolitano», referida a 31 de Dezembro de 1931,
devem dêsse facto informar a 2. a Repartição da 1. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, por intermédio
dos respectivos comandos ou chefos de quem dependam,
de forma que as respectivas comunicações dêem entrada na mesma Repartição até 15 de Dezembro do corrente ano.
y) Declara-se que na eLista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano», referida a 31 de Dezembro de 1931, deve ser rectificada para 20 de Fevereiro de 1887 a data do nascimento relativa ao capitão
miliciano médico, do quadro especial, António Vieira
Barradas.
z) Publica-se, para efeítos orçamentais, a relação dos
oficiais supranumerários
por excesso, nos termos do
n.? 2.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro de 1929:
Infantaria

Major Mário Armão Ferreira.
Major Aurélio Figueirodo Nunes da Silva.
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Major J oito Alpoim Borges do Canto.
Major João César Carvalho Vasconcelos.
Major António Ferreira Damião Júnior.
Major Joaquim Mendes Bragança.
Major Vergílio Damasceno Simões.
Major José Zeferino de Sequeira.
Major Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão.
Major Manuel António dos Santos.
Major Carlos Augusto Pereira do Carmo.
Major Luiz Augusto de Sousa Rodrigues.
Major António José de Matos Raimundo.
Major Luiz Alberto de Oliveira.
Alferes Francisco António Pires Barata.
Alferes Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha.
Alferes, com a patente de tenente, José António Ferreira.
Alferes José Nogueira da Oosta Branco.
Alferes João Baptista de Azevedo Ooutinho.
Alferes João Augusto de Sousa Cerejeira.
Alferes César Pais Soares.
Alferes, com a patente de tenente, Bento Teodósio
Tomaz Cabrita.
Alferes José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas.
Alferes António Farinha dos Santos.
Alferes, com a patente de tenente, José António Vasco
Mascarenhas Júnior.
Alferes João Garcia Alves.
Alferes Óscaf Spencer Moura Braz.
Alferes, com a patente de tenente, João de Barros
Amado da Cunha.
Alferes Abel de Castro Roque.
Alferes, com a patente de tenente, José do POso e Sousa
Benchiuol.
Alferes, com a patente de tenente, António dos Santos
Neto.
Alferes, com a patente de tenente, Jacinto Gonçalves
Godinho.
Alferes, com a patente de tenente, Carlos António Parreiral da Silva.
Alfero , com a patente de tenente, Vitório Frederico
Crispim.
.
Alferes, com a patente do tenente, Felizardo Pacheco
Sarmento da Conceição .
. Alferes, com a patent de tenente, António Maria Martins.
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Alferes, com a patente de tenente, Aurélio Augusto da
Cruz Ferreira.
Alferes, com a patente de tenente, Argílio de Oliveira
Rocha.
Alferes Francisco dos Reis Pio.
Alferes Joaquim Afonso Pinto.
Alferes António Manuel Durana.
Alferes Joaquim Marques Pinheiro.
Alferes António da Costa.
Alferes Manuel Joaquim Moreno.
Alferes Gumerzindo da Silva.
Alferes Raúl Videira.
Alferes Francisco Inácio Moreira.
Alferes Armindo de Almeida.
Alferes Ernesto Moreira dos Santos.
Alferes Raúl António de Jesus.
Alferes Manuel Simões Rosa.
Alferes Augusto Vieira.
Alferes Martiniano Augusto da Silva.
Alferes Fortunato António.
Alferes José Camisão Vaz Ferreira.
Alferes Luiz Gonzaga Grego.
Alferes João Miguel Gomes.
Alferes Isaúl da Conceição Ferreira.
Alferes Francisco de Oliveira Charneira.
Alferes José Pereira.
Alferes Domingos António Ferreira.
•
Alferes Amadeu Alves.
Alferes Armando Afonso Barreira.
Alferes João Branco Gaio.
Alferes João ReMlo.
Alferes António Rodrigues da Graça,
Alferes Salvador Augusto Alves.
Alferes José de Sousa Regato Júnior.
Alferes Joaquim Ramos.
Alferes Francisco Marcos Lopes Leitão.
Alferes José Vaz de Carvalho.
Alferes António Ferreira.
Alferes Joaquim Augusto Teixeira,
Alferes José Valeriano Paulino.
Alferes Serafim Xisto de Assis.
Alferes António Loureiro da Cruz.
Alferes Alfredo Ribeiro de Moncsos.
Alferes Joaquim da Rocha Moura.
Alferes Fernando Vieira de Azevedo.
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Alferes Manuel Simões Alberto.
Alferes Abel da Silva Rebelo.
Alferes Inácio Monteiro Pacheco.
Alferes Josó Marques Correia.
Alferes Armindo Sequeira.
Alferes António Júlio.
Alferes David de Jesus Paixão.
Alferes António José Duarte.
Alferes Manuel Afonso Cardoso.
Alferes Fernando José Lopes.
Alferes Manuel de Jesos da Silva.
Alferes António Nicolau Caldeira.
Alferes Francisco dos Santos Gabão.
Alferes Casimiro Janeiro Bi16.
Alferes Francisco Pires J ónior.
Alferes António Marques Tavares.
Alferes José Ribeiro dos Santos.
Alferes José Simões.
•
Alferes Manuel de Carvalho.
Alferes Isidoro da Palma.
Alferes José Maria Ribeiro.
Alferes Manuel do Ro. ário.
Alferes Joaquim Matias.
Alferes Alberto Tomaz de Faria.
Alferes Adriano Soares de Magalhãis.
Alferes José do Egipto de Oliveira Braga.
Alferes José Francisco da Costa Braga.
Alferes Lino da R . ureição e Silva.
Alferes José Julião do Freitas.
Alferes Baltasar de Castro.
Alferes António Rodrigue •
Alferes Vicente Gonçalves Borges.
Alfore Manuel Freixo.
Alferes Manuel Folgado.
Alfcre Joaquim Maria Galhardo.
Alfore António da Trindade.
Alferes Domingo' António do Santos.
AI~ res Alexandre Medeiros.
Alferes Álvaro Aníbal Borges.
Alferes Luciano Fernandes.
AH res António Feliciano Correia Branco.
AH res Franci co Máximo Gouveia.
Alforo António Co lho.
Alferes António
onçnlves de Miranda .
•\lfer s Paulo da ilva.
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Oelestino Bernardo Feliciano Marques Pereira.
Mário Gustavo de Araújo Barata da Cruz.
José dos Santos Caeiro. .
José Rodrigues Ricardo.
Luiz Faria Barroso Mariz.
Alfredo dos Santos.
José Fernandes Matias Júnior.
Manuel Machado Soares de Oliveira e Sousa.
Júlio de Almeida Rebêlo de Lacerda.
Dario dos Santos Cartaxo.
António Gameiro da Fonseca.
Mário Lourenço dos Santos.
Josó Maria de Melo.
Isidoro Lopes dos Santos.
Cavalaria.

Alferes João Henriques
Alferes Artur Ferreira.

Domingues.

Médicos

Tenente-coronel Manuel Rodrigues da Oruz.
Tenente-coronel José Augusto Rodrigues.
Tenente-coronel Vitorino de Sousa Magalhãís.
Tenente-coronel Ricardo Garcia.
Tenente-coronel Alberto dos Santos Monteiro.
Tenente-coronel Adelino Augusto Fernandes.
Tenente-coronel Luiz Flamínio Teixeira de Azevedo.
Tenente-coronel Alberto Luiz de Mendonça.
Tenente-coronel Manuel Bragança.
Tenente-coronel Afonso Henriques Botelho de Sá Teixeira.
Tenente-coronel Carlos José Fernandes Botílheiro.
Major António Emílio Antunes de Vasconcelos.
Major José Augusto da Silva Xavier Nogueira.
Major António Pereira Barbosa.
Major Afonso José Maldonado,
Major António Monteiro da. Oliveira.
Veterinários

Tenente-coronel
Tenente-coronel

João Jorge Lohato Guerra.
João do Almeida Seara,

Serviço de a.dministração militar

Tenente-coronel
Tenente-coronel

Amadeu Damasceno Vieira de Castro.
Armando de Almeida Lima.
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Tenente-coronel Acácio Augusto de Araújo Negrão e
Sousa.
Tenente-coronel Carlos Gomes Teixeira.
'I'enente-coronel António José Rodrigues.
Capitão Armando Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo.
Capitão Clemente Rafael Leão.
Capitão José da Fonseca Grincho,
Capitão António Ribeiro dos Reis.
Capitão José Armando da Palma Graça.
Capitão Rómulo Pompílío da Rosa :.\lelldes.
Capitão Carlos do Amaral.
Capitão José ROla Pereira do Nascimento.
Capitão José de Lacerda da Rosa.
Tenente Carlos Alberto Sanches de Miranda Castro
Guedes Dias.
Tenento Rui Pinheiro de Lemos.
Tenento Joaquim de Melo Póvoa.
Tenente Artur Pinto Bastos Júnior.
Tenente Hipólito Dâmaso das Neves.
Tenente António Rodrigues Cardoso.
Tenente José Dias dos Santos Nobre.
Tenento António Esteves de Carvalho.
Tenente Eduardo de Sousa Correia Barbosa.
Tenente António Baptista da Costa.
Tenente Cupertino Alves Gomes.
Alferes Marcelino Ferreira Martinho.
Alferes Manuel Domingos.
Alferes António Dias.
Alferes António Salgueiro Máximo.
Alferes Arménio do Nascimento Guerra.
Alferes Carlos Pessoa Fraikin.
Alferes Artur Ramalho.
Alferes Serafim Augu to dos Prazeres.
Alferes João Duarte Perrv de Almeida e Brito.
Alferes Américo Augusto de Almeida Calado.
Alferes Vasco Serapião das Neves Martins.
Alferes Humberto do' autos Pereira.
Alferes José Henrique de Sousa.
Alfere!l Mário Augusto Jorge de Figueiredo.
Alferes João da Conceição Domingos.
Alferes José Coe1l1Oda Fons ca.
Alferes Luiz da Costa Miguel.
Alferes João Francisco Calado.
Alferes António da Conceição Marcelino.
Alfere Joaquim Maria Dolo.
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Alferes Aldemiro da Encarnação Pires.
Alferes Rodolfo José Branco Ló.
Alferes José António Gamito.
Alferes Eduardo Nascimento Carneiro Allen.
Alferes José Diniz Morão.
Alferes António Leitão Zuquete.
Alferes Alcino Júlio Pires.
Alferes Armando Pais Gaspar.
Alferes Norberto Lacerda Benigno.
Alferes Cândido da Si! va Simões.
Alferes Vicente Henrique Varela Soares.
Alferes, com a patente de tenente, Paulo Arnaut Taveira da Paixão Metelo.
Alferes António Armando Lopes.
Alferes Elói do Nascimento Saraiva da Mota.
Alferes Manuel Gomes da Silva Vera Cruz.
Alferes Abel António Nogueira.
Alferes, com a patente de tenente, Simão da Costa
Almeida.
Alferes, com a patente de tenente, Casimiro Artur
Vieira.
Alferes, com a patente de tenente, João Baptista Repenicado.
Seoreta1'iado militar

Alferes, com a patente de tenente, José Luiz dos Santos Romão.
Alferes João Mendes Alves.
Alferes Américo Baptista.
Alferes José Soares.
Alferes Raúl dos Santos Correia Diniz.
Alferes José Augusto da Costa Falcão.
Alferes João Jacinto 'I'anissu,
Alferes Joaquim António Piteira.
Alferes Francisco António Milho da Rosa.
Alferes José Augusto de Figueiredo.
Alferes Gonçalo Ferreira da Silva.
Alferes Viriato Egídio.
Alferes Manuel António Carreira Lopes Pereira de Rio.
Alferes, com a patente de tenente, José Alves Correia
e Silva.
Alferes, com a patente do tenente, António José da
Costa Campos.
Alferes João Colares Cifuentes.
Alferes, com a patente de tenente, Álvaro Maria Pereira.
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Alferes, com a patente de tenente, Rodrigo Augusto
de Carvalho Júnior.
Alferes Raúl Duarte de Sonsa.
Alferes Manuel Correia.
Alferes Vasco "Miranda Baptista.
Alferes José Dias Resende de Carvalho.
Alferes Eduardo da Cunha e Sousa.
Alferes João Baptista dos Santos.
Alferes Manuel Joaquim Leal.
Alferes António Maria Marques Perdigão Júnior.
Alferes Manuel Coelho Fortes do Vale.
Alferes José Hermenegildo Afonso.
Alferes Carlos de Sampaio.
Alferes Josó Baptista Marques.
Alferes Belmiro dos Santos Carvalho.
Alferes Vorgíllo Camilor Dias.
Alferes Manuel Fernandes Pereira.
Alferes Antonino Faria Pais.
Alferes Manuel Baptista de Sousa.
Alferes Adriano Pinto.
Alferes J osé Coelho de Moura.
Alferes J osó de Sousa Ribeiro.
Alferes José Pires.
Alferes Artur Manuel da Cruz.
Alferes António Saro Negrão.
Alferes António Alberto Leopoldo.
Alferes Luiz Chasqueira.
Alferes Domingos dos Santos )1assano Corado.
Alferes Aníbal de Sales.
Alferes, com a patente de tenente, Luiz do Lima Castela.
Alferes, com a patente de tenente, António José Pereira Pinto de Macedo.
Alf res, com a patente de tenente, António Joaquim
Cândido Forroirn .
•\lferes Aníbal Rafael da Silva.
Alferes Ilenrique Augusto 'I'omé.
Alfores Remérito Paulo 'I'rias.
Alferes Artur Martins.
Quadro auxiliar de artilharia.

Tenente
Tenent
Tenente
Ten nte

Artur Gonçalves da Silva.
António de , ousa Brites.
Augusto Mondes Ribeiro.
'Manuel Gonçalves Rodrigues.
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Tenente Francisco António de Sousa Freire.
Alferes José Manuel da Silva.
Alferes Guilherme Joaquim Catramelo.
Alferes Francisco Serra.
Alferes Augusto Bernardo dos Santos.
Alferes Luiz Augusto Cristóvão.
Alferes António Rodrigues Carvalheiro,
Alferes, com a patente de tenente, Abílio Gonçalves
Garcia.
Alferes Francisco de Oliveiru Torrado.
Alferes Frederico Mendes Abóbora.
Alferes Florindo José de Oliveira.
Alferes Aníbal Pinto de QU0Íroz.
Alferes Jaime Henrique Lopes.
Alferes João Pedro.
Alferes, com a patente de tenente, Amadeu Eduardo
de Campos Beltrão Ferreira Viana.
Alferes Augusto Pinto de Freitas.
Alferes João Germano de Matos Júnior.
Alferes Matias Mourato Chambel.
Alferes José Augusto Lopes Dias.
Alferes José Duarte Ferreira Brito.
Alferes José dos Reis Pires.
Alferes Manuel da Costa Rosa.
Alferes Joaquim Inácio Galhoz,
Alferes Lourenço Matias Guinapo.
Alferes António Carolino Doutel.
Alferes, com a patente de tenente, José Joaquim Lourenço.
Alferes, com a patente de tenente, José Domingues
Rodrigues Candeias.
Alferes, com a patente de tenente, Augusto Nunes
Afonso.
Alfero , com a patente de tenente, Manuel Rodrigues
de Carvalho.
Alferes Manuel de Sousa.
Alferes Manuel Pinto Curado.
Alferes Abílio G uím arãis.
Alferes António Raposo dos Santos.
Alferes José Marques Carrilho.
Quadro auxiliar

do serviço de saúde

Capitão José Martins.
Tenonte José Maria Rodrigues Valente.
Alferes Evaristo Gomes da Silva Carvalho.
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Severo José Pinto.
Maximiano Ribeiro Saraiva.
Francisco José Courelas.
Mário de Jesus Azevedo.
Manuel Rodrigues Paiva.
José J oaq uim dos Reis.
Pioadores

Capitão Domingos Pires Martins.
Capitão António César de Oliveira.
Não fazem também parte dos respectivos quadros a
que se refere o artigo LOdo decreto n,° 17 :375, de 27
de Setembro de 1929, os oficiais supranumerários pormanentes e os nas situações de disponibilidade e adidos
ao quadro, cujas situações constam das suas respectivas
tolhas de matricula, declarundo-so sempre na devida
oportunidade, em Ordem do Exército, 2.& série, quais os
supranuruerárioe
por excesso e em disponibilidade que
cheguem iL sua altura para entrar nos respectivos quadros, desde quando as unidades ou estabelecimentos
onde os mesmos prestam serviço os devem considerar no
quadro e fazer a respectiva comunicação
ao conselho
administrativo por onde forem abonados.
Sempre que qualquer oficial seja transferido deverá
constar na sua. guia de marcha em qual das mencionadas situações se encontra.

12. 0_ !Iioislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a neparli~ão

a) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito, de harmonia com o decreto u. ° 20:247, dei 24 de
Ago to do 1931, os oficiais nas situações de reserva e
reforma em seguida mencionados:
Generais graduados

Air
O ório de Aragão, 293:511, sendo: pensão de
reforma, 248640; lei n." 888, 2468~; loin.o1:332, 19t$87.
Tom 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 37 anos
de serviço e limito de vencimentos de coronel.
António Emílio de Quadros Flores, 283 17, sendo:
pensão de reforma, :!4 640; lei n,o 88, 24jj84; lei
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n.? 1:332, 9t$93. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo, 36 anos de serviço o limite de voncimentos de
coronel.
António Maria de Morais Pinto Sarmento, 45M47,
sendo: pensão de reforma, 320676; loi n. ° 888, 32607;
lei n.? 1:332, 102;$64. Tem 2 aumentos do 10 por cento
sõbre o sõldo, 43 anos do serviço o limite do vencimentos de coronel.
Bento Manuel Gonçalves, 401653, sendo: pensão de
reforma, 3081588; lei n. ° 888, 30B88; lei n. ° 1:332,
61677. Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre o soldo,
40 anos de serviço e limite de vencimentos
do coronel.
Francisco Leite Arriscado, 287tS28, sendo: pensão de
reforma, 25215; lei n.? 888, 25~20; lei n.? 1:332, 10b08.
Tem 1 aumento de 10 por conto sõbre o sOldo, 3G anos
do serviço e limite de vencimentos de coronel.
Vitorino 'I'oixeira Laranjeira, 51G~ô2, sendo: pensão
do reforma, 3741537; lei n.? 888, 3764:3; loi n." 1:332,
104682. Tem 3 aumentos do 10 por cento sõbro O sôldo,
42 anos de serviço, diferencial e limito de vencimentos
de coronel.
Zeferino Morais e Mota, 257J-t2, sendo : pensão do
reforma, :!2M81; lei n.? 888, 22658; loi n. ° 1:332,
9603. Tem 36 anos de serviço e limite de vencimentos
de coronel.
Coronéis

Arnaldo Pacheco Dias TOrres, 347684, sondo: pensão
de reforma, 276t!07; 10in.0888,
276GO; lei n." 1:332,
44t517. Tem 1 aumento do 10 por conto sóbre o sõldo,
39 anos de serviço e diferencial.
Francísco Paula Azerodo, 443;599, sondo: pensão do
reforma, 331;$34; lei n.? 888, 3Btll13; lei n.? 1:332,
79652; do vencimento total 249iiOG são pelo Ministório
da Instrução Pública. Tom :3 aumentos de 10 por conto
sobro o soldo, 41 anos do serviço o diferencial.
J oito Augusto Martins, 252tS-iO, sondo: ponsão de reserva, 213tS90j lei n.? 888. 2l639; 10i n.? 1:332,17811.
Tom 1 aumento do 10 por conto sôbro o sóldo, ;37
anos de serviço e limito do vencimentos do tenente-coronol.
Jacinto da Costa Miranda, 347ií84. H ndo : pensão do
reforma, 27Gt$07; lei 11.° 888, 376GO; lei n." 1:332,
44tH 7. Tom 1 aumento do 10 por conto sobro o sôldo,
39 anos do serviço e diferencial.
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Tenentes-coronéis

António Augusto de Matos Cid, 251631, sendo: penslto de reforma, 228M 7; 10i n. o 888, 22884. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo e 35 anos de S0rviço.
Artur Eugénio de Almeida e Silva, 292613, sendo:
pensão de reforma, 239846; lei n. o 888, 231$94; lei
n.? 1.:332, 281573; do vencimento total 30672 são pelo
Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sOldo, 38 anos de serviço e diferencial.
David Ferreira da Rocha, 227671, sendo: pensão de
reforma, 314tS83; lei n." 888, 1268 . Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o sôldo o 33 anos de serviço.
Fernando de Almeida, 236677. sendo: pensão do reforma, 207670; lei n." 88, 20,$77; J(li n.? 1:332, 8630.
Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o sôldo e 36
anos de serviço.
Francisco de Paula Rêgo, 226896, sendo: pensão de
reforma, 21 :524; lei n. o 88, 8t$72. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o soldo, 32 anos de serviço e diferencial.
. José Joaquim da Silva, 274676, sendo: pensão de reforma, 21F36; lei n.? 8 8, 21613; lei n.? 1:332,
42;527. Tem 40 anos de serviço e limite de vencimentos
do tenente-coronel com 2 aumentos.
Luiz Estelita de Freitas, 283874, sendo: pensão de
reforma, 211675; lei n." 88, 21,)17; lei n.? 1:332,
50882. Tem 2 aumentos d 10 por cento sobre o soldo
de capitão e 41 anos de serviço.
Manuel Ferreira Bairrão Ruivo, 250,557, sendo: penSilo de reforma, 332601; lei n.? 88 , 18 56. Tem 2 au~entos de 10 por conto Obre o sõldo, 34 anos de serVIÇO e diferencial.
Pedro Francisco J" avier do Brito, 243806, sendo:
peu ão de reforma, 225506; loi n, ° 888, 188. Tem 2
aumentos do 10 por conto sobre o sOldo, 34 anos de
serviço o diferencial.
Majores

A.cácio Alberto do Morais LObo, 2736, sondo: pensão
de reforma, 210 ; lei n.? 8 8, 21':;; lei n.? 1:332. 428.
Tem 1 aumento de 10 por c nto sobre o õldo, 40 anos
de. serviço e reforma nos tormos da lei n. ° 1:465, ou
sOJa o limite do vencimento do major com 2 aumentos.
A.gostinho Alvaro d Figu ir do, 129t525 de pensão
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de reforma. Tem 2 aumentos d~ 10 por cento sobro o
sOldo, 25 anos de serviço e sõldo de capitão.
António Cardoso, 173658, sendo: pensão de reforma,
152627; lei n.? 888, 15;$22; lei n.? 1:332, 6609. Tem 36
anos de serviço e sõldo de capitão.
António da Conceição Ribeiro de Andrade, 223tS90,
sendo: pensão de reforma, 189675; lei n. ° 888, 18697;
lei n.? 1:332, 1M18. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sObre o sOldo de capitão e 37 anos de serviço.
António Cruz, 203655, sendo: pensão de reforma,
172650; lei n.? 888, 17~25; lei n.? 1:332, 13680. Tem 1
aumento de 10 por cento sObre o soldo de capitão o 37
anos de serviço.
António Joaquim de Almeida Rebelo, 187611, sendo:
pensão de reforma, 173625; lei D.O 888, 13686. Tem :3
aumentos de 10 por cento sObre o sOldo de capitão o 34
anos de serviço.
António Joaquim Antunes, 1781$75, sondo: pensão de
reforma, 1621$50; lei n.? 888, 161$25. Tom 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo de capitão e 35 anos de
serviço.
António Sérvulo Nunes, 2031$55, sendo: pensão de reforma, 172650; lei n.? 888, 17625; lei n." 1:332, 13680.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo de capitão
e 37 anos de serviço.
.
Casimiro Augusto de Sousa, 294632, sendo: pensão
de reforma, 206618; lei n." 888, 20661; lei n.? 1:332,
65697; 0,14 por cento, 1tS56. 'rem 43 anos de serviço,
8 períodos o reforma nos termos da lei n.? 1:158.
Eduardo Augusto de Carvalho Baldino, 352694, sondo:
pensão de reforma, 200675; lei n.? 888, 20607; lei
n.? 1:332, 32612. Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre
o sOldo do capitão e 39 anos de serviço.
Francisco Mondes, 216655, sendo: pensão do ro erva177650; lei n.? 888, 17675; lei n." 1:332,21630. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o soldo de capitão e 38
anos de serviço.
José Brandão, 272655, sendo: pensão do reforma,
197650; lei n.? 888,19675; lei n.? 1:332,55630. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o sõldo d capitão e 42
anos de serviço.
José Eduardo de Morais, 190~95, sendo: pensão de
reforma, 167650; lei n.? 888, 16675; lei n.? 1:332, 667~.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sOldo de capttio e 36 anos de serviço.
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José Ferreira Gonçalves, 299;$80, sendo: pensão de
reforma, 217625; lei n.? 888, 21672; lei n.? 1:332, 60883;
do vencimento total 8M56 são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos do 10 por cento sobre o sõldo de
capitão e 42 anos de serviço.
José Francisco, 178875, sendo: pensão de reforma,
162650; lei n. ° 888, 1M25. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbrc o sOldo de capitão e 35 anos de serviço.
José Francisco Tavares, 1646 de reforma extraordinária. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo e
diferencial.
José Lúcio de Oliveira Seixas, 190895, sendo: pensão
de reforma, 167850; lei n." 888, 16675; lei n." 1:332,
6870. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o sõldo de
capitão e 36 anos de serviço.
Luiz José de Sampaio, 190895, sendo: pensão de
reforma, 167650; lei n.? 888, 1667D; lei n.? 1:332,6670.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo de capitão o 36 anos de serviço.
Manuel Joaquim Esteves, 190895, sendo: pensão de
reforma, 167850; lei n.? 88 ,16875; lei n." 1:332, 61$70.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo de capitão e 36 anos de serviço .
. Sezinando António das Chagas Franco, 190895, sendo:
pensão de reforma, 167850; lei n. ° 888, 16875; lei
n.? 1:332, 6870. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o soldo de capitão
36 anos de serviço.
Vicente da Oruz, 220847, sendo: pensão de reforma,
1801572; lei n,° 888, 181507 j lei n. ° 1:332, 21868. Tem
3 anos do serviço.
Vergilio Gonçal ves Roma, 200844, sendo: pensão de
reforma, 1 9;510; lei n. ° 888, 11834. Tem o primeiro
aumento de 10 por cento sõbre o soldo de tenente-coronel e 33 anos de serviço.
Oapitãis

Alexandre T odoro d Figueiredo, 299880, sondo:
pen ão de reforma, 217825; lei n.? 888, 21872; lei
n.O 1:332. 60883. T m 2 aumentos de 10 por c nto sobre o Ido, 42 ano de rrviço
reforma nos termos
da I i D.O 1:15 .
Alfr do Augu to de Oa tro, 102827 do pensão de res rva. Tem 23 ano' d serviço.
Álvaro Américo Ma hado, 268612, sendo: pensão de
reforma, 206625; lei 0.°
8, 20862; lei n." 1:332,
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41~25. 'I'om 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
40 anos de serviço e reforma nos termos da lei n. o 1 :465.
Aníbal Augusto de Sá, 107t$50 de pensão de reforma.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o sõldo (' 24 anos
de serviço.
António Hernani Gomes de Melo, 316~30, sendo:
pensão de reforma, 222~75; lei n. o 888, 22~27; lei
0.0 1:332, 71~28. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre
o sõldo, 43 anos de serviço e reforma nos termos da
lei n.? 1:465.
António Nunes Queiroz, 284~67, sendo: pensão de
reserva, 197~50j lei n.? 888, 19~75; lei n.? 1:332,
55~30; 0,14 por cento, 12~12; do vencimento tota133~85
são pela província de Timor. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o seldo, 42 anos de serviço e 63 períodos.
António da Silva Abrantes, 29M01, sendo: pensão de
reforma, 202;150; lei n. o 888, 20t$25; lei n. o 1:332,
64~80; 0,14 por cento, 3646. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o soldo, 43 anos de serviço e 18 períodos.
Camilo do Carmo Machado, 257~95, sendo: pensão
de reforma, 192650j lei n.? 888, 19~25; lei n,? 1:332,
4M20. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
41 anos de serviço e reforma nos termos da lei n. o 1:158.
Carlos Alberto Viana Pedreira, 223~92, sendo: pensão
de reforma, 196M3; lei n.? 888, 19~64; lei n. ° 1:332,
7685. Tem 2 aumentos de 10 por conto sobre o sôldo,36
anos de serviço e diferencial.
Carlos Infante da Câmara, 316630, sendo: pensão de
reforma, 222875; 10i n. o 888, 22t$27; lei n. o 1:332,
71828. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo,
43 anos de serviço e reforma nos termos da lei n. o 1:465.
João Tomaz da Costa, 34M30, sendo: pensão de
reserva, 256820; lei n. o 888, 2M62; lei n. ° 1:332,
61848; do vencimento total 2M96 são pelo Ministério
da Instrução Pública e 12M8 pelo Ministério da Justiça.
Tem 4 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo e 41
anos de serviço.
Joaquim Antunes Galho, 299680, sendo: pensão de
reforma, 217625; lei n.? 888, 21672; lei n.? 1:332,
60883. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
42 anos de serviço e reforma nos termos da lei n.? 1:465.
José da Cunha e Silva, 189~57, sondo: pensão de
reforma, 178884; lei n.? 888, 10~73. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o soldo, 33 anos de serviço, diferencial e reforma extraordinária.
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José Maria Fiúza, 162625 de pensão de reforma. Tem
2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo e 30 anos de
serviço.
Manuel Alves Catarino, 343tS30, sendo: pensão de reserva, 256620; lei n." 888, 25662; lei n." 1:332, 61~48;
do vencimento total 41t$85 são pelo Ministério da Justiça.
Tem 4 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo e 41
anos de serviço.
Manuel Rosado Peres, 210604, sendo: pensão de reforma, 184625; lei n." 888, 18642; lei n.? 1:332,7637.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo e 36
unos de serviço.
Manuel Teixeira de Morais, 252694, sendo: pensão
de reforma, 200tS75; lei n. o 888, 20;507; lei n. o 1:332,
32ó12. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo
e 39 anos de serviço.
Tibério J osé Teixeira, 331D22, s'tlndo: pensão de reforma, 226687; lei n. o 888, 22668; lei n. o 1:332, 81667.
Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre o soldo, 44 anos
de serviço e reforma nos termos da lei n. o 1:465.
Venceslau José Gonçalves Guimarãis, 159688, sendo:
pensão de reforma, 156675; lei n.? 888, 3613; do vencimento total 20t$60 são pelo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo e 31
anos de serviço.
Tenentes

Alberto da Costa, 128632, seu do : pensão de reforma,
0,14 por cento, 363~. Tem 1 aumento de 10
por cento sõbre o sõldo, 30 anos de serviço e 19 períodos.
.
Alberto Júlio de Brito e Cunha, 56MB de pensão de
reforma. Tem 16 anos de serviço.
Augusto Adelino de 'Miranda, 54636 de pensão de reforma. Tem 14 anos de serviço.
José Augusto Cardoso, 118';03, sendo: pensão, 111603;
0,14 por cento, 7,$; do vencimento total 8674 são pela
província do Angola. Tem 1 aumento de 10 por conto
SObro o soldo, 27 anos de serviço, 40 períodos o separado do serviço nos termos do artigo 158.0 do regulamento de disciplina militar.
'I'ibúrcio Nunes da ilva, 153697, sondo: pensão do
rcserva, 1341509; lei n. o 888, M36; 0,14 por cento,
14;552; do vencimento total 3 ..4 são pela província do
Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sObro
o eóldo, 32 anos de serviço o 83 períodos.
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Alferes

Alberto de Madureira de Carvalho Osório, 10t$45 de
pensão de reforma. Tem 4 anos do serviço e diferencial.
Alfredo Augusto Ferreira, 89il72 de pensão de reforma. Tem 26 anos de serviço.
António Salviano, 9654 de pensão do reforma. Tem 4
anos de serviço.
Avelino da Costa e Silva, 187688, sendo: pensão de
reforma, 143618; lei n." 888,14,$31; lei n," 1:332, 28663;
0,14 por cento, 1tS76; do vencimonto total 4669 são pela.
província de Moçambique, 9638 pelo Minístério do Intorior e 28~19 polo Ministério da Marinha. Tom 40 anos
de serviço, 12 períodos e reforma nos termos da lei
n.? 786.
Constantino da Cruz Morais, 112r$74, sendo: pensão
de reforma 108681; lei n." 888, :3b17; 0,14 por cento,
1t$76. Tem 31 anos de serviço, 12 períodos e reforma
extraordinária.
Tomé Cerqueira, 16M35, sendo: pensão de reforma,
13M54; lei n." 888, 13t$55; loi n.? 1:332, 16626; do
vencimento total 21675 são pelo Ministério do Interior.
Tem 38 anos de serviço e reforma nos termos da lei
n." 786.
b) Rectificados se publicam os vencimentos a que tõm
direito os oficiais nus situações de reserva o de reforma,
em subetitutção dos que lhes foram atribuídos:
Pela Ordem do Exército n.? 16, 2.· série, de 1931 :
Capitão Joaquim Carlos Pereira, 164653, sondo: pensão doresorva,
152:550; lei n.? 888, 9M5;0,14por
conto, 2;$88. Tom 1 aumento do 10 por cento sobre o
sõldo, 33 anos do serviço e 15 períodos.
Alferes António de Sonsa Pinto, ôlj)09, sendo: pensão do reserva, 59618; 0,14 por conto, 1691. TE'Dl 18
anos de serviço e 13 períodos.
Pela Ordem do Exército n." 17, 2. a série, de 1931 :
Tenente Evaristo Augusto Roque, 786:32, sendo: pensão de reserva, 701$45; 0,14 por cento, 7687; do vencimonto total 13nOr> são pela província do Angola. 'I'orn
1 aumento de 10 por conto sobro o sôldo, 18 anos do
serviço e 45 períodos.

2." Série

ORDEM DO EX1!:RCITO N.o fi

3:13

Pela Ordem do Exército n." 22, 2. série, de 1931 :
4

Capitão José Rodrigues Januário, 33M32, sendo:
pensão de reforma, 237816; lei n. o 888, 23871; lei
n.? 1:332, 56691; 0,14 por cento, 17~54; do vencimento
total 49607 são pela província de Moçambique. Tem 2
aumentos de 10 por cento sobre o soldo de major, 41
anos de serviço e 74 períodos.
Capitão José da Costa Pessoa, 147850 de pensão de
reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo,
diferencial e reforma extraordinária.
Tenente José Paulo Andorinho, 120,s27, sendo: pensão de reforma, 115;590; 0,14 por cento, 4tS37j do vencimento total 8;$58 são pela província de Angola. Tem
1 aumento de 10 por cento sObre o sOldo, 28 anos de
serviço e 25 períodos,
Pela Ordem do Exército n.? 1,.2.a série, do corrente
ano:
Coronel Carlos Alberto Lopes de Almeida, 259863,
sondo : pensão de reforma, 2381525; lei n, o 888, 19806;
0,14 por cento, 2832. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo, 34 anos de serviço, 8 períodos e diferencial.
Pela Ordem do Eeército
rente ano:

n. o 6, 2.4 série, do cor ..

Coronel Ricardo José de Andrade, 418;504, sendo:
pen ão de reserva, 304 92; lei n. o 888, 30;$49; lei
n. o 1:332, 73818; 0,14 por cento, 9645. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 41 anos de serviço e
31 períodos,
Coronel José Júlio Forbes Costa, 476~37, sendo: pensão do reforma, 335M8j lei n.? 888, 33;554; lei n.? 1:332,
107835. T ~m 2 aumento' de 10 por cento sôbre o sõldo,
43 anos de erviço e diferencial.
Coronel João Ferr ira Craveiro Lopes de Oliveira,
38~16, sendo: pensão de reserva, 306849; lei n.? 888,
30664; lei n. o 1:332, 49 03. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sObre o sôldo, 39 anos de serviço e diferencial.
Pela Ordem do Exírcito
rente ano:

n. o 8, 2.4 série, do cor-

Capitão Gastão de Matos, 38651, endo: pensão de
reforma, 368 1; 0,14 por cento, 1870. Tem 10 anos de
II rviço, 9 períodos e diferencial.
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c) Vencimentos que, nos termos da loi n." 1:668, do
9 do Setembro de 1924, o decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto do 1931, competem nos oficiais em soguida mencionados, transferidos para a situação de reserva :
General José Ernesto de Sampaio, 780~39, sendo:
pensão de reserva, 504~; lei n. ° 888, 50~40; lei n. ° 1:332,
22M76; 0,14 por cento, 4623; do vencimento total 84,680
são pelo Ministério das Colónias. Tem 5 anos de posto,
46 anos de serviço e 9 períodos.
Coronel de infantaria Jaime Vaz, 414680. sendo: pensão de reserva, 308"88; lei n.? 888, 30688; lei n.? 1:332,
74613; 0,14 por cento, ~91. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sõldo, 41 anos de serviço e 3 períodos.
Capitão de infantaria Manuel An ónio Vieira, 194t560,
sendo: pensão de reserva, 167t$50; lei n." 888, 16675;
lei n." 1:332,6670; 0,14 por cento, 3665; do vencimento
total 59640 são pelo Ministério do Interior. Tom 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 36 anos de serviço
e 19 períodos.
Capitão de infantaria José António Martins Júnior,
373,532, sendo: pensão de reserva, 226687; lei u. o 888,
22668; lei n." 1:332, 90674; 0,14 por cento, 33603;
do vencimento total 66632 são pela província de Moçam
bique o 107677 pela província do Macau. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 45 anos de serviço
e 156 períodos.
Capitão de infantaria Alfredo Eduardo Pinto, 299696,
sendo: pensão de reserva, 211675; lei n. o 888, 21817;
lei n." 1:332, 50682; 0,14 por cento, 16622; do vencimento total 102834 são pela província de Moçambique
e 80tH1 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aurn ntos de
10 por cento sõbre o sõldo, 41 anos de serviço e 77
portodos.
Capitão do secretariado militar Joaquim José Magro,
300601, sendo: pensão de re erva, 217~25; lei n.? 88,
21672; lei n.? 1:332, 60883; 0,14 por cento, 821; do
vencimento total 92~82 são pelo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre o soldo, 42 anos
de serviço o 31 períodos.
Capitão do quadro auxiliar de ong nharia Ilermenogildo Teixeira Martins do Freitas, 303639, sendo: p nsão
de reserva, 217"25; loi D.O 888, 21672; loi n." 1:332,
60683; 0,14 por cento, 3659. Tom 2 nUI~lOntosde 10
por cento sobro O sõldo, 42 anos do serviço {I 17 períodos.
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Tenente de infantaria Carlos da Costa Figueiredo,
196;$85, sendo: pensão de reserva, 161636; lei n.? 888,
16,$13; lei n.? 1:332, HM36. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo e 38 anos de serviço.
d) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto 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 Serafim
Ramos Pereira, n .? 68 da 2.11 companhia de reformados,
internado na Casa de Saúde de S. João de Deus, em
Barcelos.

e) 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 reforma em virtude
do disposto no decreto n. ° 20:264, de 1931:
Tenente médico Franci co António da Cruz Amante,
53;$80, sendo: pensão de r forma, 51t$54; 0,14 por cento,
2826. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
11 anos de serviço e 12 períodos.
f) Declara-se que o capitão de infantaria André Dias
da Silva, cuja antiguidade DO seu actual pôsto é referida
a 30 de otembro de 1929, deve contá-la, para efeito
de vencimentos, desde 1 de Julho de 1930.

Obituário

1932
Maio 3- Coronel reformado Alfredo Ernesto Dias Branco.
19 - Tenente reformado José da Crus.
II
21- 'I'enen te-coronel reformado .Jorge l\f arrccas Ferreira
Pimentel.
II
27 apitão reformado António da Costa Pereira Júnior.
• 30-· General reformado Francisco Leite Arriscado.
l)

RectUlcftQô

H

Na Ordem do Exército n.· 22, 2." série, do 1931, p. R03, I. 41,
onde se 10: "José Ferreira», deve ler-se: «José Pereira».
a Ordem do Exército n.O 6, 2." série, do corrente ano, p. 214,
l. 18, onde se lê: «Marreira », (leve ler-se «Marrelros».
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Na -Ordem do Exército n.s 8, 2." série, do corrente ano, p. 287
1. 4, onde se lê: "Amélia das Neves Castro», deve ler-se: "Amália
das Neves Costa".

António Lopes lIfateus.
I~jstá conforme.

o

Ajudante General, interino,

I

N.o 10
MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE JUNHO DE 1932

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o segutnte:

1.o Ilinistério da

GUCrriI-

Decretos
RCjlarti~áo tio (labincte

Usando da faculdade que me confere o u. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de
ovembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decroto
n." 15:331, de 9 do Abril do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra o em conformidade com a doei 110 do
Conselho de Ministros : hei por bom decretar que sejam
elim inados do respectivo quadro, nos termos do artigo 1.0
do decreto n." 15:150, de n de Março <lo 1928, por se
acharem incurso na' dispo ições contidas nas alíneas a)
e b) daquele artigo e decreto, o primeiro sargento reformado José Maria Videira, o furriel do batalhão de caçadores n.? 7 Manuel Maria e o primeiro cabo do mesmo
batalhão Franci co Guerreiro.
O Mini tro da Go rra assim o tenha ont ndido o faça
executar. Paços do Govêrno da R pública, 7 de Junho
de 1n32.-A .. TÓ. to 6'CAlt DE FIL\GOSO CAHMONAAntónio Lopes Mateus,
Mini tério da Guerra -lIellarlicão

Geral

U ando da faculdade qu me eonfore o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decr to n.? 12:740, de 2ü d Novembro de
1926, por fM<,:a do di po to no artigo LOdo decreto

338

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

2.' Série

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. o 16:070, de 25 de Setembro também de 1928,
seja concedida a D. Amélia Ferreira Gomes Barata, viúva
do alferes do quadro auxiliar de artilharia Martinho Barata, a reversão da cota parte do subsídio mensal de 66
que percebia seu filho, Octávio Gomes Barata, que em
22 de Junho de 1930 completou dezóito anos de idade.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 28 de Maio
de HJ32.- ANTÓNIO 6SCAl~ DE FRAGOSO CARMONA-

António Lopes Mateus.
(Visado pelo Tribunal
de 1932).

de Contas em 6 de Maio

2. o - Por decretos de 18 do corrente mês:
Ministério ,la Gnerra - 1.a Direl'~ão Geral- 2. a neparli~áo
Qua.dro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, com licença ilimitada,
José de Azevedo Noura, que em 15 do corrente mês se
apresentou para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Concedidas as vantagens do 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 oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.O i7:378, de 27 de Setembro de i929, modificado pelo decreto n.s i9:069, de 27 de Novembro de
i930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo :

Infantaria
capitãis milicianos, do quadro especial,
João Boavida, no quadro, e António Bulha e Melo, adido,
no Ministério do Comércio o Comunicações , desde 1 de
Abril d HHl2; artilhariatenente Josó Eduardo noverondo da Conceição, na escola prática de artilharia,
desde 1 de Dezembro de 1931.
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Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

r nfautaria - Capitão António Germano Serrão dos
Reis Júnior, adido, no "Ministério das Colónias, desde 1
de Dezembro de 1931, e tenente miliciano, do quadro especial, Ileitor Godofredo Ribeiro de Almeida, no quadro,
desde 4: de Maio de 1032; picador militar - capitão Álvaro Pedro Augusto, no regimento de cavalaria n, o 2,
desde 1 de Dezembro de 1\)31.
Concedidas as diuturnidades de que trata o artigo 15.0
do decreto n." 11:279, de 26 de [ovcmbro de 1925,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais de
aeronáutica em seguida mencionados, por terem prestado
naquela arma o número de anos de serviço que lhes vai
indicado:
•
Quinze anos, major Carlos Fernando da Cunha e Almeida, desde 1 de Junho de lV:32; cinco anos, tenente
Lino Augusto Leão 'I'eixoirn, desde 19 de Abril do 1932.
Adidos

Capitãis, do infantaria: supranumcrúrio permanente,
do distrito de recrutamento e reserva n." 13, António
~oaquim Dias, do regimento de sapador s mineiros Pauhno Cele stino da Silva, tenentes de infantaria: do distrito de recrutamento e reserva n, o 13 Augusto Alberto
Vieira e do batalh ão do metralhadores n. o 2 João Guedes das ~ eves Sacadura, o alferes, supranumerário, do
regimento de infantaria n." 11 Lino da Ressurreição e
Silva, por terem sido requisitados para desempenhar
Comissões de serviço depcndent " o primeiro do Ministério do Interior, na guarda. nacional republicana, e os
l"el:!tantes do Ministério das Colónias, nos termos, o segundo do artigo 2.0 c os outros do artigo 31.0 do decreto n." 13:309, de 23 do Março do 1927, devendo ser
Considerados nesta situação, o primeiro desde 10 e os
restantos desde 12 do corrente mês.

MlIlislério lia (iuerra - 3.& llirec~ão Geral- P Itrjlarlição

Rtd itado O r curso n.? 2:183, interposto poranto o
C.onselho do R eur 'o. p lo tom nt do serviço de, ad~linlstra<:110militar António Dia' Sancho, por ter SIdo interposto fora. do prazo legal.
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'Iillislério (la Guerra -llel,arli~ão Geral
Negado provimento aos recursos n.? 2:191 e 2:192,
interpostos perante o Conselho do Recursos, respectivamente, pelos capitãis reformados, inválidos, Viriato de
Noronha de Oastro Cabrita e João Falcão Ramalho Ortigão, por serem manifestamente ilegais.
Ooncedido o primeiro aumento de 10 por conto sôbre
o sôldo, desde a data em que lhe competirem os vencimentos do actual põsto, nos termos dos artigos 67.°,
68.° o 69.° do decreto n." 16:443, do 1 de Fevereiro do
1929, e artigos 1.0 e 4.° do decreto n.? 20:247, de 24
de Agosto de 1931, ao capitão reformado, inválido, Mário Saraiva da Mouta Dias, por ter completado o tempo
de permanência no pOsto de tenente necessário para
aquele aumento, nos termos do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro do 1929.

3. o - Por decretos de 22 do corrente mês:
Alillislério da Gucrra- La Direc~ão Geral2.· região militar-

2_8

Ilel,arli~áo

Quartel general

Gouorul comandante, o brigadeiro de infantaria, comandant
interino, António Gomes <10 Sousa Júnior, coutando a antiguidade desde 11 do corrente mõs.
Quadro da arma de ínfan ta.ria

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tírocinado, segundo
comandante da Escola Militar, Júlio Augusto Rodrigues
do Aguiar Júnior, contando a antiguidade desde 11 do
corrente mõs.
Coronel, o toucnto-coroncl
do infantaria, do distrito
do recrutamento e reserva n. ° 18, Guilherme Corroia do
Araújo, contando a antiguidade desde 16 do corrente
mês.
Regimento de infantaria n.· 16 .

'I'enonto-coronel,
iegundo comandnnto, o major Luciano
Augusto Ro a, contando n antiguidade d de 16 do corrente mês.
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4. ° - Por decretos de 25 do corrente mês:
'Iinislério da Gu~rra- L n Dircc~ão G~ral- 2. n neparli~âo
Aumentado no efectivo do exército o tenente miliciano
de infantaria,
do quadro especial, Josó Augusto Aires
TOrres, que, oncontrando-sc
na situação de desertor, foi
capturado em 14 do corrente mõs.
3." região militar
Dír-occão

do serviço

do obras

e pt-oprtcdade-s

militares

Major do quadro auxiliar do sngoubaria,
o capitão do
mesmo quadro Manuol de Jesus Ferreira, contando a
antiguidade
desde () do corrente mõs.
Frente marítima. da. defesa de"Lisboa
Capitão <lo quadro auxiliar de artilharia,
o tenente do
mesmo quadro .J 086 Martins da Rocha, contando a anti• gnidade desde 13 do corrente mês.
Supranumerário permanente
Major de infantaria
J o. é A ugusto do Melo Vieira, por
tor sido rointcgrndo
por decreto de 29 de Abril elo COI'rente ano, nos termos dos §§ 2.° o 3.° do artigo 4.° do
doer to n." 18:252, de eo <lo Ahril de 1930.
Quadro espeoial a que se refere o artigo !S.O
do deoreto n ,? 7:823, de 23 de Novembro de 1Q21
TOQ('nt milieinno d infantaria,
do mesmo quadro,
Hugo Mondo Calado, adido, <plP, de regresso do Ministério do Interior, so apresentou
om 24 do corrente mõs,
por t r deixado de prostar serviço na guarda nacional
republlcane,
2.' ínspecção de artilharia
. Major do quadro auxiliar <1(' artilharia,
adjunto intol'lno, o capitão do mesmo quadro,
adjunto,
Cipriano
António Marçal, contando a antiguidade do. do 13 do corrente mos.
Escola. Militar

'1' n nte-coronol do quadro nu, iliar d ong nharia, o
major do mesmo quadro Jo. é Augu to Góis, eontando
a antiguidade
desde G do ('orr<,nto DI .,
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Ooncedidas 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 oficial ato,
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s i 7:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:

Infantariamajor Luiz Augusto de Sousa Rodrigues, no batalhão independente de infantaria n.? 25, capitão miliciano, do quadro espacial, Nicolau Barbosa da
Fonseca, no batalhão de metralhadoras n.? 1, desde 1
de Abril de 1932; artilharia.,- capitãis : José da Costa
Pereira Estaco Sacadura Bote Côrte Real o J osé Viana
Correia Guedos, na 3. a Direcção Geral do Minis tério da
Guerra, desde 1 do Julho do 1031.
Idem, para o segundo aumento de ia por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Álvaro Soares do Melo,
no batalhão Independente de infantaria n. o 22, capitão,
no quadro, José António Teixeira Saavedra, desde 1 de
Dezembro de 1931; tenentes: Frederico da Oosta Lopes da Silva, no quadro, Manuol Gomes de Araújo, no
batalhão de metralhadoras n.? 3, desde 1 de Julho de
1931, Fernando dos Santos Costa, no regimento de infantaria n. ° 14, milicianos, do quadro especial, Alberto
Guimarãis Baptista, na 1. a região militar, J osé Silvestre
Rodrigues, no batalhão de metralhadoras n.? 1, desde 1
do Dezembro de 1931.
Adido

Tenente
numerário,

do serviço de administração militar, suprada 3. a Repartição da 2. n Direcção Geral do
Ministório
da Guerra, Eduardo de SOUSlt Correia Barbosa, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional ropublioana,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 do corrente mês.
Disponibilidade

Tenento do serviço do administração

militar, em inactividade, Humberto de Sousa Araújo, por tor sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação dOHtk
fi do corrente mês.
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Reserva

Tenente-coronel do quadro auxiliar de engenharia, da
direcção do serviço de obras e propriedades militares da
2.a região militar, Paulino Lopes David, e major do
quadro auxiliar de artilharia, do depósito geral de material de guerra, José de Loureiro, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar do
inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 6 e 13 do corrente mês.
Ofioiais milicianos de reserva

Majores ·milicianos médicos, do regimento do infantaria n.? 11, Júlio do Rosário Costa, e do regimento de infantaria n." 15, Francisco Eduardo 'I'qjeiro, por terem
atingido o limite de idade nos termos do § 3.° do artigo 61.0 do decreto n.? 12:017, de 2 do Agosto de 192ü,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16 e 25 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de re erva, Miguel Rodrigues
Centeno e capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
José de Albuquerque, o primeiro por ter atingido o limite de idade nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17 :37 8, de 27 de etembro do 1929, e o segundo por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, de de 22 6 do
corrente mês.
liuistério da Guerra - J\eparti~ão Geral
Concedido o primeiro aum nto de 10 por cento sôhro
o sõldo, de d a data em qn lhe competirem os vencimentos do actual põsto, nos termos elos artigos 67.0 a 69. o
do decr to n." 16:443, d 1 d Fevereiro do 1929, e artigos 1.0
4. o do decreto n. o 20:2-l:i, d 24 do Ago to
de 1H31, ao major reformado, inválido, J o é Leonardo
Dores, por ter compl tudo o tempo de permanência no
pôsto de tenente ueces ário para aquel aumento, nos
tormos do decreto n.? J 7:378, do 27 de ~ tembro de 1929.
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5. °- Por decretos de 30 do corrente mês:
~lini8tério da Guerra - tn Direcção Geral- V Repartição
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, por se encontrar ao abrigo da alínea b)
do § 3.° do artigo 8.0 do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, modificado pelo decreto n ,? 6:093, de 11 de Setembro de 1919,
o segundo sargento enfermeiro n. o ~6/E da 3. a companhia de saúdo Augusto Mondonça 'Tolentino.

Ministél'io tia Guem - '1.:1 Direcção Gcral- 2. n RCllarli~ão
Separado do serviço do exército o tenente do regimento de infantaria n. o 4 Francisco PiDbeiro, nos termos
do artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar.
Quadro da arma de infantaria

Capitão, o tenente do batalhão independente de infantaria n.? ~5 Armando Amaro do Freitas, contando a
antiguidade desde 20 do corrente mês.
Bupranumer

árí os

Capitãis, os teneutes <lo infantaria, com o corso do
estado maior, no quadro da arma, Frederico da Costa
Lopes da Sil va e João Cândido de Figueiredo Valente, e
do batalhão de metralhadoras n.? B, Luíz Augusto Soares do Sousa Sanches e Manuel Gomes de Araújo, contando todos a antiguidade desde 11 de Março de 1922.
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.O i7:378, de 27 de Setembro de i929,
necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre
o sôldo:

Artilhariacapitão João Carlos do ~á Nogueira, nn
4. a região militar, desde 1 do D zomhro do 1931.
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Idem para o segundo aumento de to por cento sôbre o sôldo:
Infantaria
tenentes:
Luiz Augusto Soares de Sousa
Sanches, no hatalhão de metralhadoras
n." 3, João Cândido de Figueiredo
Valente, no quadro, desde 1 de Julho de 1931.
Reserva
Major, o capitão na mesma situação Joaquim da Silva
Delgado, nos termos do artigo 110.° do decreto n." 17:378,
do 27 de Setembro
de 1929, contando
a antiguidade
desde 19 de Abril do corrente ano.
'l'cnentc-coronel
do infantaria,
no quadro da arma,
Francisco
Marcelino
Afonso e capitão de infantaria do
distrito de recrutamento
e reserva n." 19 Francisco Gouçnlves Corono, o primeiro por ter atingido o limite do
idade, nos termos do § 3.° do artig,.o 10.° do decroto
n." 17:3.8, do 27 de Setembro do 1929, o o segundo por
ter sido julgado
incapaz
do serviço activo pola junta
hospitalar
do inspecção, devendo SOl' considerados nesta
situação, respectivamente,
d sde 30 o 20 do corrente

mõs,
Ofioiais milicianos de reserva
Major miliciano médico, da 1.3 companhia de saúde,
Aleixo G uorra, por ter atingido o limite do idade, nos
termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n." 12:017, de
:3 de Agosto de 1926, devendo SOl' con siderado nesta situação desde 29 do corrente mês.
Reforma
Capit:. o, uprunumerúrio
porrnanc nto, do rogimento de
infantaria
n." 11 José Serr: da Silva, por ter sido jul~ado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do
mspccçno. devendo ser considerado nesta situação desdo
20 do corrente mõs.

6. o - Portarias

Por portaria de 18 do corrento mês:
lini tério da Guerra - ~cp:tru\áo do Gabinete
Devendo r alizar-r o no corrente ano em Portugal, com
o apoio do Oov rno da Hepúolka, o .. 'III Congros 'o
da. Federação Inter-Allndn
dos Antigos
Combatentes
(FIDAC),
facto <!lI e , oh vário
pontos de vista, ínter ssa notàvelmento à N açl o ;
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Tendo sido designados pela Liga dos Combatentes da
Grande Guerra, com a sanção do Governo da República,
para constituir a comissão executiva de organização do
Congresso os combatentes general Luiz Augusto Ferreira Martins, tenente-coronel de artilharia Fernando
Pimentel da Mota Marques e capitão do serviço de
administração militar David Vaz da Fonseca Aboim, podendo agregar as pessoas idóneas que forem julgadas
necessárias:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do Interior e da Guerra, que todas as autoridades civis e militares prestem à referida comissão oxecutiva todo o seu apoio e todas as facilidades quo lhes
forem solicitadas para o melhor e mais cabal desempenho da missão que lhes incumbe.

Por portaria de 28 do corrente mês:
~linistério da Guerra - nCllarti~ão

110

Gahinete

Tendo o brigadeiro do cavalaria Júlio Ernesto de
Morais Sarmento sido exonerado, a seu pedido, do cargo
de director do Colégio Militar: manda o Governo (ln,
República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial pela maneira inteligente, tato administrativo o comprovada compotência como se houve no
desempenho do referido cargo, ondo mais uma voz 1'0velou as suas exceleutes qualidades do militar disciplinado e disciplinador, a par do uma grande dedicação
pelo serviço.

7.°_ Por determinação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra -1.' Dtrecção

Geral-

3. n Repartição

Chefe da 7.9. secção, o major do infantaria, no quadro
da arma, Francisco Vicente da Silva.
Ministério da Guerra -

2.· Díreoçêo

Geral

Comíasúo do Conl ncíoao

Vogal, o tenente-coronel do serviço do administração
militar, supranumerário, chefe da 3. a Repartição da Direcção do mesmo serviço, Amadeu Damasceno Vieira de
Castro.

2.' Série
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Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Adjunto da 4.:1 Repartição, o tenente de infantaria, no
quadro da arma, Múrio Toles Pamplona.
3.· inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro de infantaria, no quadro da
arma, Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar Júnior.
Quadro da arma de infantaria

Coronel do batalhão independente de infantaria n. o 24,
Alfredo Humberto dos Anjo' Câmara.
Supranumeré.rios permanentes

Capitão do regimento de infantaria.n.o 6 Sérgio Augusto Alves.
Tenente do regimento de infantaria n.? 6 Dâmaso
00 ta.
Quadro especial a que se refere o artigo 6.0
do decreto n.> 7:823, de 23 de Novembro de 1921

'I'ouente miliciano de infantaria,
José Augusto Aires TOrres.
Regimento de infantaria

do mesmo quadro,
n.s 3

Comandante, O coronel de infantaria,
arma, Guilherme Correia de Araújo.

no quadro da

Regimento de infantaria n.O5
,\,11'1'1'('8: do regim luto de infantaria n," 1 Júlio de Olí-

\'~im Uidrciro, II do batalhão independente de infantaria
n.v ~2 Dario dos Santos Cartaxo, .endo o último pelo
pedir.
Regimento de infantaria

n.· 9

•

Alfor s do regimento de infantaria n.? G Américo da
SilV~t Freitas, pelo pedir.
Bnt lhão independente de infantaria

n.O 24

COlllandante, O coronel de infantaria, chefe da dologa 'ao n. o 1 do distrito de r x-rutatueuto o reserva dos
.A.I'Ore!l, Antero Homem de ~ orouha.
T

Batalhão independente

'r mente

de infantaria

n.O 26

do batulhí o d caçadores n." 5 :\fatias RodrigUt' Figuolrn J únior, pelo pedir,

RI8
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Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes do batalhão de metralhadoras
randa de Morais, pelo pedir.

n. o :3 João Mi-

Quadro da arma de artilharia

Tenentes do rogimento de artilharia ligeira u. o 5 Euclides Gemes Ribeiro, António Gonçalves dos Santos
Nobre e Jaime Vilhena de Andrade.
Regimento de artilharia. ligeira n .• 3

Alferes do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 14 Júlio de Almeida Fernandes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.s 2
Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
da 4.11 Repartição da 2. n Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Artur J OSÓ de Almeida, para os efeitos da
alínea a) do artigo 46.0 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.
Esoola pràtdou

de engenharia

Capitão do regimento de telograflstas Manuel Braz
l\hrtins.
.
Alferes do regimento de telegrafistas Augusto Lopes
Pires, pelo pedir.
Regimento de telegrafistas

Tenente de engenharia, da escola prática
Artur Augusto Lopes, pelo pedir.
Direoção do serviço de administração

da arma,

militar

Adjunto .interino da 1.n Repartição, o capitão do serviço de administração militar, do depósito geral de matorial de aquartolamento, Jaime Rebelo Espanha.
Quadro dos ofioials do serviço de administração

militar

Capitão do mesmo serviço, supranumerário, do regimento de infantaria n.? 6 Clemente Rafael Leito.
Oolégio Militar

Exonerado do director, p010 pedir, o brigadeiro 00
cavalaria, com o CUl'HO do estado maior, Júlio Ernesto
de Morais Sarmento.

2,· ...úrie
Director,
o coronel do cugenhurin,
inspector interino
das tropas II sorvicos dI pioneiros, António Alfredo de
.:\fagalhãis Correia.
_..
Exonerado
de sub-director,
pelo pedir, o coronel do
infantaria Celestino Júlio Garcia Gomes.
Sub-director,
o coronel do regimento
de infantaria
n." 11 Júlio César Ferreira.

8.

°

lIinish;rio (Ia Guerra -1\1'I'ilrri~ão

(lo Gahinere

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

•
Cruz VCl.'Ulclbn. ..le l\~érito
Capitão

do artilharia

Gonçalo

Cruz V c~J."'rnelba
Capitão

'I'enoutos,

de infantaria

José

Artur

Pereira

Coutinho.

de Dedicação
de Almeida

Cassar.
militar Josó de
de artilharia,
do quadro

do serviço d administração

Ornelas
Monteiro
o miliciano
especial, José Gonçal\'es Amado.
Alferes de infantaria António ~farques de Figueiredo.
Segundo sargonto, r formado. da guarda nacional republieanu, Manuel dos Hei.

b) 'I'endo O tenente- coronel Jaime Raúl de Brito Carvalho da Silva sido ultimamente
r integrado na situação do
reforma, no termos do artigo 2.° (lo decreto n.? 20:26-t,
por 11.10 SOl' nplícada a letra do artigo 4.° do decreto
n. o 12:018, declara-se
que o m smo oficial SI' reformou
soguidaniento
ao movimento
do 14 de ~fuio do lU1ó, o
que, logo após o movimento de 5 de Dezembro do 1917,
requereu
a sua reintegração
no activ o. no termos do
decreto n.? B:tiG5, (\ foi reintecrado (ln! :\!;tr<:o de 1918.

n.

0_

lillislérlo ,Ia Guerra _ i. a lIire ~áo Geral-

1.& II '11,lrri~:1O

a) D claraque, por d spacho do 22 do :\[11.1'1'0 último, da Intendência
G ral da Segurança
Pública, inserto no Diário do Govêrno n. o 77, 2.11 sério, de 2 do
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Abril :findo, foi condecorado com a, medalha de assídurdado de Segurança Pública, criada pelo decreto n. 012:520,
de 21 de Outubro de 1926, alterado pelo decreto n. 017:7 4ü,
de 30 de Novembro de 1929, o major do infantaria Artur
Maria Sarmento Rodrigues.
b) Declara-se que, por despacho do director geral do
Ministério do Interior, do 24 de Março de 1919, inserto
no Diário do Gonêrno n.? 69, 2.a série, de 27 do mesmo
mês e ano, foi condecorado com a medalha de prata de
mérito, filantropia e generosidade, o capitão de infantaria Adolfo de Jesus Loopoldo, por haver conseguido,
com o seu esforço e risco de vida, salvar duas praças do
infantaria n. o 12, que faziam parte do Corpo Espodícionário Português em F'rança, as qunis tinham ficado soterradas em um abrigo destruído por ocasião do bombardeamento da segunda linha do sector do Fauquissart,
no dia 7 de Novembro do 1917.

c) Tendo sido agraciado com o grau de cavaleiro da
Ordem de Carlos III da Espanha O tenente de artilharia João Vitorino Fróis de Almeida, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê o usar as respectivas insígnias.
d) Declara-se que, segundo declaração insorta no Boletim Militar das Colónias n. o 5, de 10 de Maio do corrente ano, por portaria do Ministério da Marinha do 22
de Abril findo, foram agraciados com a medalha do prata
de filantropia e caridade do Iustituto de Socorros a Náufragos os tenentes de infantaria Alfredo Augusto Moreira
(I miliciano, do quadro especial, da mesma arma Teodorico
Pereira Pimenta.
c) 'rondo sido considerudos

pilotos do oxóreito polaco
causa) pelo Governo (la, República Polaca, o
major de aeronáutica António do Sousa Maia e capitão
da mesma arma Jorge Metelo do Napolos Manuol, são
os mesmos oficiais autorizados a acoitar e usar as rospoctivas insígnias ..
(honoris

.1')

Declara-se

que, segundo

roctifieação
insorta
no
sério, do 28 do Mnio do
corrente ano, o tenente António Martins Ferreira Júnior,

Diário do Gov~rno n. o 123, :?

a
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condecorado
com o grau do cavaleiro da Ordem :\1ilitar
do Avi», por decreto
inserto
no Diário do Gorêruo
n.? 2~O, 2.a sério, de 5 de Outubro do 1931, (, tenente
do infantaria
o não tenente miliciano,
como foi publicado,

[I) Declara-se quo, por decreto de 2:> do J\faio do corrente uno, inserto no Diário do Gocêrno n,o 123, 2.~ ~ório, de 28 do mesmo mês, foi condecorado
com o grau
da Ordem flue vai indicada o seguinte oficial :
Ord('l.u.

~J:ilitnr

de

A vi,,;

Cavaleiro
Tenente

militar Joaquim

do socreturiado

Vieira Justo.

.ue

11) Declarn-so que, por decreto
18 do Junho do
corrento
ano, inserto no Diário elo GOl/ê1"l1O lI.O 14f),
2.& série, elo 24 do mesmo mês, foram condceorados
com
os grnus das Ordens que rospoctivumcntc
lhos "fio indi
cndas os ~('gujutos oficiais:

Oflcial
Capitão
Tenente
Francisco

de cavalaria
miliciano

Monteiro

António Pedro do Carvalho.
de artilharia,
do quadro ospccial,
Grilo.
Cnvalelro

Touento

de cavalaria

OrdOJll

...:lilitnr

Munuol

Rodrigues

Carpinteiro.

dc .', Til,"'o (la E

poda

Cavaleiro
Capitão

do cngonhnria

Mririo Melo do Oliveira

Or<l('JIl (lo

l:JCl1.(·J)U·)·CIH·iu.

Courendador'

Mnjor de infantaria

Artur

L ial LObo da Costa.

Costa.
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Oficial

Capitão miliciano do serviço:de administração militar,
do quadro especial, Artur Ribeiro de Almeida.
Ordcll1 MilHar

de A viz

Grande oficial

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Abílio Augusto VaI dez de Passos e Sonsa.
i) Condecorados com a medalha militar da cllJSSO do
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 .de
Setembro de 1917:
Medalha

de

ouro

Regimento de artilharia ligeira

.0..0

2

Capitão do quadro auxiliar de artilharia Ernesto António Ribeiro Maltês.
Medalha

de prata

Ministério da Guerra -1." Direcção Geral- 2.· Repartição

Capitão miliciano de infantaria,
Álvaro Pereira Ribeiro.
Ministério da Guerra-

do quadro especial,

3.a Direcção Geral-1,a

Repartição

Capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
João Carlos de Sá Nogueira.
Govêrno militar de Lisboa

Capitão reformado, inválido de guerra, Manuel António de Oliveira Miranda.
Batalhão de automobilistas

Aspirante a oficial do quadro auxiliar de artilharia
Júli,o Gonçalves.
Direcção do serviço de obras e propriedades militares
da Ln região militar

Capitão de engenharia
Caravana.

Francisco

Filipe dos Santos

2.' Série
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Tenente de infantaria José Luciano Cabral e Castro.
Guarda na.oional republioa.na

Tenente de infantaria Raul Colaço de Sousa Carvalho.

10.

o-

Ministério da Guerra - t,a Direcção Geral - 2." Repartiçh

a) Declara-se que o coronel Júlio César Gil Iglésias o
o tenente-coronel José Marcos Escrivânis, ambos de infantaria, passam a contar a antií,tuidade do actual põsto
desde 11 do corrente mês.

b) Declara-se que, por decreto do "Ministédo do Interior de 16 de Fevereiro do corrente ano, inserto no Diário do Governo n. o 39, 2. a série, de 17 do mesmo mês
e ano, foi o tenente-coronel de infantaria Júlio Garcez
de Lencastre nomeado para fazer parte da comissão
administrativa encarregada de gerir provisoriamente o
Município de Lisboa.
c) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior, inserta no Diário do Governo n.? 115, 2.& sério,
de 19 de Maio do corrente ano, foi exonerada e louvada
a comissão administrativa nomeada por decreto de 16 de
Fovereiro de 1932, publicado no Diário do Governo
n. o 39, 2. a série, de 17 do mesmo mês e ano, para gerir provisoriamente o Município de Lisboa, da qual fazia
parte o tenente-coronel de infantaria Júlio Garcez de
Lencastre.
d) Declara-se que o major Mário Armão Ferreira e 08
alferes Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha,
Francisco António Pires Barata, José Nogueira da Costa
Branco e, com a patente de tenente, José António Ferreira, todos de infantaria e supranumerários, chegaram
à -sua altura para entrar nos respectivos quadros.
e) Declara-se que o major de infantaria, adido, Carlos
Alberto Ferreira Henriq ues daria entrada no respectivo
quadro se não estivesse naquela situação.
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f) Declara-se que, em conformidade com o parecer do
Conselho Superior de Promoções, fica Rem efeito a declaração da alínea a) inserta a p. 287 da Ordem do Exército n. o 9, 2. série, de 1931, na parte respeitante ao
capitão do regimento de infantaria n." 5, Aníbal dos
Reis Chaves Tarrinho.
li

9) Declara-se que fica sem efeito a declaração c) do
n." 8." da Ordem do Exército n.? 4, 2." série, do corrente
ano, respeitante ao capitão de infantaria Luiz Henrique
Cordeiro.
h) Declara-se que os tenentes de infantaria, com o
curso do estado maior, Luiz Augusto Soares de Sousa
Sanches, Frederico dJ< Costa Lopes da Silva, Manuel
Gomes de Araújo, João Cândido Figueiredo Valente e
Fernando dos Santos Costa, foram nomeados para freqüentar o curso de comandantes de companhia, que teve
lugar no corrente mês, na escola prática de infantaria.

i) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, om
serviço no Ministério do Interior, na policia de segurança pública, Manuel do Nascimento Vieira, deixou de
estar nesta situação, continuando, porém, na situação de
adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, desde
12 do corrente mês, por ter sido nomeado para uma
comissão de serviço dependente daquele Ministério, nos
termos do artigo 31.0 do decreto n.? 13:309, de 23 de
Março de 1927.
j) Declara-se que os tenentes, de infantaria Francisco
Pinheiro, colocado no regimento de infantaria n,o 4, António Joaquim Ribeiro, colocado no regimento de infantaria n." 16, miliciano de infantaria do quadro especial
António Maria, colocado na situação de inactividade, do
quadro auxiliar de artilharia António de Sousa Marques,
colocado no quadro, seriam transferidos por motivo de
informação anual, se não estivessem naquelas situações.
k) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria Artur
José de Almeida, colocado como segundo comandante
do regimento de cavalaria n." 2, pela presente Ordem
do Exército, acumula estas funções com as de chefe da
1." secção da 4.a Repartição da 2." Direcção Geral dêste
Ministério.
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l) Declara-se que a colocação do capitão de cavalaria
José Martins Lopes Ribeiro no regimento de cavalaria
n, ° 5, inserta na Ordem do Exército) n. o 3, 2. a série, do
corrente ano, foi por conveniência de serviço e não sem
dispêndio para a Fazenda Nacional, como foi publicado.
m) Declara-se que, por terem pedido adiamento por
um ano, fica sem efeito a nomeação inserta na Ordem do
Exército n." 8, 2. a série, do corrente ano, do capitão
João Leal dos Santos Caio e tenente Eduardo Augusto
Mascarenhas Mimoso Serra, ambos de cavalaria, respectivamente, para os cursos de comandantes de grupo e
de esquadrão, que tiveram início na escola prática de cavalaria em 19 do corrente mês, sendo nomeados em sua
substituição o capitão João Aristides Guedes da Silva e
o tenente Francisco Jardim Granger .

.

n) Declara-se que o major de aeronáutica, em disponibilidade, Francisco Hígino Craveiro Lopes, presta serviço na Escola Militar de Aeronáutica desde 24 do corrente mês.
o) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, Artur Gonçalves da Silva chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

11. °- §Iinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 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, transferidos para as situações de reserva
e reforma:
Coronel de infantaria José Cândido de Assis e Almeida Matos, 560635, sendo: pensão de reserva, 326670;
lei n.? 888,32;$67; lei n." 1:332, 169688 j 0,14 por cento,
31610; do vencimento total 70602 são pela província de
Angola e 116670 pela província de Moçambique. Tem 2
aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 48 anos de serviço e 102 períodos.
Coronel, graduado, de engenharia António dos Santos
Viegas, 498618, sendo: pensão de reserva, 358/$48; lei
n.? 888, 35684; lei n.? 1:332, 100637; 0,14 por cento,
3649; do vencimento total 332t$08 são pelo Ministério do
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Comércio e Comunicações. Tem 3 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 42 anos de serviço, 10 períodos e
diferencial.
Tenente-coronel de infantaria Francisco Marcelino
Afonso, 648;$90, sendo: pensão de reserva, 28M32; lei
n." 888, 28a13; lei n.? 1:3132, 292;$57; 0,14 por cento,
46;$88; do vencimento total 27G;$38 são pela província
de Angola e 180;$71 pela província de Moçambique. Tem
2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 61 anos de
serviço e 318 períodos.
Tenente-coronel
do quadro auxiliar de engenharia
Paulino Lopes David, 280;$83, sendo: pensão de reserva,
211;$36; lei n." 888, 21;$13; lei n," 1:332, 42;$27; 0,14
por cento, 6;$07; do vencimento total 28t$08 são pela
província de Moçambique. Tem 40 anos de serviço e 28
períodos.
Major do quadro auxiliar de artilharia José de Loureiro, 331í$75, sendo: pensão de reserva, 226;$80; lei
n.? 888, 22;$68; lei n.? 1:332, 72;$57; 0,14 por cento,
91>70; do vencimento total 15642 são pela província da
Guiné e 30684 pela província de S. Tomé e Príncipe.
.Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 43 anos
de serviço e 45 períodos.
Capitão de infantaria José de Albuquerque, 358t$28,
sendo: pensão de reforma, 226687; lei n." 888, 22668;
lei n. o 1:332, 90i$74; 0,14 por cento, 17699; do vencimento total 7M64 são pela província de Angola, 7;$96
pela província de Moçambique e 111;$44 pelo Ministério
do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre D
soldo, 45 anos de serviço e 85 períodos.
Capitão de infantaria José Serra da Silva, 276;$59,
sendo: pensão de reforma, 197;$50; lei n. o 888, 19M5;
lei n.? 1:332, 55;$30; 0,14 por cento, 4;$04; do vencimento total 39648 são pelo Ministério do Comércio e
Comunicações. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo 42 anos de serviço e 21 períodos.
.
Capitão de infantaria Francisco Gonçalves Corono,
28M02, sendo: pensão de reserva, 197650; lei n.? 888,
19675; lei n." 1:332, 55;$30; 0,14 por cento,,8647; do
vencimento total 6869 são pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 42 ano~
de serviço e 44 períodos.

b) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foram
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consideradas hábeis Zulmira de Mendonça Neves e Maria Adelaide Tôrres e Sousa para receberem, ao abrigo
do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de
seus maridos, respectivamente, segundo sargento n." 279
da T," companhia de reformados João Alves e segundo
sargento n.? 220 da 2.· companhia de reformados José
da Silva e SOUSIl.,o primeiro internado na casa de saúde
do 'I'elhal e o segundo na casa de saúde de S. João de
Deus, em Barcelos.
c) Rectificado se publica o vencimento a quo tem direito o oficial na situação de reserva, a seguir mencionado, em substituição do que lhe foi atribuído pela Ordem do Exército n.? 6, 2.11 sé1le, do corrente ano:
Coronel José Higino Amado da Cunha, 311h83, sendo:
pensão de reserva, 255660; lei n. ~ 888, 25~56; lei
n.? 1:332, 30~67. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo e 38 anos de serviço.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com o decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, os oficiais na situação de reforma om
seguida mencionados:
Alferes

Eurico Zófimo de Faria Amaro, 106h17, sendo: pensão
de reforma, 1056; 0,14 por cento, 1617. Reforma extraordinária e 8 períodos.
José Domingos, 10M de pensão de reforma. Tem 30
anos de serviço.
Alexandre Ferreira da Silva GaIvão, 7663 de pensão
de reforma. Tem 3 anos de serviço.

Obi"tuário

1925
Dezembro

21- Alferes miliciano
litar António

1932
Junho
»
»
»

»

3-

Capitão
cio.
13- Tenente
Poças
16 - Coronel,
Júnior.
17 - Capitão,
21- Coronel,

do serviço de administração
Silva Sousa Meuesss,

miliciano

mi-

médico Marcelo de Sam Maurí-

de infantaria
Ovídio Alberto de Faria
Faleão.
reformado, Bernardino Rodrigues Pereira
na situação de reserva, José Lopes.
reformado, Aurélio Pence Leão.
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Rectificação
Na Ordem do Exército

n.· 9, 2." série, do corrente ano, p. 334
«e 1 perrodo» .

1. 39, onde se lê: «e 31 períodos», deve ler-se:

.António Lopes Mateus.

Está conforme.

o Ajudante

Gen~ral, interino,

_-

N.o 11
MINISTÉRIO

DA GUERRA

4 DE JULHO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1. ° - Decretos
llinistério

..

da Guerra - Repartição do GalJinete

Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
11d26, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mínistro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros: hei por bem decretar que fique nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 1 de
Junho de 1931 que demitiu do serviço do exército o capitão do serviço de administração militar José da Cãrnara Sampaio, por se haver reconhecido não se achar
incurso nos artigos LOSdos decretos n.O 19:567 e 19:ó95,
respectivamente de 7 e 10 de Abril do ano findo, devendo o mesmo oficial, no entanto, ser reintegrado na
situação de reforma, por estar abrangido' pelas disposições do artigo 2.0 do decreto n. o 21:268, de 26 de Abril
do corrente ano, e com os respectivos vencimentos a
partir da data do presente decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 17 de Junho
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCAmWNA-An.
tónio Lopes Mateus.
S

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 fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
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n," 1.5:331, 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.°8 dos decretos
n.O 19:567 e 19:595, respectivamente de 7 e 10 de Abril
de 1931: hei por bem decretar o seguinte:
Que seja demitido o segundo sargento de aeronáutica
Alfredo António Fernandes.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar, Paços do Govêrno da República, Hl de Junho
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA-António Lopes Mateus.
S

Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, 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 Oonselho de Ministros: hei por bem decretar que
sejam reintegradas no serviço do exército as praças
abaixo indicadas, por se haver reconhecido que as mesmas se não acham incursas nos artigos 1. dos decretos
n.08 19:567 e 19:595, respectivamente
de 7 e 10 de
Abril do ano findo, ficando assim por esta forma anulado
o decreto ou parte do decreto que as passou à situação
cm que presentemente se encontram, mas sem direito
à diferença de vencimentos durante o tempo em que nela
estiveram:
Segundos sargentos: de infantaria José Rodrigues e
Domingos Martins, e furriel de infantaria Leonel Ondino
da Silva Branco.
.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Junho
de 1932.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOOARMONAAntónio Lopes Mateus.

o.

2. o - Por decretos de 2 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - L 11 Direcção Geral- i. a Repartição
Supremo Tribunal Militar

Vogal, o general Domingos Augusto Alves da Costa
Oliveira.
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llinistério da Guerra - p. Direcção Geral- 2. a Repartição
Govêrno militar de Lisboa

Exonerado de governador militar, pelo pedir, o general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira.
Governador militar, o general, supranumerário permanente, governador militar interino, Daniel Rodrigues
de Sousa.
Adidos

Capitão do batalhão de ciclistas n. o 2 Alfredo da Silva
e tenente do regimento de infantaria n. o 5 Paulo Cúmano, .
por terem sido requisitados para desempenhar comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, devendo ser considerados
nesta situação. respectivamente, desde 1 do corrente mês
e 23 do mês findo.
Disponibilidade

•

'I'enento-coronel de engenharia Luiz de Meneses Leal
e tenente de infantaria Simeão Nunes Vitória, ambos
adidos, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentaram em 2 do corrente mês.
Reserva.

Tenente-coronel médico, supranumerário, do hospital
militar regional n. o 2, Luiz Flaminio Teixeira de Azevedo, 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 considerado nesta situação
desde 2 do corrente mês.

ftliuistério da Guerra - Repartição Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sõbre
o sóldo, desde a data em que lhe competirem os vencimentos do actual pôsto, nos termos dos artigos 67.0 a
69.0 do decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929,
e artigos 1.0 e 4. o do decreto n. o 20:247, de 24 de A gosto
de 1931, ao capitão reformado, inválido, Armando de
Melo Mourão Garcõs Palha, por ter completado o tempo
de permanência no pôsto de tenente necessário para
aquele aumento, nos termos do decreto n," 17:378, de
27 de Setembro de 1929.
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Portarias

Por portarIas de 4 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Louvados os generais Hamílcar Barcínio Pinto e Roberto da Cunha Baptista e o brigadeiro Francisco Bernardo do Canto, respectivamente, directores das 2. n, 3. a
a
e 1. Direcções Gerais do Ministério da Guerra, pela
forma inteligente e criteriosa como desempenharam as
suas altas funções, contribuindo assim para facilitar fi
acção do Ministro da Guerra.
Louvado o coronel de artilharia José Jorge Ferreira
da Silva pela inteligência e critério demonstrados no
desempenho da sua difícil missão, revelando ainda, a
par de muita lealdade e dedicação, um zêlo digno de
nota.
Louvado o coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Fernando Augusto Borges Júnior, pelo zêlo,
inteligência e são critério que demonstrou nos serviços
que lhe foram cometidos na Repartição do Gabinete do
Ministro, onde revelou mais uma vez as suas qualidades
de militar brioso e cumpridor dos seus deveres profissionais.
Louvados os oficiais em seguida designados pela maneira zelosa como se encarregaram dos múltiplos assuntos da Repartição do Gabinete do Ministro, onde serviram com muita lealdade e dedicação, demonstrando ainda
uma verdadeira compreensão dos seus deveres militares:
Tenentes-coronéis:
do engenharia, chefe do protocolo
do Ministério da Guerra, Augusto do Azevedo o Lemos
Esmeraldo de Carvalhais, o do socrctariado militar, António Maria Gonzaga Pinto Júnior;
Major, na situação de reserva, Jaime Madeira Pinto;
Capitãis : de infantaria, Joaquim Auroliano Soares da
Silva; de artilharia, Gonçalo Artur Pereira Coutinho o
Emídio José Orujoira de Carvalho; do cavalaria, António Gonçalves Dias; do serviço de administração militar, Augusto dos Reis Antunes; do secretariado militar,
Olímpio Manuel Pedro de Melo e Manuel Grilo da Cruz
Andrade;

2.' Série
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'I'enontes : de infantaria, António Azevedo dos Reis e
João Martins de Barros; e do secretariado militar,
Manuel da Cunha Lusitano e Raúl Carlos Borges de
Macedo;
Alferes do secretariado militar Antóni.o Saro Negrão.
Louvados o major de infantaria Alfredo Ferreira Gil
e o capitão do serviço de administração militar Raúl
Vito da Mota Cerveira pela dedicação, superior inteligência e qualidades de trabalho que demonstraram nos
serviços que lhes foram cometidos na Repartição do Gabinete do Ministro, onde revelaram muito zêlo e proficiência, a par da máxima lealdade.
Louvado o tenente de infantaria, com o curso do estado maior, Fernando dos Santos Costa, pelo inexcedível zêlo, dedicação e invulgares qualidàdes de trabalho,
a par da maior lealdade, que manifestou nos múltiplos
serviços que lhe foram incumbidos na Repartição do
Gabinete do Ministro, onde mostrou ser um oficial ilustrado e criterioso.

4.

o-

Por determInação do Govêrno da Repúbllca:
llinislério da Guerra - L a Dirrc~ão Geral- L a Rcparlição

Chefe, o coronel de infuntaria, comandante do bataIMo de metralhadoras n ," 1, Alvaro Colen Godinho. .

Minislério da Gnerra -I. a Dirccção Gcral-

a.a RelJarlição

Chefe interino, o tencate-coronol do infantaria, chefe
interino ela Ln Repartição, Raúl Silv110 Loureiro.
Quadro da arma de infantaria

Tenentes do rogimento do infantaria n,o G Francisco
de Sousa e Joaquim Cardoso de Moura Beça.
Regimento de infantaria

n.· 11

Comandante, o coronel de infantaria, com o curso do
estado- maior, adido ao quadro, Eduardo Augusto do
Azambuja Martins.
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Capitão de infantaria, no quadro da arma, Francisco
Ricardo Guerreiro,
sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.· 18

Capitão de infantaria,
Gonçalves Preza.

no quadro da arma, Lucínio

Distrito de recrutamento e reserva n." 5

Major de infantaria, da secção de estatística e orçamento da Repartição do Gabinete, Alfredo Ferreira Gil,
pelo pedir.
Quadro da arma de artilharia

Tenente do regimento de artilharia ligeira n.? 5 Agostinho Correia Bastos Pereira.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 14 Elói Alberto Valverde.
Alferes do regimento de artilharia do costa n. o 2 To- ,
maz Esmeraldo Nobre, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Direcção do serviço de administração militar

Adj unto da 2. "Repartição, o capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, do
depósito geral de material de aq uartelamonto, Júlio
Ribeiro da Costa.
La companhia de administração militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do batalhão de caçadores n." 1, António Armando Lopes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

. 5.0_

ftlinistério da Guerra

_1,11

Direcção Geral-

z.a Repartição

a) Declara-se que o capitão, com o curso do estado
maior, Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches e os alferes José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas, João
Baptista de Azevedo Coutinho, João Augusto de Sousa
Cerejeiro e César Pais Soares e, com a patente de tenente, Bento Teodósio Tomaz Cabrita, todos de infantaria e supranumerários, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
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b) Declara-se que o alferes de infantaria, com a patente de tenente, José Pedro Pereira, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, daria entrada no respectivo
quadro se não estivesse naquela situação.

6.° -

~liJlistél"io tia Guerra- 2.11 Direcção Geral- 3.11 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 ao oficial em seguida mencionado,
transferido para a situação de reserva:
Tenente-coronel módico Luiz Flaminio Teixeira de
Azevedo, 312é30, sondo: pensão de reserva, 254~10;
lei n.? 888, 25641; lei n.? 1:332,20632; 0,14 por cento,
12~4 7. Tem 2 aumentos de 10 por centõ sõbro o soldo,
37 anos de serviço e 44 períodos.

b) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Natália Augusta Quintela para receber,
ao abrigo do artigo LOdo mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, tenente de infantaria João Baptista Cardoso de Brito, internado na Casa de Saúde do
TelhaI.
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Obituário

1932
Abril 15 -

Capitão miliciano médico
h'erreira Coimbra.

Alfredo

António

da Silva

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o

Ajudante General, interino,

N.o 12
MINISTÉRIO

DA GUERRA

21 DE JULHO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército o seguinte:

1. o -

Decretos

Presidência da República - Secretaria
Usando da faculdade que me confere o n. ° 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 de Abril de 1928: hei por bem conceder aos cidadãos Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira, Mário Pais de Sousa, José de Almeida Eusébio,
António de Oliveira Salazar, António Lopes Mateus,
Luiz António de Magalhãis Correia, Fernando Augusto
Branco, João Antunes Guimarãis, Armindo Rodrigues
Monteiro, Gustavo Cordeiro Ramos e Henrique Linhares de Lima a exoneração que me pediram dos lugares
que respectivamente exerceram de Presidente do Ministério e Ministros do Interior, Justiça e dos Cultos, Finanças, Guerra, Marinha, Negócios Estrangeiros, Comércio e Comunicações, Colónias, Instrução Pública e
Agricultura, aprazendo-me declarar o fizeram com zêlo,
inteligência e acendrado patriotísmo.
Paços do Governo da República, 5 de Julho de 1932.ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA.

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 fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
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n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928: hei por bem nomear
os cidadãos António de Oliveira Salazar, Albino Soares
Pinto dos Reis Júnior, Manuel Rodrigues Júnior, Aníbal
de Mesquita Guímarãís, César de Sousa Mendes do
Amaral e Abranches, Duarte Pacheco, Armindo Rodrigues Monteiro, Gustavo Cordeiro Ramos e Sebastião
Garcia Ramires respectivamente Presidente do Ministério
e Ministro das Finanças e interino da Guerra, e Ministros do Interior, Justiça e dos Cultos, Marinha, Negócios
Estrangeiros, Obras Públicas e Comunicações, Colónias,
Instrução Pública e Comércio, Indústria e Agricultura.
Paços do Govêrno da República, 5 de J olho de 1932.ANTÓNIO

ÓSCAR

DE FRAGOSO

CARMONA.

(Suplemento ao Diário do Govêrno n.? 155, l.asérie,
de 5 do corrente mês).

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." 15:331, de 9 de Abril de 1928: hei por bem conceder ao cidadão António de Oliveira Salazar, Presidente
do Ministério e Ministro das Finanças, a exoneração que
me pediu do cargo de Ministro interino da Guerra, e nomear Ministro da Guerra o cidadão Daniel Rodrigues
de Sousa.
Paços do Govêrno da República, 6 de Julho de 1932.ANTÓNIO

ÓSCAR

DE FRAGOSO

CARMONA.

(Suplemento ao Diário do Govêrno n. ° 157, La série,
de 6 do corrente mês).

Ilinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

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, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que sejam reintegrados no exército, na situação de reforma, nos termos
do artigo LOdo docreto n. o 20:264, de 1 de Setembro
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de 1931, e com vencimentos a partir de 1 de Julho próximo, os ex-oficiais e praças abaixo indicados:
Majores: Carlos Ribeiro Borges, Tancredo Álvares
Guedes Vaz e José Augusto Saraiva Júnior.
Oapitãis: Francisco Maria Oristiano Solano de Almeida, Francisco Rodrigues da Silveira J únior, Arnaldo
Machado da Silveira, Francisco Gomes Duarte Pereira
OOflntro, António Maria Rangel de Araújo Pamplona,
João David Tierno Nunes da Silva, António Ibérico
Nogueira, Oonstantino de Sousa Guedes Cardoso Machado, Oarlos Alberto Oorreia, António Ferreira de
Sousa, António Augusto Antunes Parreira, Artur de
Sousa Barreto e António Luiz dos Remédios e Fonseca.
Tenentes: Josó de Amorim Ferreira Lima, Júlio Gonçalves Ramos, Carlos Augusto Noronha Montanha e
Jorge Filipe Ooelho Ribeiro.
•
Alferes: Alírío Augusto Corroia do Sampaio, José
Manuel de Jesus Rodrigues. Augusto da Conceição Gonçalves, Carlos Eugénio de Vasconcelos, Altino Dias
Pinheiro e João Cabral Beirão,
Primeiros sargentos:
José Carlos Abelha e João
Cabral Beirão.
Segundos sargentos: João Baptista da Silva, Manuel
Alves Mateus, Sebastião Afonso, António Mendes, António Rodrigues, Viriato Mendes Leal, Porfírio da Conceíção e Manuel Carvalho de Matos.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 28 de Maio
de 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOOARMONAAntónio Lopes Mateus.
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 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 anulada a
parte do decreto de 28 de Maio último que se refere ao
ex-tenente Carlos Augusto Noronha Montanha, por se
ter reconhecido que êste ex-oficial pertencia ao quadro
do exército colonial.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 13 de Julho
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOOARMONADaniel Rodrigues de Sousa.
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Por decreto de 25 do mês findo:
~liDistério da Guerra - Repartição Geral

Promovido a primeiro continuo dêste Ministério o segundo contínuo Francisco António Manuel Velez.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 30 de Junho
de 1932).

3.°_

Por decreto de 30 do mês findo:
Ministério (Ia Guerra - L a Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedida a diuturnidade de que trata o artigo 15.0
do decreto n." 11:279, de 26 de Novembro de 1925, ao
major de aeronáutica António de Sousa Maia, desde 7
de Março do corrente ano, por ter prestado naquela
arma 15 anos de serviço.

4. o - Por decretos de 2 do corrente mês:
~linistério da Guerra - P

Direcção Geral- i.a Repartição

Condecorados, nos termos da última parte do artigo 10.°
do regulamento para a concessão da medalha militar, de
28 de Setembro de 1917, com a medalha militar de prata
da classe de bons serviços, com palma, por se encontrarem nas condições da alínea a) do § 2.° do artigo 8.° do
citado regulamento, modificado pelos decretos n.O 6:093,
de 1:1 de Setembro de 1919, e 12:081, de 9 de Agosto
de 1926, o capitão de aeronáutica Manuel Moreira Cardoso e o tenente da mesma arma Francisco Ferreira
Sarmento de Morais Pimentel.
S

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, por se encontrar nas condições da alinea b) do § 3.° do artigo 8.0 do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro
de 1917, alterado pelos decretos n. rs 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e 12:081, de 9 de Agosto de 1926, o
segundo sargento n." 23/E, do batalhão de caçadores
n." 1, AdeJino Baptista Rodrigues.
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Repartição

Ooncedidas 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 permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s i 7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.O t9:069, de 27 de Novembro de
1930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo:

Infantaria - coronéis: Fernando Alvaro de Almeida
Oarvalho, na direcção da arma de infantaria, Josó Júlio
de Almeida da Costa Pereira, no conselgo tutelar e
pedagógico dos exércitos de terra e mar; tenentes-coronéis: António Rodrigues da Ounha Azevedo, no regimento de infantaria n. o 9, Frederico Henrique de Almeida o Silva, no quadro, Mário Artur de Mendonça de
Azevedo Coutinho e Fernando de Oastro Gonçalves, no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército; major
António José de Matos Raimundo, no regimento de
infantaria n.? 2; capitãis: Augusto de Oarvalho, no regimento de infantaria n.? 11, e Eugénio Gonçalves de
Magalhãis Figueiredo, adido, no Ministério do Comércio
e Comunicaçõee ; quadro auxiliar de artilhariamajores:
José Maria Ferraz, na companhia de trem hipomóvel,
Sebastião Raimundo da Oruz Pimenta e Joaquim Simões,
na direcção da arma de artilharia, todos desde 1 de
Julho de 1932.

5. o - Por decretos de 9 do corrente mês:
llinistério da Guerra - i. a Direcção GeralConselho

Superior

de Dfactplína

1. a Repartição
do Exército

Vogal, o general Miguel Baptista da Silva Oruz,
durante o impedimento do general Daniel Rodrigues de
Sousa.
lIinistério da Guerra -1.11 Direcção GeralConselho

Superior

2_3

Repartição

de Promoções

Vogal, o general João Baptista de Almeida Arez,
durante o impedimento do governador militar de Lisboa.
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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 oficial ato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo:
Infantaria - capitão miliciano,
do quadro especial,
Jorge Abílio da Veiga Magalhãis,
no regimento de infantaria n.? 17, desde 1 de Abril de 1932; engenharia-capitão Mário Melo de Oliveira Costa, no regimento de
sapadores
de caminhos de ferro, desde 1 de Dezembro
de 1931.
Concedida
a diuturnidade
de que trata o artigo 15.°
do decreto n.? 11:270, de 26 de Novembro
de 1925,
desde 18 de Maio de 1932, ao tenente de aeronáutica
José Maria Soares de Melo Rodrigues,
por ter prestado
naquela arma cinco anos de serviço.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Colégio Militar

Exonerado
do cargo de professor efectivo do 1.0 grupo
de disciplinas,
nos termos do artigo 83.0 do decreto
n." 18:608, de 14 de Julho de 1930, o coronel, reformado, Eduardo Augusto de Almeida.

6. o - Portarias

Por portarIas de 4 do corrente mês:
llillistério da Guerra -1."

Direcção Geral- 1. a Repartição

Louvado o coronel na situação de reserva João Maria
Teles
de Sampaio
Rio pelo muito zêlo e dedicação
demonstrados
em todos os serviços que lhe foram incumbidos durante a sua longa carreira militar, manifestando
sempre,
a par duma grande competência,
um grande
espírito disciplinado e disciplinador.
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Louvado o coronel na situação de reserva Jaime Vaz,
porq ue, como chefe da 3. a Repartição da La Direcção
Geral dêste Ministério, revelou sempre grande competência, zêlo e dedicação pelo serviço, a par duma grande
lealdade.
Louvado o tenente de artilharia Carlos Vidal de Campos Andrada pela colaboração prestada à La Repartição
da Direcção da arma de artilharia, em estudos que esta
Repartição tomou a inicativa de fazer, pondo dedicadamente ao serviço dessa colaboração as suas qualidades
de oficial inteligente, estudioso e entusiasta pelo progresso da sua arma.
Louvado o Dr. Armando Gastão de Miranda e Sousa
pela muita dedicação o interêsse manifestados à causa
da instrução, oferecendo, em memória" de sua falecida
mãi, D. Maria Ernestina Pinheiro do Miranda e Sousa,
um prémio anual de 500t$, destinado à aluna mais distinta do Instituto Feminino de Educação o Trabalho.

Por portarias de 11 do corrente mês:
Ministério da Guerra - L a Direcção Geral - ta Repartição

Louvado o coronel reformado Eduardo Augusto de
Almeida porque, tendo exercido o cargo de director do
Colégio Militar e de professor por mais de trinta e quatro anos, manifestou sempre muita inteligência, competência e dedicação pelo ensino.

Ministério da Guerra-

2.a Direcção Geral - La Repartição

Tendo o coronel de artilharia Camilo Amândio da
Silva Sena apresentado um bem elaborado e interessante
relatório acerca da missão de que foi encarregado na
Suécia, Noruega e Inglaterra, em Novembro e Dezembro do ano findo, no qual se podem colher valiosos ensinamentos para a arma de artilharia; manda o Govêrno
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pela muita competência e excepcio-
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nais qualidades de trabalho que revelou no desempenho
da missão de que foi incumbido, confirmando assim as
suas já bem conhecidas qualidades de oficial estudioso,
inteligente e criterioso, que muitos e importantes serviços tem prestado à arma a que pertence.

7.°_

Por determinação do Govêrno da Repúbllca :
llillistério da Guerra - ta Direoção Geral- 2.11 Repartição

Adjunto, o capitão de cavalaria, no quadro da arma,
José Júlio de Andrade.
~linistério da Guerra - f.Il Direcção Geral- 3. a Repartição

Chefe da 6.11 secção, o tenente-coronel, do regimento
de infantaria n.? 20, João Maria Duarte Bemfeito.

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

Adjuntos, os tenentes do serviço de administração
militar, em disponibilidade, Humberto de Sousa Araújo
e, supranumerário permanente, da 1.11 companhia de
administração militar 'I'elémaco José Garcia.

Dlinistério da Guerra - 2.11 Direcção Geral- V Reparlição

Arquivista, o tenente do secretariado militar, do quartel general da 4.a região militar, Josó Vitorino dos
Santos.
L" região militar-

Quartel general

Adjunto da 3.a Repartição, o capitão de infantaria,
supranumerário permanente, Eugénio Rodrigues Aresta.
Direcção

do serviço

de obr-as e propriedades

militares

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, António Joaquim Correia, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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4,. região militar-Quartel

general-1.a

Repartição

Tenente do secretariado militar, no quadro, Alberto
Alfredo Ferreira de Miranda.
Regimento de infanta.ria n. ° 4

Tenente miliciano de infantaria,
Hugo Mendes Calado.

do quadro especial,

Regimento de infantaria n.s 7

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
no quadro da arma, Luiz Torcato de Freitas Garcia.
Regimento de infantaria n.O9

Major de infantaria, no quadro da arma, Abel Augusto
Tõrres.
Regimento de infa.ntaria. n.s 11

Segundo comandante, o tenente coronel de infantaria,
no quadro da arma, José Marcos Escrivanis.
Major de infantaria, no quadro da arma, António Correia da Silva Carvalho.
Batalhão independente de infanta.ria n.s 25

Capitão de infantaria,
Amaro de Freitas.

no quadro da arma, Armando

Batalhão de caçadores n.s 7

Alferes, do regimento de infantaria n. o 4, António
Farinha dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Batalhão de metralhadoras n.s 1

Major de infantaria, no quadro da arma, Artur Leal
Lobo da Costa.
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
com o curso da arma, da 2.:1 Repartição da 1.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Mário Pessoa da Costa.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Tenente de infantaria, do distrito de recrutamento
reserva n.? 8, Francisco Cardoso e Silva.

e

Distrito de recrutamento e reserva n.· 1

Tenente do secretariado militar, do quartel general da
2.:1 região militar, Francisco Marcelino Marques, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.

'
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Escola militar de aeronáutica

Director da divisão de instrução, o major de aeronáutica, em disponibilidade, Francisco IIigino Craveiro Lopes.
itâo dee aerouau
aeroná tiica, di1Instrutor d'o pilotagem, o capitão
recto r da divisão de instrução, António Ayala Pinto de
Queiroz Montenegro.
Hospital militar regional n.> 2

Director, o tenente-coronel médico, supranumerário,
do hospital militar auxiliar de Belém, Manuel Rodriguos
da Cruz, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Hospital militar auxiliar de Belém

Director, o tenente-coronel módico do regimento do
cavalaria n.? G José Maria Geraldes Leite.

8.

o-

Ministério da Guerra - Repartição uo Gabinete

a) Tendo sido agraciado com a Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o
soldado n.? 149 da L." companhia do batalhão n.? 1 da
guarda nacional republicana, João Maurício Capatão,
é-lhe permitido usar a respectiva insígnia .

.

b) Declara-se que o aspirante
batalhão de caçadores n." 7 José
foi classificado «Mostro atirador»,
a 25 metros, no ano do 1927, nas
do Tiro de Lisboa,
9.

0_

Alinistério tia Gucrra - P

a oficial miliciano elo
Duarte de Aiala Bôto
com pistola de guerra,
provas do I Concurso

Dircc~ão Gml-

t,n ReparlÍ~âo

a) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
de Cuba com o grau do grande oficial da Ordem Nacional de Mérito de Carlos Manuel do Céspedes o general
José Vicente de Freitas, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguosas, acoitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.

b) Tendo sido agraciado polo Govêrno ela República
Francesa com o grau de oficial da Legião do Honra o
coronol de aeronáutica Salvador Alberto du Courtills
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Cifka Duarte, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
c) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de cavaleiro da. Legião de Honra
o major de infantaria Luiz Maria. da Gama Ochoa, é-lhe
permitido, em conformidade com as disposiçães do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
d) Declara-se que, por despacho de 2 de Junho último
do director geral da segurança pública, inserto no Diário do Govêrno n. o 131, 2.a série, de 7 do mesmo mês,
foi condecorado com a. medalha de prata de serviços distintos, criada por decreto n.? 12:520, de 21 de Outubro
de 1926, alterado pelo decreto n. o 17;746, de 30 de N 0vombro de 1929, o capitão de infantaria Aníbal dos Reis
Chaves Tarrinho.
e) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalba de ouro
Regimento de infantaria n.s 12

Capitão Abel Antunes Teixeira.
Regimento de oavalaria n.· 3

Capitãis António da Lapa
da Cunha.

e João Jacques Sardinha

Regimento de cavalarfa n.· 9

Capitãis Albano dos Santos o picador Hermínio Gonçalves Carneiro.
Hospital militar principal de Lisboa

Tenente-coronel

módico Alberto

Luiz do Mendonça.

l\J:edalba de prata
Ministério da Guerra.
Conselho

Tenente
rãís,

::5uporioI' de Prol1loç!)es

de engenharia Manuel José Estêvão Guiina-

N.o 12

381

inválido de .guerra,

José Maria
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1.' região militar

Tenente, reformado,
Meireles Ferreira.

Regimento de artilharia de costa n.O1

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, José Maria Ferreira 'I'aborda.
Esoola prátioa de artilharia

Tenente Alfredo de Oliveira Leite.

f) Declara-se que o nome do segundo sargento enfermeiro n. o 26/E da 3. a companhia de saúde, condecorado
com a medalha militar de cobre da classe de bons serviços pela Ordem do Exército n." 10, 2.8 série, do corrente ano, é Aurélio Mendonça Tolentino, e não Augusto
Mendonça Tolentino.
10.0

-

~lillistério da Gucrra- P DirecçãoGeral-V'

Repartição

a) Declara-se que fica sem efeito a colocação, inserta
na Ordem do Exército n.? 11, 2.8 série, do corrente ano,
do major de infantaria, chefe da secção de estatística e
orçamento da Repartição do Gabinete, Alfredo Ferreira
Gil, no distrito de recrutamento e reserva n." 5.
b) Declara-se que o major de infantaria, supranumerário, Aurélio Figueiredo Nunes da Silva chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.
c) Declara-se que os capitãis de infantaria José da
Cruz Xerez, Sebastião Maria da Nóbrega Pinto Pizarro,
Manuel Afonso de Campos, Fernando Sobrinho Toscano,
Francisco Silvestre Varela e Ernesto Cardoso Cabral de
Quadros freqüentaram no corrente ano, com aproveitamento, o curso de comandantes do batalhão na escola
prática de infantaria.
d) Declara-se que o tenente de infantaria Joaquim
José Saldanha, que atingiu o limite de idade em 17 de
Junho findo, não foi colocado na situação de reserva,
em virtude de ter sido julgado incapaz de todo o serviço
desde 25 de Janeiro último pela junta a que se refere o
n. o 1 do artigo 22.0 do decreto n. o 16:443, de 1 de Feve-
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e) Declara-se que
doras n." 1 António
funções do ajudante
desde 21 de Outubro
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o resultado da junta de

o tenente do batalhão de metralhaAzevedo dos Reis desempenhou as
de campo do Ministro da Guerra
de 1931 a 5 de Julho de 1932.

f) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, Simeão Nunes Vitória chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
g) Declara-se que o capitão de artilharia Emídio José
Crugeira de Carvalho desempenhou as funções de ajudante de campo do Ministro da Guerra dosdo 21 de Outubro de 1931 a 1) de Julho de 1932.
h) Declara-se que o capitão de cavalaria Carlos Afonso
de Azevedo Cruz Chaby, que desempenhava as funções
do ajudante de campo do governador militar de Lisboa,
passou a exercer idênticas funções junto do general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira, vogal do Supremo Tribunal Militar.
i) Declara-se que o
dante do regimento de
Raúl Augusto Esteves
as de inspector interino
19 de Abril do corrente

coronel de engenharia, comansapadores de caminhos de ferro,
acumula com as actuais funções
das tropas de comunicação desde
ano.

j) Declara-se que fica sem efeito a colocação na escola
prática d43engenharia do capitão do regimento de 'telegrufistas Manuel Braz Martins, inserta na Ordem elo
Exército n, ° 10, 2. a série, do corrente ano.

k) Declara-se que o tenente-coronel do serviço de
administração militar, chefe da 3. a Repartição da Direcção do mesmo serviço, Amadeu Damasceno Vieira
de Castro acumula estas funções com as de vogal
da Comissão do Contencioso, para quo foi nomeado
pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do corrente
ano.
l) Declara-se que na «Lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano», referida a 31 ele Do-
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zembro de 1931, o capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, Florival Crato
Simões Fogaça deve ser considerado inscrito imediatamente à esquerda do capitão do mesmo serviço e quadro Luiz António de Oliveira.
m) Declara-se que o tenente-coronel, na situação de
reserva, Manuel Fernandes deixou de exercer o cargo
de chefe da 6.:loSecção da 3.:loRepartição da La Direcção Geral dês te Ministério desde 9 do corrente mês.
n) Declara-se que o actual capitão, inválido, Francisco
Zeferino Malta de Mira Mendes, que, por decreto de 30
de Maio 1931, inserto na Ordem do Exército n.? 9,
2.a série, do mesmo ano, passou à situação de reserva,
deve ser considerado nesta situação desde 10 de Março
de 1930, e não desde 25 de Maio daquele ano, como
consta do referido decreto.
o) Declara-se que os sargentos ajudantes músicos a
seguir mencionados foram aprovados no concurso para
alferes chefes de banda de música, aberto pela Ordem
do Exército n." 5, 2.a série, do corrente ano, obtendo
as classificações que lhes vão indicadas:
Regimento de infantaria n." 16 __ Domingos Martins
Coelho, 13,4 valores.
Regimento de infantaria n,° 11-António
Maias Meira,
12,5 valores.
11. 0_ Ministério da Guerra - 2.3 Direcção Geral- 3.:lo
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, transferidos para as situações de reforma e
separado do serviço:
Capitão do serviço de -administração militar José da
Câmara Sampaio, 8M de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo e 19 anos de serviço.
Tenente de infantaria Francisco Pinheiro, 139t$45,
sendo: pensão de separado, 13M09; lei n." 888, 5i$36.
Tem 1 aumento de 10 por cento sObre o sõldo e 32 anos
de serviço.

384.

2.· Série

ORDEM DO EXFJRCITO N.' 12

b) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais nas situações de reserva, em substitutção dos que lhes foram atribuídos :

Pela Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 1031:
Tenente de infantaria Raúl da Costa Tôrres, 48tS09
de pensão de reserva, sendo 17 t$15 pelo Ministério do
Interior. Tem 14 anos de serviço.
Pela Ordem do Exército n." 6, 2.a série, do corrente
ano:
Coronel de infantaria Lázaro Almeida COrte Real
287t$28, sendo: pensão de reserva, 2521$; lei n.? 888,
25t$20; lei n.? 1:332, 10t$08. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo e 36 anos de serviço.
c) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n. ° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria Salomé Duarte Silva para receber,
ao abrigo do artigo 1.0 do mencionado decreto, o vencimento de seu marido, segundo sargento da 7. companhia de reformados, António da Silva, internado na casa
de saúde do TelhaI.
li

d) 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, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reforma em virtude do disposto no decreto n. o 20:264, de 1931 :
Major de infantaria José Augusto Saraiva Júnior,
91863 de pensão de reforma. Tem 20 anos de serviço.
Major de infantaria 'I'ancredo Álvares Guedes Vaz,
94t$18 de pensão de reforma. Tem 21 anos de serviço.
Major de infantaria Carlos Ribeiro Borges, 111M1,
sendo: pensão de reforma, 109t$45; 0,14 por cento, M96;
do vencimento total 23820 são pelo Ministério das Finanças e 13,$92 pelo Ministério do Interior. Tem 24 anos
de serviço e 10 periodos.
Capitão de infantaria Francisco Gomes Duarte Pereira Coentro, 70845 de pensão de reforma. Tem 18
anos de serviço.
Capitão de infantaria Francisco Rodrigues da Silveira
Júnior, 72872, sendo: pensão de reforma, 70645; 0,14
por cento, 2627; do vencimento total 12612 são pelo
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Ministério do Interior. Tem 18 anos de serviço e 13
períodos.
Capitão de infantaria Oonstantino de Sousa Guedes
Oardoso Machado, 70645 de pensão de reforma. Tem 18
anos de serviço.
Capitão de infantaria Arnaldo Machado da Silveira,
84a09 de pensão de reforma. Tem 21 anos de serviço.
Capitão de infantaria António Maria Rangel de Araújo
Pamplona,68852, sendo: pensão de reforma, 65690; 0,14
por cento, 2t$62. Tem 17 anos de serviço e 15 períodos.
Capitão de artilharia João David Tierno Nunes da
Silva, 54t$37, sendo: pensão de reforma, 51t$54; 0,14
por cento, 2i$83. Tem 13 anos de serviço, 15 períodos e
diferencial.
Capitão de cavalaria António Ibérico Nogueira, 6U36
de pensão de reforma. Tem 16 anos de serviço.
Capitão de cavalaria António Augusto Antunes Parreira, 686, sendo: pensão de reforma, 65690; 0,14 por
cento, 2t$10. Tem 17 anos de serviço e 12 períodos.
Capitão de cavalaria Francisco Maria Oristiano SoIano de Almeida, 88663 de pensão de reforma. Tem 22
anos de serviço.
Capitão de cavalaria Oarlos Alberto Correia, 61636
de pensão de reforma. Tem 16 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração militar António
Ferreira de Sousa, 88t$27, sendo: pensão de reforma,
82t$50; 0,14 por cento, M77; do vencimento total 13692
são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de
10 por cento sobre o sôldo, 19 anos de serviço e 30
períodos.
Capitão picador Artur de Sousa Barreto, 97672 de
pensão de reforma. Tem 24 anos de serviço.
Tenente de cavalaria José de Amorim Ferreira Lima,
33661, sendo: pensão de reforma, 31636; 0,14 por
cento, 2625. Tem 10 anos de serviço e 14 períodos.
Tenente de cavalaria Jorge Filipe Coelho Ribeiro,
37i$01. sendo: pensão de reforma, 351$54; 0,14 por
cento, 1647. Tem 11 anos de serviço e 13 períodos.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia Júlio Gonçalves Ramos, 119623, sendo: pensão de reforma,
106681; 0,14 por cento, 12t$42; do vencimento total
4658 são pela província de Angola, 4658 pela província
de S. Tomé e 32i$06 pela província de Oabo Verde. Tem
1 aumento de 10 por cento sõbre o solde, 26 anos de
serviço e 71 períodos.
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Alferes de infantaria João Cabral Beirão, 7t$63 de
pensão de reforma. Tem 3' anos de serviço.
Alferos de infantaria José Manuel de Jesus Rodrigues,
5M94, sendo: pensão do reforma, 5M36; 0,14 por
cento, t$58. ~em 17 anos de serviço e 4 períodos.
Alferes do infantaria Albino Augusto Correia de Sampaio, 17a6:3, sendo: pensão de reforma, 1M27; 0,14
por cento, 2a35. Tem 6 anos de serviço e 16 períodos.
Alferes de infantaria Augusto da Conceição Gonçalves, 701l05, sendo: pensão de reforma, 63tS; 0,14 por
cento, 7a05; do vencimento total 11604 são pela província de Angola. Tem 19. anos de serviço e 48 períodos.
Alferes de artilharia Carlos Eugénio de Vasconcelos,
16tS29, sendo: pensão de reforma, 15527; 0,14 por
cento, 1j)02. Tem 5 anos de serviço e 7 períodos.
Alferes de artilharia Altino Dias Pinheiro, 3t$81 de
pensão de reforma. Tem 2 anos de serviço.
12. o -llinistério

da Guerra - 3.a Direcção Geral - i. li Repartição

a) Declara-se que os tenentes de infantaria em seguida
mencionados freqüontaram com aproveitamento o curso
de comandantes de companhia, que teve lugar na escola
prática de infantaria de 3 a 30 de Junho, do corrente ano:
Simeão Nunes Vitória, António Gomes, Ambrósio
Caminata, Tadeu Henrique Pinto, Alfredo Soares da
Costa, Raúl Nunes da Mota, Alfredo Tõrres Baptista,
Jaime Lourenço Guedes, Henrique António Pontares,
Metiliano Augusto Fortos, António Emílio Simõos da
Mota, com o curso do estado maior, Fernando dos Santos Costa, António Augusto de Sousa e milicianos, do
quadro especial, José Silvestre Rodrigues, Fernando
Eugénio da Costa Vieira, Anacleto Inácio do Campos,
José Joaquim Guedes Gomes, Amadeu Casimiro Calejo,
Heitor Godofredo Ribeiro de Almeida, Alberto Guimarãis Baptista e Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado.
b) Declara-se que os capitãis de infantaria, com o
curso do estado maior, a seguir mencionados, freqüentaram no corrente ano, como tenentes e com aproveitamento, o curso de comandantes de companhia, na escola
prática de infantaria: Luiz Augusto Soares de Sousa
Sanches, João Cândido de Figueiredo Valente, Frederico
da Costa Lopes da Silva e Manuel Gomes de Araújo.
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c) Declara-se que os oficiais a seguir designados, tendo
frequentado o curso da escola de transmissões no corrente ano, e tendo sido considerados com competência
para instrutores e comandantes de formações de transmissões, foram classificados oficiais de transmissões:
Infantaria

Tenentes João Duarte Marques e Fernando de Magalhãis Abreu Marques e Oliveira e alferes Joaquim Maria
Galhardo, António de Carvalho Sampaio, Joaquim Augusto Pinto Guedes e António Agostinho Duarte.
Artilharia

Tenentes Alberto Frederico de Carvalho Lima e César
Pinto Cortês e alferes Luiz Pereira Coutinho, Almor
Branco Baptista, Luiz Gastão Ramalho Fernandes, Amílcar da Ressurreiç:ilo Diogo de Carvalho, António Carvalho e Dúlio Norberto Franco Simas.
Cavalaria

Tenente Fernando

Dias Pires Monteiro.

d) Declara-se que os oficiais de infantaria abaixo mencionados, freqüentaram na escola prática de infantaria o
curso de morteiros, tendo obtido a classificação de instrutores:
.
Capitão João Pinto Ribeiro e alferes Óscar Spencer
Moura Braz, Cristovão do Anjo Vidigal, Emílio Mendes
Moura Santos e Celestino José Soares Garcia Gomes.

e) Declara-se que o alferes de infantaria Óscar Spencer Moura Braz frequentou na escola prática de infantaria o curso de esgrima de baioneta e granadas, tendo
obtido a classificação de instrutor.
f) Publica-se o número de candidatos a admitir à matricula na Escola Militar, no ano escolar de 1932-1933,
destinados às diferentes armas e serviço de administração militar :
Engenharia .
Artilharia.
Infantaria.
.
Cavalaria ..
Administração militar.

8

15
10
3

2
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14. o - Escola
Militar
Nos termos do artigo 13.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n." 13:657, de 25 de Maio de 1927 (Ordem do Exército
n.? 6, l.a série, de 15 de Junho de 1927), e alteração
constante do decreto n." 18:883. de 27 de Setembro de
1930 (Ordem do Exército n. o 16, La série, de 1930), e
para. efeito do respectivo provimento, faz-se público que,
pelo conselho de instrução da Escola Militar, foi declarado vago o lugar de professor da 11.&cadeira-Finanças e administração pública. Tecnologia administrativa
militar. Organização e administração de empresas industriais e comerciais.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do regulamento para o provimento dos lugares do magistério
da Escola Militar, aprovado por decreto n.? 13:764, de
13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n.? 7, L." série, de 30 de Junho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até as quinze horas do dia 6 de Setembro de
1932, as suas declarações feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que se refere o artigo 3.° e·seu § único do
citado regulamento.
(Diário do GovêTno n.? 158. 2.a série, de 9 do corrente mês).
Obi'tuário

1932

Julho 16 _ Coronel,
Lima.

reformado,

Augusto

Salustiano

Monteiro de

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o

Ajudante GeBllral, interino,

/
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Publica-se

ao Exército

1. o -

o seguinte:

Acórdãos

Presidência do llinistério - Supremo Conselho de Administração

Pública

Recurso n." 538, em que é recorrente Joaquim Mendes
Cabeçadaa, recorridos o Presidente do Ministério e
o Ministro da Guerra, e de que foi relator o
Ex.mo Conselheiro Dr. Miranda Monteiro.
:Acordam no Supremo Conselho de Administração
Pública:
Joaquim Mendes Oabeçadas, brigadeiro, recorre da
decisão do Conselho de Ministros, publicada na Ordem
do Exército n. ° 12, 2. a série, de 24 de Julho de 1931,
que o reformou, nos termos do § L." do artigo 3. do
decreto n.? 19: 141, de 19 de Dezembro de 1930.
Alega:
Que, pelo que prescreve o § único do artigo 8. do
decreto n ," 19: 141, não haveria recurso da decisão tomada, se ela, como diz o mesmo § único, fôsse puhlicada no Diário do Govêrno ; mas não o foi e, embora
houvesse impedimento do recurso, êste impedimento
não poderia subsistir, caso se constatasse a ilegalidade
da decisão j
Que não foram observados no competente processo
os trâmites dos processos disciplinares dos funcionários
civis, que o artigo 5. do citado decreto n.? 19: 141
manda observar, sendo o recorrente apenas chamado
0

0

0
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a declarações numas investiga,ções realizadas pelo general Luiz Domingues, onde nenhuma acusação lhe foi
formulada sôbre quaisquer das infracções enumeradas
no artigo 2.° do mesmo decreto, para que pudesse, a
êsse respeito, deduzir a, sua defesa ao abrigo do artigo 6.°;
Que êste facto resulta evidente não só do respectivo
processo, como até da própria redacção da citada disposição da Ordem do Eeército em que o recorrente foi
passado à situação
de reforma
e em que se não
refere qual dos números daquele artigo 2.° êle infringiu, artigo que nem sequer é citado;
Que, assim, não se observaram as formalidades
legais no processado, bem expressas como necessárias no
artigo 8.° do citado decreto, e antes se mostra o desprêzo a que foi votada a doutrina dos seus artigos 5.°
e 6.°, e portanto é ilegal a decisão do Conselho de Ministros de que o recorrente está sendo vítima, como
anti-jurídica
é a circunstância
de ela não ter sido publicada, devidamente
concretizada,
no Diário do Govêrno e estar já a produzir os seus efeitos por virtude
duma transcrição,
que se tem de ter como falsa, do
mesmo decreto na Ordem do Eicército ;
Que o próprio decreto n. ° 19: 141, referindo-se
no
seu artigo 2.°, n.? 1.0, ao decreto posterior n." 19 :143
e estabelecendo a acção disciplinar
para os funcionários do Estado envolvidos directa ou indirectamente
nos factos criminosos que o último dêsses diplomas
especifica, é na sua essência, como decreto que precedeu
êsse último, anti-jurídico;
E conclue pedindo o provimento do recurso com todas
as conseqüências jurídicas e designadamente
a anulação, por ilegal, da decisão recorrida,
mandando que
o recorrente seja mantido no escalão do activo do exército.
J untou documentos e procuração a advogado.
O Ministro recorrido respondeu e alegou a final o recorrente, apondo o Ministério Público o seu visto nos
autos.
O que tudo visto, discutido e ponderado:
. A primeira questão a resolver é se compete recurso
da decisão de que se recorre.
Dispõe o § único do artigo 7.° do decreto n.O 19: 141
(lue a decisão do Conselho de Ministros será publicada
110 Diário
do Govêrno, não havendo dela recurso.
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Parece pois que o tribunal não deve tomar conhecimento do recurso, considerando-o incompetente por êle
estar expressamente
excluído na lei.
Assim seria, com efeito, se tivessem sido observadas
todas as formalidades
que a lei exige na organização
dêstes processos.
G. Jeze na sua obra tantas vezes citada, tômo III,
fi p. 277, ao estabelecer
a teoria das formas, diz que
estas «são garantias automáticas
imaginadas pelas leis
ou regulamentos
para assegurar o bom funcionamento
(los serviços -públicos, impedindo as decisões irreflectidas, precipitadas,
insuficientemente
estudadas».
«Na realidade,
diz ainda, as formas não são outra
cousa que condições impostas ao exercício da competência dos agentes públicos, limitações
da sua competência».
E assim, para que haj a a presunção de que um acto
administrativo
é correcto, é necessário que todas as
formalidades
exigidas por lei tenham sido observadas.
:e certo que nem todas elas' têm a mesma importância, conforme as conseqüências
que da sua falta
pedem resultar, e daí deriva a distinção entre formalidades substanciais
e não substanciais,
acarretando
ou não a nulidade do acto admiuistrativo.
N o caso em questão, porém, a inobservância
das formalidades legais é de extrema gravidade, pois sem elas
não se compreende como possa ter-se exercido a competência do Conselho de Ministros,
considerando-as,
como diz Jeze, uma verdadeira limitação da sua competência ao proferir a decisão recorrida.
As formalidades
omitidas constituíam,
verdadeiramente, o processo sôbre que devia recair a decisão.
Sem elas não existe processo - o processo legal - e
conseqüentemente
não havia que decidir.
N a verdade, os documentos enviados a êste tribunal
para instrução do recurso consistem num auto levantado na Escola Prática de Artilharia
de V endas Novas,
num relatório dum general nomeado para investigar
do caso, sem qualquer peça ou auto em que êsse relatório se baseie, e na informação da Secção de Estudo
dos Processos Políticos do Ministério da Guerra, tendo-se omitido os trâmites
a que se referem os artigos 6.° e 6.° do citado decreto n .? 19: 141 e principalmente,
o que é de excepcional gravidade,
os que
dizem respeito à defesa do acusado.
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A acção do Conselho de Ministros, não se circunscrevendo dentro das condições impostas por lei, que limitaram a sua competência, exerceu-se com incompetência e, assim, é juridicamente inexistente.
Nestas circunstâncias, não pode o acto recorrido estar
ao abrigo do disposto no § único do citado artigo 7.<>
e, portanto, isento de recurso, pois deve entender-se
que essa isenção foi decretada apenas para as decisões
dos Conselhos de Ministros competentemente tomadas.
À decisão em causa falta-lhe ainda a formalidade
essencial da sua publicação no Diário do Govêrno, que
a lei exige, e não pode uma sentença ter execução antes
da sua devida publicação.
:É certo que a decisão foi publicada na Ordem. doExército, mas nem a citada lei manda fazer nela a publicação nem a Ordem do Exército obriga os tribunais,
substituindo-se ao Dibio do Govêrno.
Por estas razões, não havendo dúvida na legitimidade
'das partes e oportunidade do recurso:
Dão provimento ao recurso, anulando o acto de que
se recorre, que impôs ao recorrente a aposentação com
50 por cento dos vencimentos, e conseqüentemente deve
êle ser mantido no escalão do activo do exército.
Lisboa, 22 de Junho de 1932. - A. Osório de Castro - Miranda Monteiro - Ribeiro Castanho - Sampaio e Melo - Crispiniano. - Fui presente, Pais de
Sequeira.
Está conforme. - Secretaria do Supremo Conselho
de Administração Pública, 30 de Junho de 1932.O Secretário Director Geral, Nuno Simões.
(Publicado no Diário do Governo n. o 181, 2. a série,
de 5 de Agosto de 1932).
Recurso n 584, em que é recorrente Artur Simões, recorrido o Ministro da Guerra e de que foi relator o
Ex.mo Conselheiro Dr. Sampaio e Melo.
.?

Acordam, em conferência, no Supremo Conselho de
:Administração Pública:
Artur Simões, tenente do quadro auxiliar dos serviços de saúde do Hospital Militar Principal do Pôrto,
recorre do despacho do Ex. mo Ministro da Guerra que
indeferiu o seu requerimento «para que lhe fôsse notificado o despacho que obteve num outro requerimento
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em que solicitava o cumprimento do acórdão n." 8 do
Supremo Tribunal Militar, de 22 de Janeiro de 1931,
'que manda «seja promovido o recorrente ao pôsto de
capitão», indeferimento de que só agora tomou conhecimento,
Alega:
Que é de lei que os recorrentes sejam notificados dos
despachos que os seus requerimentos tenham obtido,
para assim dêles tomarem conhecimento e recorrerem
para quem de direito;
Encontrando-se nas condições preceituadas no artigo 124. do decreto n. o 17 : 378, de 27 de Setembro de
1929, foi mandado promover ao pôsto de capitão por
aquele Supremo Tribunal Militar; conforme o determinado expressamente nesse decreto, artigo 83.°,
§ único, n.? 13.°, cumpria ao Ministério da Guerra, no
prazo de trinta dias, executar e publicar em Ordem do
Eicército aquela decisão do Tribunal Militar, e assim
devia o recorrente ter sido promovido ao pôsto de capitão;
Que a decisão do Supremo Tribunal Militar não carece de homologação do Ministro da Guerra;
Requereu ao Ministério da Guerra o cumprimento
do acórdão dêsse Tribunal que o mandava promover,
não obtendo qualquer despacho de qUI4lhe fôsse dado
conhecimento, pelo que requereu novamente, em 29
de Outubro de 1931, que lhe Iôsse notificado o despacho
que obteve o requerimento de 8 de Setembro anterior,
em que transcrevia o citado acórdão e pedia o seu cumprimento ;
Por nota da La Direcção Geral, 2." Repartição, do
Ministério da Guerra, de 16 de Novembro do mesmo
ano, da qual tomou conhecimento em 18 dêsse mês,
foi notificado ele que o seu requerimento fôra indeferido, não se tendo dado cumprimento ao citado acórdão.
Pede que o Ex.?? Ministro da Guerra, em virtude
do provimento dêste recurso, dê cumprimento àquele
acórdão, que manda promover ao pôsto imediato o recorrente.
J unta procuração e dois documentos.
Ouvido o Ex.mo Ministro, apenso o processo instrutor,
informa o mesmo Ministro que o recorrente não está
ao abri.go do artigo 124.° do decreto n." 17 :378 e que
a Repartição é de parecer que o recurso carece de fundamento legal.
0
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'Alegou o recorrente. Respondeu o meritíssimo magistrado do Ministério Público.
Seguiram-se os vistos da lei.
O que tudo visto e dos autos consta e as disposições
legais aplicáveis, tudo ponderado e discutido em conferência:
As partes são legítimas.
Desatendem o recurso porque:
Este Supremo Conselho carece de competência para
obrigar o Ministro a cumprir o acórdão do Supremo
Tribunal ~filitar;
Ao interpor-se êste recurso, já o caso dos autos estava
definitivamente julgado pelo Conselho de Ministros,
nos termos do decreto n. o 19: 429, de 7 de Março de
1931 ; e assim, por um lado, a decisão do Conselho de
Ministros foi em última instância (ver nova redacção
do § único do artigo 81. do decreto n. o 17: 378), dela
não havendo recurso; por outro, a decisão elo Ministro
de que se recorre não foi definitiva e executória e por
isso não está abrangida pelo contencioso administrativo (artigo Lodo decreto n. o 18: 017) ;
.
Embora o acórdão do Supremo Tribunal Militar houvesse de ser cumprido antes da data do decreto
n. o 19: 429 (e o processo não o demonstra, pois que
apenas decorreram entre a data do acórdão e a do decreto quarenta e tal dias e a execução elo acórdão podia
atingir sessenta, decreto n. o 17 : 378, artigo 81. 0, § único,
n ." 13.
o certo é que, à data dêsse decreto n ," 1D :420,
o acórdão do Supremo Tribunal Militar ainda não
tinha tido execução e por isso fôra abrangido pelo
mesmo decreto (ver seu artigo 2.°) e assim o considerou
o ora recorrente, que recorreu para o Conselho de Ministros (que lhe rej eitou o recurso, por ser manifestamente ilegal, em 30 de .Tulha ue 1(31).
Custas ele 300$, excluídos os preparos, pelo recorrente.
. Lisboa, 29 de .Tunho de 1932. - Crispiniamo - Sampaio e i11elo ___:
JJ1iranda Ai 011 teiro - Ribeiro Castanho. (Tem voto do Ex.mo Conselheiro Osório de Castro,
Sampaio e Melo. - Fui presente, Pais de Sequeira.
Está conforme. - Secretaria elo Supremo Conselho
de Administração Pública, 9 de Julho de 1932.O Secretário Director Geral, Nuno Simões.
(Publicado no Diário do Gootrno n. o 183, 2.:1 série,
do 8 de Agosto do 1932).
0
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° - Decretos

)Iinislério da Gnerra - nrparli~ão do Gahinele
Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n. ° 12:740, de 2G do Novembro de
1~2G. por fürça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta elo Ministro da Guerra e em conformidade
com a decisão do
Conselho de Ministros:
hei por bem decretar que seja
considerado
nulo e do nenhum efeito o decreto que demitiu do serviço do exército o primeiro sargento músico,
reformado,
Francisco
Emílio Pimentol Brasil,
por se
haver reconhecido
q uo esta praça se não acha. incursa
nos artigos LOS dos decretos n.:" 19:567 e 19:595, rospectivamento
de 7 e 10 de Abril do ano findo, mas sim
incursa no n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 19:141,
de 19 de Dezembro de 1930, pelo que passa á eituação
de reformado
com 50 por conto dos vencimentos,
nos
termos do § 1.° do artigo 3.° dõsto último decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e fuça
oxocutar. Paços do Governo da República,
17 de Julho
do 1932.-ANTÓNIO
OSCAR DE FRAGOSO CAm1O~A-

Daniel Rodrigues de Sousa.

.

Usando da faculdade qne me confere o n, ° 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 2G ele Novembro do
192G, 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 cm conformidade
com a decisão
do Conselho de 1finistros:
hei por bem decretar qtll'
sejam reintegradas
no serviço do exército as pra<:a:
abaixo indicadas, por so haver reconhecido que as mosmas so não acham incu rsas nos artigos LOS dos decretos
n. os 19:567 e 19:595, respectivamente
de 7 e 10 de Abril do
ano findo, ficando assim por esta forma anulado o dr-croto
ou parte elo docreto que as passou à aitunção em qu.e
presentomente
se encontram,
mas sem direito à diferença
de vencimentos durante o tempo em que nela. estivernm :
Segundes
sargentos
músicos João Serafim do Canto
(\ Manuel Raposo Soares.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 17 de J ulho
de 1932.- AN'l'ÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAm[Q~A-

Daniel Rodrigues de Sousa.

400

ORDE1\{ DO EXERCITO

N.o 13

2.· Série

Usando da faculdade que me confere o n.? 3." do artigo 2." do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926,. por fórça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da G uorra e em conformidade com a decisão do
Oonselho de Ministros:
hei por bem decretar que sejam
reintegradas
no serviço do exército as praças abaixo
indicadas,
por se haver reconhecido
que as mesmas
se não acham i ncursas
nos artigos 1.os dos decrotos
08
n.
19:567 e 10:595, respectivamente
de 7 o 10 de
Abril do ano findo, ficando assim por esta forma anulado
o decreto ou parte do decreto que as passou à situação
em que presentemente
se encontram,
mas sem direito
à diferença de vencimentos
durante
o tempo em que
nela estiveram:
Segundo sargento músico Francisco
Augusto
Dias,
segundo sargento
de infantaria João Florentino
Soares
Gonçalves,
segundos
sargentos
do secretariado
militar
Augusto
de Freitas Santos e Jacinto Augusto de Nóbrega, furriéis de infantaria
Hermínio
Ribeiro da Silveira Carvalho e José Gabriel Vieira e furriel de artilharia Gabriel Campos do Vale.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República,
1 de Agosto
de 1932. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Daniel Rodrigues de Sousa.
Usando ila faculdade que me confere o n. ° 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fórça 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 eliminados do respectivo quadro, nos termos do artigo 1. °
do decreto n.? 15:150, de 9 de Março do 1928, por se
acharem iucursos nas disposições contidas nas alíneas a)
e b) daquele artigo e decreto, os primeiros cabos do regimento de infantaria
n.? 5 António Roque Pinto e da
3.a companhia tIe saúde Eduardo Mamede Rodrigues e
Jacinto Vítor de Almeida Lança.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 1 de Agosto •
de 1032.- ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Daniel Rodrigues de Sousa.

2.- Série
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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. u 1.5:331, 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 passe
~ situação de reforma, nos termos da última parte do
artigo 2.° do decreto n." 21:268, de 26 de Abril do
corrente ano, o capitão de infantaria, supranumerário
permanente, Albano Rodrigues de Carvalho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, G ele .Agosto
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCAUMONA-Daniel Rodrigues de Sousa.

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 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 do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros: hei por bem decretar que passe
à si tuação
de reforma, desde 7 ele Junho último, nos
termos da primeira parte do artigo ~.o do decreto
n. ° 21:268, de 26 de Abril de 1932, por se achar incurso nas disposições do artigo 4.°, e seu parágrafo 3.°,
do decreto n.? 18:252, de 26 de Abril de 1930, o tenente de infantaria Alberto Maria Andrado.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 10 de Agosto
de 1932.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCAmIONADaniel Rodrigues de Sousa.

llinistério

da Guerra - Repartição Geral

Usando dá. 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 J 928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei po~ bem decretar que, nDS termos
do decreto D.O 16;070, de 25 de Setembro também de
1928, seja concedida a D. Maria Inez de Macedo Leal,
órfã do alferes reformado João Ferreira Leal, a reversão
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da cota parte do subsídio mensal do GI> que percebia
sua mãi, D. Vicência Amélia de Macedo Leal, por esta
ter desistido da mesma cota parto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República, 23 de Julho
de 1932. - ANTóNro OSCAR DE FRAGOSO OARMONA-

Daniel Rod1'ifJues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal
de 1932).

de Contas

cm 2 de Agosto

Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo .2.0 do decreto D.O 12:740, do 26 de Novembro de
192G, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril cio 1928, sob proposta do l\1inistro da Guerra: hei por bom decretar que, nos termos
do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro também de
1928, seja concedida a D. Eugénia Ferreira Sampaio e
seus :filhos, Matilde Sampaio
da Silva, Maria Belém
Ferreira
da Silva, Almor Vergílio Ferreira
da Sil\'11
e Miguel Fernando Ferreira
da Silva, viúva e órfãos do
tenente de reserva
Josó Mário da Silva, a reversão da
cota parte do subsidio mensal do G~, que, conjuntamento
com êles, percebia seu filho e irmão, Armindo Ferreira
da Silva, falecido cm 20 de Dezembro de 1928.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Gqvêrno da Ropública, 23 do Julho
do HJ32. - ANTÓNW OSCAR DE FllAGOSO CARMONA--

Daniel Iiodriques de Sousa.
(Visado pelo Tribunal
de 1932).

3. o -

do Contas

em

2 do Agosto

Por decretos da 9 do mês findo:
Jlillistério da Guerra-1.

3

Direcção Gcral- 2 ..a Repartição

Supranumerário permanente
Tenente de infantaria,
adido, Domingos Baptista, que,
de regresso
do Ministério das Colónias, se apresentou
em 8 do corrente mês.
Disponibilidade
Capitão de infantaria,
adido, António Germano
Tão dos Reis Júnior, que, de regresso do Ministério
Colónias, se apresentou
em 5 do corrente mês.

Serdas

2.' Série
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Por decretos do 16 do mês findo:
Ministério da Guerra - !.:l Direcção Gcral-

2. n Repartição

Supranumerário permanente
Tenente
do infantaria,
supranumerúrio
permanente,
adido, António Bartolomeu,
que de regresso do Mínistério do Interior
se apresentou
em 13 do corrente mês ,
por ter sido dispensado
do serviço da guarda nacional
republicana.
Quadro da a.rma de artilharia
Tenente de artilharia,
adido, Rui da Silva Horta, que
de regresso
do Ministério do Interior se apresentou cm
20 do mês findo para preenchimento
de vacatura no
respectivo
quadro,
por ter sido dispensado do serviço
da polícia de seg urança pública.
Disponibilidade
Major dEl infantaria
Carlos Alberto Ferreira
Henriques o capitão do serviço do administração
militar Carlos Luiz Gonçalves Canelhas, ambos adidos, que de regresso, respectivamente,
dos Ministérios
do Interior o
das Colónias se aprosentaram
em 14 e 15 do corrente
mês, sendo o primeiro por ter sido dispensado do serviço
da guarda nacional republicana.
•

1).

° - Por decreto

de 23 do mês findo:

~Iinistério da Guma - i. IL Dirccçi:o Gcral-

j .n

Rcpartição

Condecorado,
por deliboração
do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe do
bons serviços, por so encontrar nas condições da alínea b)
do § 2.° do artigo 8.° do regulamento
para a concessão
da medalha
militar, do 28 do Setembro
do 1917, o tononto do infantaria
António Pires da Silva.

G,o -

Por decretos do 30 do mês findo:
lliuislério da Guerra -1.

a

Direcção GCI·al- f. n Rcparli~ão

Condecorado,
por delibernção
do Supremo
Tribunal
Militar, com ii. medalha militar do ouro da classe de
valor militar, com palma, por se encontrar
nas condi-
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ções da alínea a) do § 1.0 do artigo ;'>•• 0 do regnlamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro
de 1917, alterado pelos decretos n.? 6:093, de 11 de
Setembro de 1919, 12:081, de 9 de Agosto de 1926,
17:104, de 6 de Junho de 1929 e 18:084, de 10 de
Março de 1930, o coronel de infantaria Raúl de Andrade Peres.
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar do prata da classe de
valor militar, por se encontrar ao abrigo do regulamento
para a concessão da medalha militar, o tenente milí..ciano de cavalaria, do quadro especial, Júlio Domingos
Borges Gaspar.
Tribunal militar territorial do Porto

Recondnzido no lugar de auditor, por mais três anos,
-desde 20 do corrente mês, o bacharel Alfredo Aleucoão
da Fonseca Bordalo.

7. °- Por decretos de 13 do corrente mês:
Minislér.io da Guerra -1.

II

Direcção Geral- I. II Repartição

Negado provimento ao recurso n." 2:197 interposto
perante o Oonselho de Recursos pelo capitão, pilõto
aviador reformado, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, por ter sido interposto fora do prazo
legal.
llinislério da Guerra - I. a Direcção Geral- 2. Do Repartição

Rejeitado o recurso n.? 2:204, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente miliciano do serviço
de administração militar, do quadro especial, José Gonçalves Palhares Júnior-, por ser manifestamente ilegal e
ter sido interposto fora do tempo.
Rejeitado o recurso n." 2:205, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenen te do secretariado militar Boaventura Vieira da Silva, por ser manifestamente
ilegal.

2.' Série
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Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Ministros, nos termos do § único do artigo 83. o do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n." 19:429, de 7 de Março de 1931,
pelo tenente-coronel na situação de reserva António
Francisco da Costa Júnior, por ser manifestamente ilegal.
Rejeitados os recursos n. os 2:206 e 2:207, interpostos
perante o Conselho de Recursos pelos tenentes de infantaria, com o curso do estado maior, António Augusto
de Sousa e Fernando dos Santos Costa, por serem manifestamento ilegais.
Rejeitado o recurso n. o 2: 196, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Filipe Alistão Teles Moniz
Côrte Real, por o ter sido fora do prazo legal.
Dado provimento ao recurso n.? 2:195, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria
Abílio Adriano Branco.

•
Ministério da Guma-

P

Direcção Geral-3.lI

Repartição

Rejeitado o recurso n.? 2:203, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Abílio
de Assunção Lorena, por SOl' manifestamente ilegal.

8. o - Portarias

Por portarias de 21 do mês findo:
~Iinistério da Guerra - Repar(j~ão do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra o da Instrução Pública, dissolver a
comissão encarregada de dar parecer sobre o projecto
de decoração da Sala da Grande Guerra, no Museu Militar, nomeada por portaria de 30 de Maio do corrente
ano.

106

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 11\

2.' Sórie

Tendo a comissão encarregada
de estudar o problema
da cartografia
militar, uomeada por portaria
do 16 de
Janeiro do corrente ano, terminado
os seus trabalhos
e
feito entrega do respectivo relatório,
manda o Govêrno
da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, dissolver a referida comissão e louvar os seus membros,
abaixo referidos, pela maneira inteligente
como se desempenharam
da missão que lhos foi incumbida e em que
demonstraram
excelentes qualidades
de trabalho, a par
de muito zêlo e dedicação pelo serviço:
Chefe do estado maior do oxórcito, interino, general
Roberto da Cunha Baptista.
Coronéis:
de infantaria,
com o curso do estado maior,
Carlos Maria Pereira
dos Santos; e de cavalaria,
com
o curso do estado maior, Manuel Firmiuo
de Almeida
:'tIaia Magalhãis.
Major, graduado,
de artilharia Vítor Hugo Duarte de
Lemos.
Coronel de nrtilharia,
na situação de reserva, Manuel
Joaquim
da Silva, delegado
do Instituto Geográfico e
Cadastral.
Engenheiro
agrónomo António de Matos Barreto, delegado da divisão de agrimensura
do Ministério
do
Comércio, Indústria
e Agricultura.
Tenente de infantaria,
com () curso do estado maior,
Fernando
dos Santos Costa.

flinistérie

da Guerra -

ta nil'cc\~o Geral- La ncpal'litão

Louvado
o brigadeiro
Júlio Augusto
Rodrigues
de
Aguiar Júnior pela muita dedicação
e competência
com
que desempenhou,
durante eêrca de quatro anos, o cargo
de segundo comandante
da Escola Militar, muito tendo
coutribüído,
com a sua acção criteriosa,
disciplinadora
o inexcedivelmente
leal, para auxiliar
o comandante
dêste estabelecimento.

Por portarias de 28 do mês findo:
lliuislério da Gucrra - ncparli~áo do Gabillcle
Exonerado,
a. sou pedido, do secretário da comissão
central de motorização
do exército, nomeada por portaria de 8 de Março do corrente
ano, o tenonte de in-

2." Série
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fantaria Francisco
Holbeche
Fino, em serviço na Fábrica do Munições de Artilharia,
Armamento
o Viaturas
e nomear em sua substitütção
o tenente de artilharia,
em serviço na mesma fábrica, Aureliano Sobral Gomes.

)lillislério da Guerra-La

Dirccção Geral-1_I1

RCllal'liçâo

Louvado
O major
reformado
de artilharia,
mutilado
de guerra,
Fernando
Vilhena Barbosa
do Magalhãís,
porque, tendo iniciado um estudo bastante desenvolvido
sobre o material 7,5cm T. R. m/D17 logo após a chegada
dõsto material
a Portugal
o prosseguido
nosso estudo
ató conclusão, mesmo depois do reformado, pôs êsse seu
trabalho à disposição da direcção da arma de artilharia,
oferecendo assim uma contribuição aos estudos que sobre
o mesmo assunto na direcção so estavam
efectuando,
digna do elogio o aprêço, quer pelo seu real mérito, quer
pela espontaneidade
com que foi oferecida, quer ainda
pelas circunstâncias
em que êsse seu trabalho foi realizado, reveladoras
de notável ínterêsse pela arma a que
pertenceu.

Por portarias de 5 do corrente mês:
Iliuislério da Guerra -Ilcjlarlição

do Gabinele

Não podendo a comissão nomeada por portaria de \)
do Novembro
de 1926, encarregada do rever e actualizar o regulamento
geral para o serviço do exército, ultimar os seus trabalhos
sem que seja publicada uma nova
organização
do exército, manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, dissolver a rcferida oomissão.
Tendo a comissão oncarregada
do apreciar os requerimentos dos militares
demitidos,
que requereram
a sua
reintegração
ao abrigo do decreto n,? 19:791, modificado
pelo decreto n.? 20:264, terminado os seus trabalhos,
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que Reja dissolvida a referida comissão.
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Dissolvida a comissão encarregada de elaborar um
novo regulamento da fazenda militar para substituir o
do 1864, nomeada por portaria de 1 de Fevereiro de
1930.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 16 de
Abril de 1930 para proceder ao concurso e escolha de
livros a adoptar nas escolas regimentais.
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos
Ministros da Guerra e da Instrução Pública, dissolver a
comissão nomeada por portaria de 9 de Abril de 1931,
publicada na Ordem do Eaiército n." 8, 2.11 série, do
mesmo ano, encarregada de estudar as bases da regulamentação da Instrução Militar Preparatória.
Tendo o capitão véterinário
Adrião José Afonso de
Castro elaborado a estatística veterinária do exército
relativa ao ano de 1931, manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido
oficial pela muita competência, dedicação e zêlo demonstrados na elaboração de tam valioso trabalho, revelando
muita inteligência o interêsso pelo serviço.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de, 16 de
Dezembro de 1931, publicada na Ordem do Exército
n.? 23, 2. série, do mosmo ano, para procedei' ao ostudo
de novo modêlo de calçado,
4

Por portarias de 13 do cor.rente mês:
Ministério da Guerra -

ta Direcção Geral- 1.a Repartição

Louvado o general Domingos Augusto Alves da Cesta
Oliveira pela maneira brilhante e verdadeiramente notável como desempenhou durante largo tempo as funções
de governador militar de Lisboa, tendo prestado nesta
comissão importantes e extraordinários serviços e dado
sempre exuberantes provas de superior competência,
zêlo e dedicação, confirmando assim as Ruas altas quali- ,
dades de inteligência e de oficial prestigioso e disciplinador.

2.' Série
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~ Repartição

Louvado o capitão de engenharia Flavio J086 Áh'ares
dos Santos, professor da Escola Militar, por ter colaborado muito eficazmente na orgnnízação e instalação da
Escola de Transmissões, onde desde o início tem desempenhado as funções do instrutor, e ter elaborado vários
folhetos sobro assuntos professados na mesma Escola,
que muito tôrn contribuído para a difusão pelo exército
do conhecimento do serviço de transmissões, revelando
assim invulgares qualidades de trabalho o grande competência técnica.

0.°_

Por deterrnlna;ão do Govêrno da República:
~liuistéJio da Gucrra-

2,3

Direcção Geral- 3.~ Repartição

Chefe, o coronel do serviço de administração militar,
inspector do mesmo serviço, José Carlos de Almeida o
Brito.
lliuistério da Guerra - 3." Direcção Geral

Desenhador da secção de cartogrnfia, o tenente do
infantaria, no quadro da arma, Norberto António Macedo Leal.
]Iiuistério da Guerra - Repartição Geral

Tenente de infantaria,
Júlio da Silva Madeiru.

supranumerário

permanente,

Estado maior genera.l

Ajudante de campo do general Eduardo Augusto
Mnrquos, o tenente de aeronáutica, no quadro da arma,
Diogo Rogério dos Reis Temudo.
1.' região militar-

Quartel general

2," ReparLição

Alferes do secretariado militar, supranumerário,
dos Santos Correia Diniz, pelo pedir.

Raúl
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4.' Repartição

Tenente, do batalhão
mero Pavão Barbosa.

de metralhadoras

2.' região militar-Quartel

Adjunto arquivista
secretariado militar,
Baptista.

n. o 3, Baldo-

general

da 2.a Repartição, o alferes do
suprauumerário,
Vasco Miranda

Govérno militar de Lisboa - Quartel general

Adjunto do conselho administrativo, o tenente do quadro auxiliar de engenharia, da escola prática de engenharia, Joaquim Isidoro Miguens.
Supranumerário permanente

Capitão de infantaria, do distrito de recrutamento
reserva n. o 20, Francisco Simões dos Santos.

e

Regimento de infantaria n. o 5

Alferes médico, da escola prática de engenharia,
tónio de Deus Mouga Rodrigues.

An-

Regimento de infantaria n.s 10

Capitão, do batalhão de caçadores u,o 3, José Augusto
da Anunciação e Silva, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.· 11

Capitão de infantaria, no quadro da arma, João Guilherme de Meneses Ferreira.
Regimento de infantaria n.· 16

Tenente de infantaria, snpranumorárío
António Bartolomeu, pelo pedir.

permanente,

Regimento de infantaria n. o 21

Tenente de infantaria, supranumerário permanente,
Ismael de Jesus da Gama. Saraiva, pelo pedir.
Batalhão independente de infantaria n.· 24

Capitão de infantaria, em disponibilidade, António
Germano Serrão dos Reis Júnior, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n,? 10, José António Gomes Alves Carneiro, pelo pedir.
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Batalhão de caçadores n.· 15

Capitãis de infantaria Fernando de Castro da Silva
{Janedo o Augusto de Sousa Medeiros, ficando exonerados de ajudantes de campo, respectivamente, dos generais José Ernesto de Sampaio e João Júlio dos Reis e
Silva.
Batalhão de caçadores n,> 6

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma,
Luiz Gonzaga Cardoso de Meneses Pinheiro, pelo pedir.
Ba.talhão de caçadores n.s 8

Tenente miliciano de infantaria,
Narciso dos Santos, pelo pedir.

do quadro especial,

Batalhão de metralhadoras n." 1

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Simeão
Nunes Vitória e Luiz das Dores Santos, ambos pelo
pedirem.
Bata.lhão de ciclistas n." 1

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Caetano
Alves Teixeira, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n." 4

Sub-chefe, O tenente-coronel de infantaria, no quadro
(la arma, Diniz Sebes Pedro do Sá e Melo, pelo pedir.
Capitão do cavalaria, supranumerário
permanente,
Francisco Catarino, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 8

Capitão de infantaria, supranumerário
Alípio Augusto, pelo pedir.

permanente,

Distrito de recrutamento e reserva n." 19

Adjunto,
Amaral.

o capitão de infantaria

José

Ferreira

do

Escola prática de artilharia

Alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 3 Vítor
Maria Santos Moura Coutinho de Almeida de Eça, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 4 Afonso Lopes Franco,
e do grupo independente de artilharia de montanha n.? 15
Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
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Esoola de apltcação de artilharia de costa
o contra aeronaves

Instrutor, o tenento 'do grupo independente de artilharia de montanha n.? 12 João Carlos de Oliveira. Macedo.
Alferes do regimento de artilharia ligeira n." 3 Alfredo Botelho de Oliveira.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 3

Tenente do artilharia, no quadro da arma, Rui da
Silva Horta, sem dispêndio para a Fazenda Nacíonal.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.O14

Tenente do artilharia, no quadro da arma, Jorge Augusto Segurado de Castro.
Alferes do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 24 António de Carvalho.
Alferes do quadro auxiliar de artilharia, com a patente de tenente, do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 24, José Joaquim Lourenço.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.v 24

Tenente do regimento do artilharia ligeira n." 3 Horácio Madureira dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de oavalaria

Alferes do regimento do cavalaria n. ° 7 José Carlos
Pinto Coelho Martins do Lima.
Regimento de cavalaria n.O1

Alferes do regimento de cavalaria n. ° 3 António
José Ramalho Xavier, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n.· 3

Tenente de cavalaria, da escola militar de aeronáutica, João Joaquim Valadas.
Regimento de cavalaria n.· 6

Tenente do regimento de cavalaria
Simões de Paiva, por motivo disciplinar.

n.? 2 António

Regimento de cavalaria n.s 9

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
adido, professor do Colégio Militar, Carlos Eugénio Alves
Pereira, para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° do

2.- Série
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decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929. substituído pelo artigo LOdo decreto n. o 19:175, de 27 do
Dezembro de 1030.
Exonerado de segundo comandante, interino, o major
Augusto Rodrigues Mendes Moreira.
Esoola.prática do engenharia

Capitão de engenharia, 110 quadro da arma, Orlando
Valdez 'I'omaz dos Santos.
Tenente do regimento de sapadores de caminhos de
fDlTO Raúl Fernandes Martins.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente do regimento de telcgrnfistas Artur Augusto
Lopes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de telegrafistas

Tenente do regimento de sapadores mineiros David
Cecílio Sardinha, sem dispêndio para a Fazenda Nacíonal,
Escola militar de aeronàutíca

Subalterno da companhia de tropas de aviação, o tenente de infantaria, no quadro da arma,·Mário Alberto
Soares Pimental.
Grupo independente de aviação de informação n.> 1

Tonente do grupo independente de aviação de bombardeamento João Henrique Ferreira de Tovar Faro,
por motivo disciplinar.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão do grupo de aviação
António de Oliveira Viegas.

de informação

n. o 1

Hospital militar principal do POrto

Sub-director, O tenente-coronel médico do regimento
de infantaria n." 9 Joaquim de Assunção Ferraz Júnior.
Dtrecção do serviço de administração militar

Director, o coronel do serviço de administração militar, chefe da 3. a Repartição da 2. Direcção Geral
do Ministério da Guerr-a, Francisco Homem de Figueiredo.
0
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Delegação do serviço de administração militar na Madeira

Tenente do serviço de administração
Atouguia Machado Pimenta.

militar Artur de-

Delegação do serviço de administração militar
em Angra do Heroísmo

Chefe, O capitão do serviço de administração
Carlos do Amaral.

militar

Delegação do serviço de administração militar
em Ponta Delgada

Ohefe, O capitão do serviço de administração militar
Eduardo dos neis Rebêlo.

10.o - "i~istério da Guerra - Repartição do G~biDele
Tendo sido agraciado com a Medalha de Louvor da
Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha O soldado
n.? 499 da 3. a companhia do regimento de telcgrafistas,
Fernando Oarvalho Cubas, é-lhe permitido usar a respectiva insígnia.
11. o -

~Iillislério da Guerra - 'I.a Direcção Geral-I.1I

Repartição

a) Tendo sido agraciado pelo Governo da República
Francesa com o grau de comendador da Legião de
Honra o general Eduardo Augusto Marques, ó 'lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê C'
usar as respectivas insígnias.
b) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agricultura de 26 de Junho do corrente ano, inserta no Diário do Üouêrno n. o 157, de 8 de Julho último, foi louvado
o major do serviço de administração militar José Ribeiro
da Oosta Júnior pelo zêlo e proficiência com que orientou a organização do inventário e da contabilidade e escrita agrícola do Ministério da Agricultura.
c) Pn blica-se, para os devidos efeitos, a portaria do
Ministério da Instrução Pública, de 23 do Fevereiro do
corrente ano, inserta no Diário do Govêrno n. o 47,
2. a série, de 26 do mesmo mês, que é do teorsegninte :
«Tendo o capitão de infantaria Antônio Pedro de Carvalho, comandante da companhia da guarda nacional
republicana de Portalegre, oferecido ao gabinete de ciên-
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cias geológicas o biológicas do Liceu de José Estêvão,
em Aveiro, exemplares de rochas e minerais daquela
região, pagando à sua custa as despesas de colheita,
embalagem e transporte de todos os exemplares oferecidos: manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Instrução Pública, dar público testemunho
de louvor ao referido capitão António Pedro de Carvalho pela sua comprovada dedicação pela causa da instrução pública e pelo carinho que lhe mereceu o Liceu
de José Estêvão, em Aveiro».
d) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agricultura, de 28 de Junho do corronte ano, inserta no Diário do Govêrno n.? 156, 2.a sério, do 7 do Julho último,
foi louvado o capitão do serviço de administração militar Gaspar Marques de Oliveira pela sua grande competência, muita lealdade, inteligência, dedicação e zêlo com
que serviu o cargo de chefe do Gabinete do Ministro da
Agricultura.

e) Declara-se qU8, por portaria do Ministério da Agricultura, de 2 ele Julho do corronte ano, insorta no Diário do Govêrno n. o 157, 2. a sério, de 8 do mesmo mês,
foi louvado o capitão do serviço de administração
militar Joaquim Eugénio Castro Rodrigues Soares pelo zêlo,
dedicação e leal cooperação que revelou na comissão
das reparações alemãs.
f) Declara-se que, por pertaria do Ministério do Interior, de 5 de Julho do corrente ano, inserta no Diário
do Govêrno n." 107, 2.1l.série, de 8 do mesmo mês, foi
louvado o tenente de infantaria Paulo Afonso pelo muito
zêlo, proficiência e comprovado patriotismo que demonstrou no exercício das funções de secretário do Ministro
do Interior.
g) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n. o G, de 10 de Junho último, foi condecorado com a medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar o tenente do infantaria Alfredo Augusto Moreira.
li) Tendo sido considerado pilôto aviador do exército
polaco (1wnoris causa), pelo Govêrno da República Polaca,
o tenente de aeronáutica Plácido António da Cunha
Abreu, é o mesmo oficial autorizado a aceitar e usar a
respectiva insígnia.
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i) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro do 1917 :
J\.I:ednlha de ouro

Ministério da Guerra - Agênoia Milital"

Major reformado José Jacinto da Fonseca.
Govêrno militar de Lisboa

Major reformado, inválido de guerra,
Sousa Soares Andrea Ferreira.

Armando

de

Regimento de infantaria n.> 4

Coronel António Vaz Volho da Palma.
'l'enente·coronel João Carlos de Vasconcelos.
Distrito de recrutamento e reserva n." 9
Jerónimo Gonçalves Ríbas,

Tenente-coronel

Depósito geral de fardamento e calçado

Tenente
lhoto,

do infantaria

António Cândido Saldanha Pa-

Hospital militar principal de Lisboa

'I'enente-coronol médico Mário Moutinho.
Depósito disciplinar

Tenente de infantaria Filipe Cardoso Calhancas.
Medalha de prata
Regimento de infantaria n.· 7

Capitão miliciano médico do quadro especial Alberto
Baeta da Veiga.
Grupo mixto independente do artilharia montada n.s 24

Tenente JorLQde Sousa Peixoto.
Grupo de especialistas

Aspirante a oficial do quadro auxiliar
Inocêncio Alves.

do artilharia

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente
Rodrigues.

de aeronáutica

Josó Maria Soares do Melo
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3." companhia de administração militar

Aspirante

a oficial Fernando Joaquim Corado.

Fábrica de pólvoras físicas e artifícios

Tenente de artilharia Nuno Pereira da Cunha.
Manutenção militar

Tenentes do serviço de administração militar Álvaro
de Oliveira e José Eduardo Correia.
Colégio Militar

Tenente de infantaria António Coelho de Sampaio.
j) Declara-se que, por portaria do Minístório da Agricultura de 28 de Junho elo corrente ano, inserta no DiáTio do Go?;ê1'71O n." 157, 2." série, de 8 de Julho último,
foi louvado o alferes do secretariado militar António
Maria Marques Perdigão Júnior pola competência, zõlo
e dedicação que tem revelado nos serviços de que tem
sido incumbido na Junta Central da Campanha da Produção Agrícola.

•
12. o -

Ministério da Gucrra - 1,& Direeçãe Geral - P

Repartição

a) Declara-se que o general, na situação de reserva,
José Ernesto ele Sampaio deixou de fazer parte do júri
para avaliar as provtls especiais para o posto de brigadeiro, de que fazia parte nos termos do § único do artigo 13.0 do respectivo regulamento, desde 27 de J UlIlO
findo.
b) Declara-se que fica som efeito a colocação, no quadro da arma, do coronel do batalhão independente de.
infantaria n," 24, Alfredo Humberto dos Anjos Câmara, inserta na Ordem do Exército n." 10, 2.:1 série,
do corrente ano.
c) Declara-se que fica sem efeito a colocação, como
comandante do batalhão independente de infantaria
n.? 24, do coronol, chefe da delegação n ," 1 do distrito
de recrutamento e reserva, dos Açõres, Antero Homem
de Noronha, inserta na Ordem do Exército n. o 10, 2. a
série, do corrente ano.
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d) Declara-se que fica sem efeito a declaração b) do
n.? 10.0 da Ordem do Exército n.? 12, 2.n série, do corrente ano, respeitante no major de infantaria, supranumerário, Aurélio Figueiredo Nunes da Silva.

e) Declara se que o tenente de infantaria António de
Oliveira desistiu de servir nas Colónias no corrente ano.

f) Declara-se que o -capitão de artilharia José da Costa
Pereira Estaço Sacadura Bote Côrte Rf'al, a quem, pela
Ordem do Exército n.? 10, 2.n série, do corrente ano, foi
concedido o primeiro aumento de 10 por couto sõbre o
sõldo, está colocado no grupo independente de artilharia
de montanha n.? 12 e não na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
g) Declara-se que o capitão de artilharia, adido, Manuel Francisco Goulart de Medeiros deixou de prestar
serviço nas Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado,
continuando, porém, na mesma situação de adido prestando serviço dependente do Ministério das Colónias,
desde 20 de Julho findo, nos termos da última parte do
artigo 2.° do decreto n. ° 13:309, de 23,de Março de 1927.
h) Declara-se que foi atribuída a classificação de orientador-esclarecedor
aos oficiais de artilharia em seguida
mencionados que no corrente ano escolar concluíram o
respectivo curso:
Tenentes José Eduardo Reverendo da Conceição e
António Oavaleiro e alferes João José Domingues e João
Maria Navarro Vila Lôbos Vieira.

i) Declara-se que os coronéis de engenharia Manuel
Gonçalves da Silveira Azevedo e Oastro, António Alfredo de Magalhãis Correia e Raúl Augusto Esteves
foram aprovados nas provas especiais de aptidão para o
pôsto imediato, respectivamente,
em 20 e 27 de Julho
findo, e 4 do corrente mês, sendo-lhes aplicável desde
estas datas a designação de coronel tirocinado, nos termos da determinação III da Ordem do Exército n.? 9,
1.a série, de 20 de Setembro de 1928.
j) Declara-se que os capitãis do quadro auxiliar do
artilharia Manuel Jacinto Fortes, António da Silva Soares, Pedro Oamilo Chainha, José Francisco Calhau e
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Ernesto António Ribeiro Maltês foram aprovados
de J olho findo nas provas especiais de aptidão
pósto imediato.

em 26para o

k) Declara-se que, por despacho de 3 do corrente mês,
foi o tenente médico do regimento de artilharia ligeira
n. o 5 Jaime Castanheira
Samuel autorizado
a usar o
nome de Jaime Samuel Castanheira Alves, devendo, portanto ser inscrito nos respectivos registos com êste nome.

13.

0_

~Iillistério da Guerra - 2.3 Direcção Geral- 3. a Repartição

a) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais nas situações de reserva
e reforma,
em substitutção dos que lhes foram atribuídos:
.
Pela

Ordem do Exército n." 22, 2.a série, de 1931 ~

Capitão Manuel Moreira
da Costa Couto, 287655,
sendo: pensão de reforma, 2021550; lei n. o 888, 20625;:
lei n.? 1:332, 64680. Tem 1 aumento jle 10 por cento
sõbre o soldo, 43 anos. de serviço e reforma nos termos
da lei n.o 1:465.
Pela Ordem do Exército n. ° G, 2. a série, do correnteano:
Coronel Carlos Augusto Ribeiro de Almeida, 26M32,.
sendo: pensão de reserva, 241t$20; lei n. o 888, 241$12.
Tem 1 aumento de 10 por conto sõbre o sõldo e 35 anos
de serviço.

b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 deSetembro de 1924, e decreto n. o 20:247, de 24 de Agostode 1931, competem ao oficial em seguida mencionado,
transferido
para a situação de reforma, em virtude do
disposto no decreto n." 20:264, de 1931:
Capitão de infantaria
António Luiz dos Remédios o
Fonseca,
181t$9ó, sendo: pensão de reforma, 152650 t
lei n.? 888, 9t$15; 0,14 por cento, 20630; do vencimento
total, 051$13 são pela província de Moçambique,
22604
pela província de Angola e M51 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre o sóldo,
106 períodos e 33 anos de serviço.
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c) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n. o 14::>25, de 26 de Outubro do 1927, foi considerada hábil Conceição .Maria Rolão, 'Para receber, ao
abrigo do artigo 1.o do mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, sargento ajudante músico n. ° 179jE da
formação
do comando do batalhão de caçadores n. ° 7,
.Alvaro Gaspar de Almeida, internado na Casa de Saúde
do TelhaI.
14. ° -llillistério

da Guerra- 3.a DirecçãoGeral- L:l Repartição

Declara-se que os oficiais de infantaria a seguir mencionados freqüentarum o curso de esgrima de baioneta
o granadas na escola prática de infantaria, tendo obtido
tL classificação que para. cada. um vai indicada :
Regimento de infantaria n.? 1: aspirante a. oficial Rafael Pinto Barradas - instrutor.
Regimento do infantaria n. ° 9: alferes Fernando Augusto Nogueira Velho Ohaby Júnior-instrutor.
Regimento de infantaria n.? 10: tenente Joaquim Alves da Silva--instrutor.
Regimento de infantaria n. ° 18: tenentes Abílio Gonçalves dos Santos - com aproveitamento e Viriato Monteiro da Silva-instrutor.
Batalhão do caçadores n.? 5: tenente João Alexandre Caeiro Carrasco e alferes José Nogueira da Costa
Branco-instrutores.
Batalhão de caçadores n.? 'l : alferes José Augusto
Jnnqueiro Gonçalves de Freitas - instrutor.
Batalhão de metralhadoras n. o 1: alferes Mário Jaime
Cerqueira Rocha-instrutor.

15.

° -llillistério da Guerra-

Ilepartiçãe Geral

a) Declara-se que 6 considerada sem efeito a declaração constante do n.? 7.° da Ordem do Exército n." 13,
2.4 série, do 21 de Setembro de 1928, referente ao major
de infantaria José Augusto de Melo Vieira, em virtude
de o mesmo oficial ter sido reintegrado 110 serviço activo
do exército, pela Ordem do Exercito 11.° 8, 2.:.1série. do
29 (te Maio último, tendo sido anulado o decreto que o
demitiu do mesmo serviço.
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b) Publica-se
a relação dos alunos do Colégio Militar
premiados no ano lectivo de 1931-1932:
.Aplicação litcrál'ill

5." classe

N. ° 6 i -Vasco António Martins Rodrigues -Medalha de ouro.
Externo -Manuel Rodrigues Elias da C05ta- Uma
obra de reconhecido valor.
7.· classe

N.? 23G-Abílio
de 100r$.

Coxito Granado-Prémio

pecuniário

Aptidão Iíaíca
2." classe

N. o 385 - Vorgílio Augusto do Carvalho Santos Alberto - Palmas de prata.
N. ° 174- Carlos Alberto de Carvalho Braguucu-cLouvor.
N. o 419 - José Moroíra da Sil va llangel do AlmeidaLouvor.
N.o 440-Ernesto
Orlando Vieira Correia-Louvor.
3." classe

N." 300-António

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

2-Jo110

Relvas Pires-Palmas
do prata.
António Fucco Viana Barreto-Lou-

1l0-Fernando

Alberto Serra de Oliveira-Lou-

..

183-José
Baptista Neto Semedeiroa-c-Louvor.
290-Manuol Firmino Pacheco-Louvor.
293-João
Alberto Myre Dores-Louvor.
4." classe

N.o SóS-Júlio
Palmas de prata.

Teófilo da Assunção

Vila Vorde-

5.' classe

N.o 38-Álvaro
António Pompeia Xavier-Palmas
do ouro.
N ,0 209- José Marcos Gonçalves Escrivanis - Palmas de prata,
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6." classe

N. °
7 - Alberto Fernandes Moreno - Palmas de
prata.
N.? 259-Emanuel
Gaspar da Silveira e LorenaLouvor.
N.O 365-José
Eduardo de Macedo Moreira SalesLouvor.
7.' classe

N. ° 222 - Arnaldo Damião Vilela Teixeira Diníz
Prémio pecuniário de 506.
N.O 252-José
Joaquim Alves Monteiro-Prémio
pecuniário de 30a.
N.O 60-Jorge
Campos Mascarenhas-Louvor.
N.O 83 - Jaime Wheelhouse Basso lVIarques-Louvor.
N.° 266 - Frederico Alcide de Oliveira- Louvor.
-e-

16. °- Colégio Militar
Aviso

Declara-se aberto concurso por espaço de trinta dias,
fi, partir
do dia 8 do corrente mês, para a nomeação de
professores provisórios de todos os grupos de disciplinas do Colégio Militar para o ano lectivo de 19321933.
As condições de admissão e actos de concurso são regulados pelo regulamento literário do Colégio Militar,
aprovado por decreto n.? 18:608, de 14 de Julho de
1930, e estão patentes na secretaria, 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 7 de Setembro próximo.
(Do Diário do Governo n." 183, 2.a série, de 8 de
Agosto de 1932).
Obituário

1928
Março 9 - Capitão miliciano médico Paulo Valente Marrecas
Ferreira.
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1932
Junho
Julho

3 - Capitão miliciano médico António Ribeiro Se ixas,
9 - Tenente, na situação de reserva, Francisco de Matos.
»
16 -Major,
na situação de reserva, inválido de guerra,
Joaquim Rodrigues de Oliveira.
»
20 - Capitão, reformado, José Joaquim Nunes.
»
27 - Coronel do serviço de administração
militar Alberto
David Branquinho.
- Coronel, reformado, João Augusto Escórcio.
"» 28
28 - Tenente-coronel,
na situação de reserva, José do
Amaral.
II
29 - Coronel, na situação de reserva, Guilherme Lopes de
Azevedo.
29 - Major, reformado, Manuel das Dores dos Santos Madeira.
II
29 - Tenente de infantaria José Joaquim Fernandes.
»
31- Segundo contínuo do Ministério da Guerra, José Bernardo.
Agosto 2 - Coronel, reformado, FranéÍsco Pereira de Figueiredo.
3 - Tenente-coronel,
na situação de reserva, Guilherme
Maria Rodrigues Belo.
5 - Tenente de infantaria, separado do serviço, José Augusto Cardoso.
6 - Coronel, reformado, António Paulino de Andrade.
»
8 - General, reformado, João Barbeito da Silva.
»
9 - Tenente de cavalaria Joaquim Marques Teixeira.
»
12 - Coronel, reformado, António Marques da Costa.
»
I)

RectificaQões
Na Ordem do Exército n.s 9, 2.' série, do corrente ano, p. 297,
1. 2, onde se lê: "l\f anuol », deve ler-se: « Mateus» j p. 307, 1. 1,
onde se lê: «João Henrique Franco Pereira Dias», deve ler-se:
«João Henrique Branco Pereira Dias».
Na Ordem do Exército n.s 10, 2.· série, do corrente ano, p. 348,
I. 22, onde se lê: "Augusto»,
deve ler se: "Mariano Augusto»;
p. 355, 1. 14, onde se lê : "João", deve ler-se: «José».
Na Ordem do Exército n.v 11, 2.· série, do corrente ano, p. 364,
1. 17, onde se lê: «regimeuto de artilharia de costa n.v 2», deve
ler-se: «grupo de artilharia
a cavalo n.s 2».

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

N.O 14
MINISTÉRIO

DA GUERRA

5 DE SETEMBRO DE 1932

•

ORDEM· DO EXÉRCITO
(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1. o -

o seguinte:

Decreto

Ministério da Guerra - Repartição Geral

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." 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. o e 3.0 do decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em seguida mencionado, tenha o posto e antiguidade nos
termos da alínea a) do § LOdo artigo 67.0 daq nele decreto, como vai indicado: artilharia-major,
o capitão
reformado António Maria de Sequeira, contando a antiguidade de 18 de Março de 1922.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 13 de Agosto
de 1932.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONADaniel Rodrigues de Sousa.

2. o - Por decreto de 9 de Julho do corrente ano:
!Iiuistério da Guerra - t.a Direcção Geral-

2_&

Reparli~áo

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Maio do corrente ano que colocou na situação de adido
o alferes, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Daniel
Alexandre Sarsfíeld Rodrigues.
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3.0

-

2." Série

Por decretos de 16 de Julho do corrente ano:
}Iinistério da Guerra - i. a Direc~ão Geral- 2. a lIelHlrtição
Regimento de infantaria n.O 18

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
adido, Rogério Correia Ferreira, que, de regresso da situação de licença ilimitada, se apresenton em 12 do corrente mês.
Grupo de artilharia pesada n. o 1

Alferes de artilharia, adido, Jorge Manuel Carregal
Ferreira, que, de regresso de licença ilimitada, f:leapresentou em 12 do corrente mês para preenchimento de
vacatura no respectivo quadro.
Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia, adido, Eduardo Rodrigues de
Carvalho, que, de regresso de licença ilimitada, se apresentou em 11 do corrente mês para preenchimento de
vacatura no respectivo quadro.
Regimento de telegrafistas

Tenente de engenharia, adido, Amilcar do Amaral
Albuquerque, que, de regresso de licença ilimitada, se
apresentou em 11 do corrente mês para preenchimento
de vacatura no respectivo quadro e para os efeitos da
alínea a) do artigo 43.0 do decreto n. o 17 :378, de 27
de Setembro de 1929, substituído pelo artigo LOdo decreto n," 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Reserva

Coronel, supranumerário
permanente, do regimento
de infantaria D.O 18, Raúl de Andrade Peres, nos termos do artigo 78.0 do decreto D. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto
n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Ofioiais milioianos de reserva

Capitão miliciano médico, do regimento de .infantaria
D.O 16, José Neto Ferreira,
por ter atingido o limite de
idade, nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto
D. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta situação desde 10 do corrente mês.

2.- Série

4.0
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Por decretos de Z3 de Julho do corrente ano:
Ilinistério da Guerra- ta Direcção Geral- 2.a Repartição
Depósito de garanhões e potris

Capitão, segundo comandante, o tenente de cavalaria
Manuel Joaquim Baleisão do Passo, contando a antiguidade desde 4 do corrente mês.
Adido

Major de infantaria, suprauumerário permanente, José
Augusto de Melo Vieira, por ter sido reintegrado no lugar de professor efectivo do Instituto Feminino de Educaçã.o e Trabalho.
Disponibilidade

Tenente-coronel de infantaria, adido, António Maria
Pinto Oardoso Salgado, que, de regresso de licença ilimitada, se apresentou em 18 do corrente mês.
Reserva

Capitãis, de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, Fernando
Teixeira de Faria, e do regimento de cavalaria n. o 6
João Leal dos Santos Caio, 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 do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 4 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, da 3.:10companhia de saúde,
Abel Marques Pereira, por ter atingido o limite de idade,
nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, João Pedro Peixoto
da Silva Bourbon, 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, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 do corrente mês.
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5. o -

2.· Série

Por decretos de 6 do mês findo:
Ministério da Guerra- t,a Direcção Geral- 2.a Repartição
Disponibilidade

Capitão médico, adido, Jorge de Castro, que de 1'0gresso de licença ilimitada se apresentou em 1 do corrente mês.
Ilinistério da Guerra - 3.A Direcção Geral

Exonerado de chefe do estado maior do exercito, o
general Roberto da Cunha Baptista, por ter cessado o
motivo que determinou a sua nomeação.
6. o -

Por decreto de 20 do mês findo:
!linistério da Guerra- L a Direcção Gcral- 2.11 Repartição

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 ter completado cinco anos no põst.o de general:

Estado maior general- general Miguel Baptista
Silva Cruz, desde 30 de Julho de 1932.

da

Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessaria para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:

Infantaria - capitãis : Francisco Ricardo Guerreiro, no
regimento de infantaria n.? 11, desde 19 de Julho
de 1932 e miliciano do quadro especial Norberto Augusto Múrias, adido, no Ministério das Colónias, desde
1 de Abril de 1932; cavalaria-major
Silvestre Teixeira, no regimento de cavalaria n." 3, desde 22 de
Julho de 1932.

7. o - Por decretos de 27 do mês findo:
Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral- L a Repartição

Condecorado, nos termos da alínea a) do § 2.0 do
artigo 8.0 com referência à última parte do artigo 10.0
do regulamento para a concessão da medalha militar,
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de 28 de Setembro de 1917, com tl medalha militar de
prata da classe de bons serviços, o general Domingos
Augusto Alves da Costa Oliveira .
. Condecorado, nos termos da alínea a) do § 2.° do artigo 8.0 com referência à última parte do artigo 10.° do
regulamento para a concessão da medalha militar, de 28
de Setembro de 1917, alterado pelos decretos n,os 6:093,
de 11 de Setembro de 1919, e 12:081, de 9 de Agosto
de 1926, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o tenente- coronel de artilharia, com o curso do estado maior, Vasco de Carvalho.

Ilinislério da Guerra - Repartição Geral

Dado provimento ao recurso n. o 2:178, interposto perante o Conselho de Recursos pelo major reformado,
inválido de guerra, José Alberto Alves Mimoso, por ter
fundamento legal.

8. °- Por decreto d&3 do corrente mês:
Ministério da Guerra - t. a Direeção Geral- 2. a Repartição

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 permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.· i7:378, de 27 de Setembro de f929, modificado pelo decreto n.s t9:069, de 27 de Novembro de
t930, necessário para o primeiro aumento de tO por cento
sõbre o sôldo:

Estado maior general- general António Gomes de
Sousa Júnior, comandante da 2.3 região militar, desde
8 de Julho de 1932; infantaria - coronéis: António
Amadeu Rodrigues de Sousa, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 18, desde 1 de Julho de 1932, Júlio César
Gil Iglésias, no regimento de infantaria n.? 6, desde 3
de Julho de 1932 fi Guilherme Correia de Araújo, no
regimento de infantaris n.? 3, desde 7 de Julho de 1932;
tenentes-coronéis: Nicolau .Joaquim de Barros Bacelar,
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no regimento de infantaria n,? 3, Luciano Augusto Rosa,
no quadro, desde 9 de Julho de 1932 e José Marcos
Escrivanis, no regimento de infantaria n. ° 11, desde 23
de Julho de 1932; major Luiz Alberto de Oliveira, no
batalhão de caçadores n, ° 5; capitãis : Carlos Gomes
Cordeiro, no batalhão de metralhadoras n.? 3, desde 1
de Julho de 1932, Abel Moreira, no batalhão de ciclistas n.? 1, desde 4 de Julho de 1932, Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches, na 1.a região militar e Manuel
Gomes de Araújo, no batalhão de metralhadoras n. ° 3,
desde 9 de Julho de 1932, Armando Amaro de Freitas,
no batalhão independente de infantaria n. o 25, desde 11
de Julho de 1932 e miliciano, no quadro especial, Rogério Correia Ferreira, desde 3 de Agosto de 1932; cavalaria _. major Alfredo Narciso de Sousa, em serviço na
coudelaría militar, desde 1 de Julho de 1932; quadro
auxiliar de artilharia - major Cipriano António Marçal,
na 2.· inspecção de artilharia, desde 9 de Julho de 1932;
quadro auxiliar de engenharia--major
Manuel de Jesus
Ferreira, na 3. a região militar, desde 1 de J alho de 1932.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantariabrigadeiro Júlio Augusto Rodrigues de
Aguiar Júnior, na 3. a inspecção de infantaria, desde 8
de Julho de 1932; engenhariamajor José Inácio de
Castelo Branco, na 3.a região militar, desde 1 de Julho
de 1932.
9. o -

Portarias

Por portarias de 19 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 14 de
Dezembro de 1931, inserta na Ordem do Exército n." 24,
2.& série, do mesmo ano, para estudo das modificações a
introduzir na cozinha rodada modelo Simões.

llinistério da Guerra-3.1l

Direcção Geral-f.Il

Repartição

Tendo o capitão de artilharia, com o curso do estado
maior, José Viana Correia Guedes, publicado alguns trabalhos de carácter militar de reconhecida utilidade - Guia
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para os trabalhos de tática sõbre a carta e no terreno e
Guia tático do comandante do pelotão em combate-,
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelo muito interêsse e dedicação que tem manifestado pelos estudos
militares.

Por portarias de 23 do mês findo:
!Iinistério da Guerra - Repartição do Gablllete
Atendendo a que o tenente-coronel de artilharia, com
o curso do estado maior, Vasco de Carvalho prestou
serviço no corpo expedicionário português à França,
durante a Grande Guerra, de modo a merecer sempre
dos seus superiores as melhores referências;
Atendendo a que, como delegado do comando da 2. a divisão daquele corpo expedicionário português, no período
de preparação e concentração na frente e na fiscalização
da instrução nas trincheiras das unidades do sector inglês, se houve sempre com dedicação, zêlo e proficiência;
Atendendo a que, no desempenho das funções de adjunto da La Repartição do quartel general da mesma
divisão, sendo incumbido do serviço de informações, se
mostrou sempre um oficial muito interessado pelo serviço;
Atendendo a que publicou um livro intitulado A 2.
Divisão Portuquesa na batalha do Lys, único trabalho
neste género, que tem sido muito apreciado nos meios
militares; e
.
Atendendo, ainda, a que seria uma grande injustiça não
reconhecer os serviços prestados pelo mesmo oficial:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, polo Ministro da Guerra, louvar o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, Vasco de Carvalho, pela
forma inteligente e criteriosa como desempenhou as missões de que foi incumbido, em especial no período difícil
que abrangeu a batalha de 9 de Abril, prestando sempre
o seu valioso concurso e colaborando com acêrto no relatório do estado maior da 2. a divisão do corpo expedicionário português sôbre a referida batalha, e, ainda,
pelo meticuloso cuidado que demonstrou no estudo das
informações a prestar, pois que, quando não havia nenhuma informação sobre o movimento do inimigo, o
mesmo oficial previu aquele ataque. tendo-se esforçado,
4
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durante o mesmo, por manter o serviço de ligação e
transmissão de ordens, sendo um dos últimos oficiais a
sair do quartel general, dirigindo a saída dos arquivos
e inutilizando os documentos que não se poderam transportar, e porque durante a retirada prestou notável serviço, penetrando em diversas povoações, reünindo as
praças extraviadas, tendo durante toda a campanha demonstrado ser um oficial distinto e muito dedicado, revelando sempre serenidade e valor, serviços que devem
ser considerados como comissão extraordinária e importante.
Alinislério da Guerra - RC)larlição Geral
Admitidos no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita, o primeiro cabo, reformado, Feliciano Vinagre, n,o 693 da 3.3 divisão do depósito militar
colonial, e o soldado, reformado, José Marques Serra,
n. o. 97/493 do batalhão n. o 1 da guarda fiscal, por lhes
aproveitar a condição 5.& do artigo 4.0 do respectivo
regulamento.

10.0-

Por determinação do Govêrno da Repúbllca :
Alinislério da Guerra - 2. a Direcção Geral
Comissão do contencioso

°

Exonerado de vogal,
tenente-coronel do serviço de
administração militar, da direcção do mesmo serviço,
Amadeu Damasceno Vieira de Castro, pelo pedir.
Vogal, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, no quadro, Henrique Linhares de Lima.
Govérno militar de Lisboa - Quartel general

Chefe do estado maior, o coronel de infantaria, com
o curso do estado maior, da 2.3 Repartição da 3.8 Direcção Geral do Ministério da Guerra, Fernando Augusto Borges Júnior.
Sub-chefe do estado maior, o major de infantaria, com
o curso do estado maior, Raúl Frederico Rato.
L" região mllitar-

Quartel general

Adjunto da 4.11 repartição, o capitll.o de infantaria,
com o curso do estado maior, no quadro da arma, Luiz
Augusto Soares de Sousa Sanches.
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4.' região militar- Quartel general
Sub-chefe do estado maior, o major de infantaria, com
Q curso
do estudo maior, adido ao quadro, Jorge Dias
da Costa.
Escola prática de infantaria
Adjuntos,
o tenente
do batalhão de caçadores n." 5
João Alexandre
Caeiro Carrasco
e o alferes do regimento de infantaria n. o 5 Dario dos Santos Cartaxo.
Regimento de infantaria n.s 2
Capitãis,
de infantaria,
no quadro da arma António
Augusto Mateus, supranumerário
permanente,
Óscar de
Almeida Barros da Silva Ramos e miliciano de infantaria, do quadro especial,
Luiz Côrte Real de Almeida.
Regimento de infantaria n.· 4
Comandante,
o coronel de infantaria,
no quadro da
arma, Cristóvão Aires de Magnlhãis.
Tenente dr infantaria,
no quadro da arma, Pedro Júdice Bustorff Silva.
Regimento de hifantaria n.· 5
no quadro da- arma,
de Barros.

Major de infuntaria,
Angusto

João José

Regimento de infantaria n.O6
Segundo comandanto,
o tenente-coronel
de infantaria,
no quadro da arma Belisúrio Pimenta.
Major de infantaria,
no quadro da arma, Augusto
César Brochado Brandão.
Regimento de infantaria. n.· 8
Major de infantaria, em disponibilidade,
Carlos Alberto
Ferreira
Ilonriq ues.
Regimento de infantaria n.· 9
Comandante,
o coronel de infantaria,
no quadro da
arma, José Estêvão Cacela Vitória Pereira.
Srgundo
comandante,
o tenente-coronel,
comandante
interino, António Rodrigues da Cunha Azevedo.
Major de infantaria,
no quadro da arma, José Marcelino Barreira.
Capitãis, do infantaria, no quadro da arma, Jo1to Carlos Basto Lima e miliciano de infantaria,
do quadro especial, Joaquim Ferreira
da Silva,
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permanente,

Regimento de infantaria n.· 13

Comandante, o coronel de infantaria, em disponibilidade, Manuel de Almeida Campos de Gusmão.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Alberto
António Rodrigues Praça e Joaquim Cardoso de Moura
Bessa, e supranumerários permanentes, José Vítor, Domingos Baptista e J osé Correia Pires de Lima.
Alferes de infantaria, com a patente de tenente, no
quadro da arma, Jerónimo Xavier de Morais Sarmento.
Regimento de infantaria n.· 14

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
no quadro da arma, João de Passos Pereira de Castro
Júnior.
Regimento de infantaria n.O 16

Capitão de infantaria,
los de Barros Basto.

no quadro da arma, Artur Car-

Regimento de infantaria n.· 17

Comandante, o coronel do infantaria, no quadro da
arma, Celestino Júlio Garcia Gomes.
Major de infantaria, no quadro da arma, Herculano
Jorge Ferreira.
Regimento de infantaria n.· 21

Major de infantaria,
Gomes.

no quadro da arma, Henriq ue

Batalhão de caçadores n.s 2

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, João
Pedro Nunes Pacheco, e supranumerário permanente,
João Basílio Grave da Costa Rosa.
Batalhão de caçadores n.· 3
su pranumerário

Tenente do infantaria,
Artur Martins Parada.

permanente,

Batalhão de caçadores n.s 7

Major de infantaria, no quadro da arma, João Augusto de Fontes Pereira de Melo.
Batalhão de caçadores n.s 9

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Numa Pompílio Pereira da Silva.
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Batalhão de metralhadoras n,> 2
comandante,
o major Luiz Emílio Ramires.

Batalhão de ciclistas n.O1
Capitão
de infantaria,
supranumerário
permanente,
António Augusto Lopes.
Tenentes
de infantaria,
no quadro da arma, Joaquim
Miranda e Joaquim Moniz de Sá Côrte Real Amaral.
Distrito de recrutamento e reserva n.? 2
Sub-chefe,
O tonente-coronel
de infantaria,
DO quadro
da arma, Luiz de Albuquerque
de Pimentel e Vasconcelos.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 14
Chefe, o coronel de infantaria,
no quadro da arma,
Jacinto Augusto Xavier de Magnlhãis Júnior.
Sub-chefe, o major de infantaria,
DO quadro
da arma,
César Amadeu da Costa Cabral.
Distrito de recrutamento e reserva n.O16
Tenente-coronel
de infantaria,
DO quadro
da arma,
Henrique de Melo.
Distrito de reorutamento e reserva n.v 17
Sub-chefe,
o tenente-coronel
de infantaria,
no quadro
da arma, Frederico
Henrique de Almeida e Silva.
Distrito de recrutamento e reserva da Madeira
:\fajor, do batalhão independente
do infantaria n. o 24,
António Tomaz de A(luíno Tavares Júnior.
Exonerado
de chefe interino o capitão de infantaria
Francisco
Silvestre
Varela.
Carreira de tiro da Figueira da Foz
Tenente, do regimento
de infantaria
n. o 20, José do
Miranda Andrade.
Adido ao quadro
'I'enente-coronel
de artilharia,
com o curso (lo estado
maior, sub-chefe do estado maior do govêrno militar do
Lisboa, Vasco do Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n.' 1
Comandanto,
O coronel
de artilharia,
no quadro
arma, Eduardo Avelino Ramos da Costa.

da

436

ORDEM DO EX:eRCITO N.· 14

2.· Série

Capitão miliciano de artilharia, do quadro especial,
Rogério Marq ues de Almeida Russo.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Alferes do regimento de artilharia
niel Alexandre Sarsfield Rodrigues.

ligeira n. o 5 Da-

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente de artilharia, no quadro da arma, José Guilherme Duarte Perry de Almeida e Brito.
Regimento de artilharia ligeira n.O4

Comandante, o coronel de artilharia,
contencioso, Vergílio Pinto da Silva.

da comissão do

Escola prática de cavalaria

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 3, Mário Jaime
Machado Faria.
Regimento de cavalaria n.O3

Alferes. do regimento de cavalaria n ,? 5, Josó Lopes
Ferreira da Silva, por motivo disciplinar.
Regimonto de cavalaria n.O9

Tenente miliciano de cavalaria, do quadro especial,
António José Sobral Ribeiro Júnior.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Major de engenharia,
Rodrigues de Carvalho.

no quadro da arma, Eduardo

Direcção do serviço de administração militar

Chefe do arquivo, o alferes do secretariado militar,
com a patente de tenente, supranumerário, do quartel
general da 4.& região militar, António José Pereira Pinto
de Macedo, por motivo disciplinar.

11. o -1lillistério

da Gucrra-neparti~áo

do Gabincte

a) Tendo sido agraciado com a Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o segundo sargento enfermeiro da 3. a companhia de saúdo
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João Pereira de Carvalho, é-lhe permitido usar a respectiva insígnia.

b) Declara-se qne os primeiros sargentos reintegrados
no exército, na situação de reforma, nos termos do artigo 1.0 do decrete n.? 20:264, de 1 de Setembro de 1931,
por decreto de 28 de Maio último, inserto na Ordem do
Exército n," 12, 2." série, do corrente ano, são José
Carlos Abelha e Domingos de Castro.
c) Declara-se que a Comissão dos Padrões da Grande
Guerra é composta pelos oficiais e cidadãos abaixo mencionados:
Generais Tomaz António Garcia Rosado, Roberto da
Cunha Baptista, Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, Artur
Ivens Ferraz, José Mendes Ribeiro Norton de Matos e
Luiz Augusto Ferreira Martins;
Oapitãis de mar e guerra Afonso Júlio de Cerqueira
e Fernando Augusto Pereira da Silva;
Coronéis Eduardo Augusto de Azambuja Martins,
Cristóvão Aires de Magalhãis, Vitorino Henriques Godinho, Henrique Sátiro Lopes Pires Mpnteiro, Joaquim
dos Santos Correia, Anacleto Domingues dos Santos e
Abel de Abreu Soto Maior;
Tenentes-coronéis Francisco Pedro Curado, Carlos
Honorato de Mendonça Perry da Câmara, Vasco Lopes
de Mendonça, Vitorino Máximo de Carvalho Guimarãis,
Manuel Gonçalves
de Carvalho, Fernando Falcão Pacheco Mena, Eduardo da Costa Ferreira e Mário da Silveira Guerra Freire Temudo;
Capitãis-tenentes Fernando de Oliveira Pinto e Fortunato Pires da Rocha;
Majores Francisco Cortês Pinto, António de Sousa
Maia, Primo de Sá Pinto de Abreu Sottomayor, Teófilo
Leal de Faria, José da Cruz Viegas, Fernando Augusto
Palhoto, José Pedro Pinheiro Correia e José de Pina Cabral;
Primeiros tenentes Manuel Armando Ferraz e Mário
Garcia da Silva;
Oapitãís Augusto Campilho de Lima Barreto, Cláudio
Augusto Tôrres Silva, Guilherme Carlos Oom, Rui
O'Conuor Shirley Pereira, Mário Ferreira Mendes o António J sídro Gama;
D. José do Patrocínio, bispo do Beja;
Dr. Augusto de Castro;
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Carlos Malheíro Dias;
Dr. Hernani Cidade;
Arnaldo Garcez;
Adriano de Sousa Lopes.
12. ° - Ministério da Guerra - i. a Direcção Geral-i.

II

Repar!i~ão

a) Tendo sido agraciado por Sua Magestade o Rei de
Itália com o grau de grã-cruz da Ordem de S. Mauricio
e S. Lázaro e pelo govêrno da República da Polónia
com o de grã-cruz da Ordem da Polónia Restituta, o general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira, é-lhe
permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês
(' usar as respectivas insígnias.
b) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de oficial da Instrução Pública o
coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
c) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 7, de 10 de Julho último, foi condecorado com a medalha de prata de assiduidade de serviço no ultramar o
major de infantaria Francisco Vicente da Silva.
d) Declara-se que, por decreto de 15 de Abril do
corrente ano, inserto no Diário do Gooêrno n." 181,
2.a série, de {) do mês findo, foram condecorados,
nos termos do artigo 8.° do decreto n." 21:084, de 13
do citado mês de Abril, os seguintes oficiais:
OrdeD1

do

I:rnpério

Colon.ial

Grl-croz

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior,
João de Almeida.
Grande oficial

General Ernesto Maria Vieira da Rocha.
General Augusto Manuel Farinha Beirão.
Coronel, na situação de reserva, Alfredo
Coelho.

Baptista
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Pedro Curado.
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na situação de reserva,

Francisco

e) Declara-se que, por decreto de 15 de Abril do corrente ano, inserto no Diário do Govêrno n." 189, 2.&série, de 15 do mês findo, foram condecorados, nos
termos do artigo 8.° do decreto n.? 21:084, de 13 do
citado mês de Abril, os seguintes oficiais:
OrdeD1do ID1périoColonial
Grande oficial

General Eduardo Augusto Marques.
Coronel reformado António Veríssímo de Sousa.

f) Declara-se que, por decretos insertos no Diário do
Govêrno n." 189, 2.a série, de 15 do mês findo, foram
condecorados, nos termos do regulamento das Ordens
Portuguesas, os seguintes oficiais:
Por decreto de 2 de Julho último:
OrdeD1 Militar

de Cristo

•

Cavaleiro

Tenente de infantaria José Jacinto Figueiras.
Por decreto de 10 do mês findo:
OrdeDl.Militar de S. Tiago da Espada
Cavaleiro

Capitão chefe de banda de música António da Rocha.
OrdeDl.Militar

de Cristo

Oficial

Tenente miliciano de infantaria do quadro especial
Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado.

g) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha de ouro
Ministério da Guerra-1.'

DireoçãoGeral-l.'

Repartição

Major do infantaria Joaquim Feliciano de Azevedo.
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1.' região militar

Capitão reformado
e Andrade.

Rodolfo de S. Boaventura

Viana

Regimento de infantaria n.· 4

Capitão Vergilio Cipriano Mendonça.
Regimento de infantaria n.' 6

Capitão António Pinto da Silva.
Batalhão independente de infantaria n.s 23

Coronel Eduardo Gomes da Silva.
Batalhão independente de infantaria n.· 24

Tenente João 'I'avares Ferreira.
Batalhão de caçadores n.s 6

Capitão João Evangelista

Gonçalves.

Regimento de oavalaria n.· 3

Capitão picador J osé António de Abreu.
Colégio Militar

Major de infantaria José António de Oliveira.
Medalha de prata
Regimento de infantaria n.· 4

Capitão Leonel Aleluia da Costa Lopes.
Batalhão de caçadores n,> 4

Capitão Paulino José das Dores.
3.' oompanhia de saúde

Aspirante a oficial do quadro auxiliar do serviço de
saúde José Joaquim Gaita.
3.' oompanhía de administração militar

Aspirante

a oficial Salvador Vieira de Santana.
Manutenção Militar

Tenente do serviço de administração
António Augusto Soares Pinto.

militar Mário

li) Conforme rectificação inserta no Diário do Govêrno
n." 189, 2.a série, de ló do mês findo, declara-se que
o capitão António Pedro de Carvalho, condecorado
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com o grau de oficial da Ordem Militar de Cristo, constante da Ordem do Exército n.? 10, 2.3 série, de 30 de
Junho último, é de infantaria e não de cavalaria.

13. 0_ Alioistério da Guerra- ta Direcção Gcral-2.lL Re!lartiçáo
a) Lista dos oficiais que, no segundo quadrimestre do
corrente ano, se ofereceram para servir nas colónias duo mesmo ano, nos termos do decreto n." 13:309, de 23
de Março de 1927 :
Infantaria

Tenente-coronel

José Francisco Guerreiro Fogaça.

Capitãis:
Joaquim Sinel de Cordes.
Abel Antunes Teixeira.
João Carlos Basto de Lima.
Amílcar Sarmento Osório.
Tenentes:
António Joaquim Gonçalves.
Luíz Filipe de Albuquerque Rebêlo, miliciano do quadro especial.
Luiz Alcide Nunes, miliciano do quadro especial.
Filipe do Nascimento Barros.
Joaquim Valadares.
Joaquim do Sacramento Costa.
Otto Hoffman.
Artilharia

Tenente
Branco.

João Alberto

Pimenta

Vilas Boas Castel-

Oava.laria

Capitão Francisco Oatarino.
BerviQo de administraQão militar

Tenentes:
António Luiz Caria Rodrigues.
Joaquim de Melo Póvoa.
Quadro auxiliar de engenharia

Tenento António de Sá Pereira do Lago.
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b) Declara-se que o brigadeiro de artilharia, com o
curso do estado maior, José Alberto da Silva Basto, desempenha as funções de governador militar, interino, de
Lisboa, desde 6 de Julho findo.
c) Declara-se que, por despacho de 19 do corrente
mês, foi o tenente de cavalaria, na situação de adido,
Manuel Rodrigues Carpinteiro, autorizado a usar o nome
de Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro, devendo, portanto, ser inscrito nos respectivos registos com êste
nome.
d) Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, João Henriques Domingues chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
e) Declara-se que os oficiais abaixo mencionados obtiveram aproveitamento no curso de chefos de serviço, que
terminaram em 30 de Julho findo:
Capitãis : de engenharia Marcial Simões de Freitas e
Costa, Francisco Filipe dos Santos Caravana, António
Nunes Freire, Henrique Gomes da Silva e Arnaldo de
Albuquerque Barata de Sousa Teles; de aeronáutica,
oriundo da arma de engenharia, José Machado de Barros,
e milicianos de pioneiros, do quadro especial, António
Gimenez Gonçalves e João Pedro da Costa.

14.0_ ~lilli8lérioda Guerra -

2,&

Direcção Geral- 3.:l lIeparlição

a) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito o oficial, na situação de reforma, em seguida
mencionado, em substitutção dos que lhe foram atribuído pela Ordem do Exér~ito n.? 5, 2." série, do corrente
ano:
Coronel Jos6 de Sousa da Rosa Júnior, 456~95,
sendo: pensão de reforma, 327620; lei n. o 888, 32672;
lei n." 1:332, 91;$61; 0,14 por cento, M42. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 42 anos de serviço, 17 períodos e diferencial.
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 reforma em
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virtude do disposto no decreto n." 21:268, do corrente
ano:
Capitão de infantaria Albano Rodrigues de Carvalho,
289608, sendo: pensão de reforma, 206625; lei n. o 888,
20662; lei n. o 1:332, 41625; 0,14 por cento, 20696; do
vencimento total 57676 são pela província de Angola e
57{)76 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sõldo, 40 anos de serviço e 99
períodos.
Tenente de infantaria Alberto Maria de Andrade, 88663
de pensão de reforma, sendo 36627 pelo Ministério do
Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo
e 22 anos de serviço.
c) 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:
Coronel de infantaria Raúl de Andrade Peres, 408a54,
sendo: pensão de reserva, 308~88; lei n." 888, 30688;
lei n." 1:332, 61677; 0,14 por cento, 7601; do vencimento total 132676 são pelo Ministério 00 Interior. Tem
2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 40 anos de
serviço e 23 períodos.
Capitão de infantaria Fernando Teixeira Faria, 376;$96,
sendo: pensão de reserva, 206625; lei n, o 888, 20662;
lei n,o 1:332, 132;$; 0,14 por cento, 18609; do vencimento total 1.unS são pela província de Angola, 51673
pela província de Moçambique, 59;$12 pelo Ministério
das Finanças e 22617 pelo Ministério do Interior. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 51 anos de
serviço e 94 períodos.
Capitão de cavalaria João Leal dos Santos Caio, 177681,
sendo: pensão de reserva, 167675; lei n.? 888, 10;$06.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo e 33
anos de serviço.
15. 0_ ]Iinislério da Guerra -

a.a Direc~âo Gcral-

LIl I\eparli~âo

Para os devidos efeitos se declara que terminaram o
curso do estado maior no dia. 10 de Agosto do ano lectivo de 1931-1932, com a classificação que para cada
um vai indicada, os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia Adolfo do Amaral Abranches
Pinto-distinto.
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Tenente de infantaria Celso Mendes de Magalhãisdistinto.
Tenente de artilharia Luiz António Simões Candeiasaprovado.
Tenente de artilharia Manuel Lopes Pires - aprovado.

Obituário
1925
Julho
1932
Julho

7 - Tenente

miliciano

médico Bento

Martin& Sequeira.

•

7-

Capitão médico auxiliar do exército Luiz Maria de
Agrela.
Agosto 11- Capitão miliciano veterinário José António da Purificação Machado.
» . 12 - Major, reformado, António Sérvulo Nunes.
"
16 - Major, reformado, João da Fonseca 'I'ôrres.
»
17 - Capitão capelão José Norberto de Araújo Esmor iz.
»
18- Capitão miliciano médico Abel Pais Canral.
26 - Terceiro oficial, reformado, Luiz Augusto Rodrigues
Cancela.
27 - Alferes de infautaria
Domingos Sanches.
29 - Terceiro oficial, reformado, Augusto Saavcdra Prado
»
e Temes.
))

Rectificação
Na Ordem do Exército n.· 13, 2." série, ,do corrente
I. 37 ~ onde se 10: «Alv08», deve ler-se : «Alvares».

ano, P: 412,

Daniel Rodrigues de Sousa.
Estú conforme.

o Ajudante General, interino,

txerou
J01'

C.

I

N.o 15
MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE SETEMBRO DE 1932

DO EXÉRCITO

ORDEM

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

1.° llillistério

üceretes

di! Guerra - Repartição Geral

•

Usando da faculdade q uo me confere o n, ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 2G do Novembro do
192G, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi·
nistro da Guorra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n." 16:070, do 25 de Setembro também de
1928, se pague o subsídio mensal de 6;$ a D. Maria.
Emília de ~lagalhãis
Sogurão e a sua filha D. Alda de
Magalbãis Scgurão, viúva o órfã do tenente de infantaria. António Alberto
Tavares
do Couto Segurão,
e a
D. Ana Isabel Soares 'I'avaros, viúva do capitão de reserva Manuel Caetano Ta vares.
O Miniatro da Guerra assim o tenha entendido c faça
executar. P:l~OS do Goyõruo (la Ropúhlicn, 27 do Agosto
do 1932. - A}/TONIO
O::;C.AR DE FRAGOSO
CAmlO}/A-

Daniel Rodrigues de Sousa,
(Visado pelo Tribunal
bro de 1932).

do Contas

om 8 do Sctom-

Usando da. faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, do 2G de Novembro de
Hl26, por fórça do disposto no artigo LOdo decfero
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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, do 25 de Setembro também do
1928, seja concedida a D. Maria Eduarda da Conceição
Borges de Castro, órfã do major reformado Eduardo
Ferreira Borges de Castro, a reversão da cota parte do
subsídio mensal de 68 que conjuntamente com ela percebia sua irmã D. Maria Cristina Borges do Castro, que
contraiu matrimónio em 14 do corrento mês.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 27 de Agosto
de 1932.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARl\IO~ADaniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 8 de Setembro de 1932).

2. ° - Por decretos de 9 de Julho do corrente ano:
lliuistério da Guerra - 1.a Direc~ão Geral-

ta Repartição

Quadro especial a que se refere o artigo 6.°
do decreto n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

°

Capitão miliciano de infantaria,
tenente do mesmo
uadro Fernando Eugénio da Costa Vieira, contando a
Antiguidade desde 15 de Fevereiro do corrente ano.
Regimento de infantaria n.s 9

Alferes chefe de banda de música, sem prej uízo de
antiguidade, o sargento ajudante músico do regimento
de infantaria n." 11 António Maias Meira.
Batalhão independente de infantaria n.O23

Tenente-coronel, seguudo comandante, o major Manuol Mesquita, cantando a antiguidade desde 30 de Junho
findo.
Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes chefe de banda de música, sem prejuízo de
antiguidade, o sargento ajudante músico do regimento
de infantaria n.? 16 Domingos Martins Coelho.
Quadro auxili ar de engenharia

Capitão, o tenente do mesmo quadro Aurélio GOlUCS
]"en6, contando a antiguidade desde G de Junho findo.
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Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sôldo, desde 1 de Julho do corrente ano, nos termos dos
artigos 67.0 a 69.0 do decreto n, o 16:443 de 1 de Fevereiro do 1929 e artigos 1.0 o 4.0 do decreto n. o 20:247,
de 24 de Agosto de 1931, aos capitãis reformados,
inválidos, José Simões e Ludovico Rosas, por terem completado o tempo da permanência
no põsto de tenente,
necessário
para aq nele aumento, nos termos do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro do 1929.
Colégio Militar

Professor
efectivo do 4.0 grupo de disciplinas, o alferes farmacêutico
António Augusto Castanheira
Samuel.

3. o - Por decreto de 16 de Julho do corrente ano:
lIinistério

da Guerra _l.a Direcção Geral-

2.a Rrjlartw;âo

Adidos

Tenente
do regimento
de infantaria n. o 5 Raúl :\lartins da Costa e alferes do quadro auxiliar de artilharia,
com a patente de tenente,
supranumerário,
do grupo
mixto independente
do artilharia montada n, o 14, Amadeu Eduardo
de Campos Beltrão F'e rroira Viana, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de
serviço dependentca,
respectivamente,
do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana,
e do das C01ónias, nos tormos do artigo 5.0 do decreto n.? 13:309, de
23 de Março de 1927, devendo ser considerados
nesta
situação desde 10 e 11 do corrente mês.

llinislério

da Guerra - Rrpartição

Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 [la!' conto sôbrc
o sõldo, desde 1 de Julho último, nos termos dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n." 16:443, do 1 de Fevereiro
de 1929, e artigo LOdo
decreto n. o 20:247, de 24 de
Agosto de lflJ1, aos capitnis reformados, inválidos, Jos6
Gouçalves
Coruche ti José de Passos Lom ba, por terem
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completado o tempo de permanência
no pôsto de tenente
necessário
para aquele aumento,
nos termos
do decreto n, o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929.

4.

o-

Por decretos de 30 de Julho do corrente ano:
ftlillistério da Guerra-

La Direc~ão Geral- 3.:l Repartição

Escola prática

de engenha;ria

Capitão de engenharia,
adido, Orlando Valdez 'I'omás
dos Santos, que de regresso elo Ministério das Colónias
se apresentou
em 2G do corrente mês para preenchimento de vacatura no respectivo
quadro.
Adido

Tenente,
do regimento
de artilharia
ligeira n." 2,
António Pereira Teixeira do Almeida, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dopendente do Ministério das Colónias, )10S termos do § único
do artigo 5.° do decreto n." 13:309, do 23 de Março de
1927, devendo ser considorudo
nesta situação desde 23
do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente
do serviço de administração
militar) adido,
Manuel José Mendonça
Pereira,
que de regresso
do
Ministério das Colónias se apreséntou
em 30 do corrente
mês.
Reforma

Tenente de infantaria,
do quartel general do govêrno
militar de Lisboa, Joaquim Josó Saldanha, por ter sido
julgado incapaz ele todo o serviço pela junta hospin.lar
de inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 25 de Janeiro do corrente ano.

llillislél'io da Guerra - 3.:l Direc~áo Geral-I.:l

Reparli~ão

Providos nos cargos de professores adjuntos efectivos,
respectivamente,
das 17.:l o 19.:l cadeiras da Escola l\lilitar, desde 7 de Foverçiro e 10 de Maio do corrente ano,
os capitãis de engeuharia
António Nunes Freire e Jorge
César Oom ,

2.' Série
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5. ° - Por decretos de 6 do mês findo:
llinistério da Guerra - i.a Direc~ão Gcral- 2. a Repartição
Ooncedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n." 20:247, do 24 de Agosto
de 1931, desde a data
-quo lhe vai designada,
ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que é considerado tenente, 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 -- major José Augusto de Melo "Vieira desde
29 de Abril do 1932, data da sua reintegração, ficando
nula e do nenhum efeito a parto do decreto de 4 de
J unho de 1932 que lho concodou as mesmas vantagons.
Oficiais milicianos

de reserva

Capítãis, miliciano módico da 2. a companhia de saúde
Eugénio Augusto Sampaio Duarte e do quadrn dos médicos auxiliares do exército Diogo João Astolfo de Gouveia Pinto, por terem atingido o limito do idade nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2
de Agosto de 1926, devendo ser considerndos nesta situação, respectivamonto,
desde [) o 3 do corrente mês.
Reforma

Capitão, na situação de reserva, Manuel de Oliveira,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço por uma
junta de recurso, devendo SOl' considerado nesta situação
desdo 22 do mês findo.

6. °- Por decretos de 13 do mês findo:
'Iinistério

da Guerra - i. a Direc~ão Gml-

2. a Repartição

Disponibilidade

Coronel Manuel do Almeida Oampos do Gusmão e
capitão Alexandre
de Morais, ambos de infantaria,
adidos, que, de regresso,
respectivamente,
dos Ministérios
da Justiça e dos Oultos o das Colónias, se apresentaram
em 12 e 11 do corronte mês.
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Reserva

Tenente miliciano. do quadro especial, do batalhão de
metralhadoras n,o 3, Manuel da Mota Marques Guerra,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta,
situação desde 1 do corrente mês.

7. o - Por decretos de 20 do mês findo:
~lilli~lério da Guerra - i. n Ilireeçãe Geral _ 2. a Repartitão
Conselho de Recursos

Exonerado de vogal, o general, na situação de reserva,
Ricardo Júlio I vens Ferraz.
Vogal, o general, na situação de reserva, José Ernesto de Sampaio.
Supranumerário perm anen te

Capitão, o tenente, supranumerário permanente, de infantaria Abílio Adriano Branco, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro de 1929.
Inspecções do serviço da a.dr,p.inistraçãomilitar

Coronel, inspector, o tononte-coronel do serviço de
administração militar, do conselho administrativo do govêrno militar de Lisboa, 'I'omaz Júlio de Campos Azevedo, contando a antiguidade desde 27 de Julho do corrente ano.
Adidos

do regimento de infantaria n.? 1 António
Dias Bargão e do rogimonto de infantaria n. o 18 Lucínio
Gonçalves Preza, por torem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependente do Ministório do Interior, na guarda nacional republicana, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
17 e 18 do corrente mês.
Cupitãis,

Disponibilidade

Major de cavalaria, em inactividade, Primo de Sá Pinto
de Abreu Soto Maior, e capitãis, adidos, do artilharia,
em serviço no Ministério do Comércio, Indústria. o Agricultura, Firmo Gambini da Costa Gomos, e do aeronáutica, ezn serviço nas oficinas gorais de material aeronáu-
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tico, José Machado do Barros, o primeiro por ter sido
julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção e os restantes por se terem apresentado
de
regresso da situação de adidos, devendo SOl' considerados
nesta situação,
o primeiro
e o terceiro
desde 8 e o
segundo desde 13 do corrente mês.
Reserva
Coronel de artilharia,
da 3.3 inspecção de artilharia,
Carlos Augusto de Passos Pereira de Castro, e tenente
do serviço de administração
militar,
em inactividade,
Frutuoso
Veiga da Silva Gomes, o primeiro nos termos
da alínea d) do § 3.° do artigo 10.° 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 13 o 1 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva
Capitão miliciano médico do regimento
de infantaria
n. ° 8, Adriano Vieira Martins, por ter atingido o limite
de idade nos termos do § 3. ° do artigo Q1. ° do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto do 192ü, devendo ser considerado nesta situação desde 14 do corrente mês.

S.o-Por

decretos de 27 do mês findo:
lIinistério da Guerra- 1,3 Djrec~ão 6eral- 2.a Repartj~ão

Supranumerário
Alferes
do serviço de administração
militar,
adido,
Ernesto
Ferreira
Gomes Tomé, que, do regresso de licença ilimitada,
se apresentou
em 24 do corrente mês"
Adidos
Capitãis, de infantaria, da escola prática da arma, Carlos Alberto
Barcelos do Nascimento o Silva, e médico,
da escola de esgrima do exército, Carlos Máximo de Figueiredo, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões do serviço dependentes
do Miuistório das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n." 13:B09,
do 23 de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação desde 23 do corrente mês.
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Disponibilidade

Brigadeiro de infantaria, na situação de reforma, Joaquim Mendes Cabeçadas, e alferes de infantaria, adido,
Jorge Alexandre de Oampos Barbosa Vieira, o primeiro
por ter sido dado provimento ao recurso interposto perante o Conselho Superior da Administração Pública,
conforme o acórdão publicado na Ordem do Exército
n.? 13, 2.a série, do corrente ano, e o segundo por, de
regresso do Ministério do Interior, se ter apresentado
em 22 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na polícia de segurança pública.
Reserva

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de.
infantaria n." 10, José Augusto da Anunciação e Silva,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 do corrente mós.
Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico, do regimento de infantaria
n. ° 15, Jacinto Manuel de Oliveira, e capitão miliciano
médico, do batalhão de ciclistas n." 1, Alberto Sabino
Ferreira, por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 3.° do .artigo 61.° do decreto n.? 12:011, do 2
de Agosto do 1926, devendo SOl' considerados nesta situação, respectivamente, desde 21 e 24 do corrente mês,
Reforma.

Coronel, na situação de reserva, Fernando de Sousa
Magalhãis, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 4.°' do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1920, devendo S0r considerado nesta situação desde 18 do corrente mês.

9. °- Por decretos de 3 do corrente mês:
]Iinislério da Guerra-1.a

Direcção Geral- 2.a neparli~ão

3.' inspecção de artilharia

Major do quadro
rino, o capitão do
nardo do Almeida
desde 26 de Agosto

auxiliar dr. artilharia, adjunto intemesmo quadro, adjunto, José BerTemudo, contando a antiguidade
findo.
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de artilharia

Capitão, o tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Colónias,
António Alonso Moreira, contando a antiguidade
desde ~6 de Agosto findo.
Disponibilidade

Alferes de infantaria,
com a patente de tenente, adido,
Ivo de Benjamim Cerqueira,
que, do regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou
em 27 do mês findo.
Inactividade

Tenente
de infantaria,
no quadro da arma, António
Pinto, por ter sido julgado incapaz do serviço, tomporàríamente, pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado
nesta situação desde 15 do mês findo.
Reserva

Tenente-coronel
do quadro auxiliar
do artilharia,
do
Instituto
Feminino
de Educação
e Trabalho,
Joaquim
Altino Groinicho,
capitão do regimento
de .infantaria
n.? 4, Manuel José Guimarãis, e tenentes, supranumerúrio permanente,
do batalhão
de caçadores
n. ° 2. João
Basílio Gruvc da Costa Rosa o do serviço do administração
militar,
em inactividade,
Alberto
de Campos
Vieira Novos, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerados
nesta situação, o primeiro desde 2G, o
segundo o quarto desde 15 e o terceiro desde 22 do mês
findo.

1O.0-Por

decretos de 10 do corrente mês:

Jlillistério tia Guerra - ta Direc~ão Geral- 1,3 Repartição
Condecorado,
por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar do cobre da classe do
bons serviços,
com palma, por se encontrar nas condições do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 do Setembro de 1917, alterado pelo decreto
n.? G:093, de 11 de Setembro do 1919, o primeiro sargento miliciano n. ° 5jE da esquadrilha
n, o 1 do grupo
independente
do aviação o bombardeamento
~fanuel Apolinário da Cunha.
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Direcção Geral- 2 .. Repartição

N ala e de nenhum efeito a parte do decreto de 11 de
Junho de 1927, que passou à situação de adido o capi-tão de infantaria Laurénio Cota Morais dos Reis.
Conselho Superior de Promoções

Vogal, o general Ernesto Maria Vieira da Rocha, nos
termos e para os efeitos, respectivamente, dos artigos 51.°
e 50.° 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.
Supranumerário permanente

Tenente de infantaria, adido, Filipe Pinto da Fonseca,
que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou
em 3 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.

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 oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de 1.929, necessárío para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:

Infantaria - capitão Manuel Joaquim Cândido Ferreira, adido, no Miuistéric
do Comércio, Indústria e
Agricultura, desde 1 de J alho de 1932; Administração
militar - tenente Eduardo de Sousa Correia Barbosa,
adido, no Ministério do Interior e em serviço na guarda
nacional republicana, desde 20 de J ulho do 1932.
Idem para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infan taria - capitão João Guilherme Meneses Ferreira,
no regimento de infantaria n.? 11, desde 1G de Agosto
de 1932; cavalaria - major, na situação de disponibilidade, Primo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior, desde 11
de Agosto de 1932.
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Adído s

Tenentes, do regimento de infantaria n, o 4, Pedro J udice Bustorff da Silva e do regimento
de artilharia ligeira n. ° 5, Augusto Fernando
Teixeira Sampaio Pinto
Sequeira, o primeiro por lhe ter sido concedida licença
ilimitada 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 dEI Março de 1927, devendo SOl'
considerados
uosta situução, respectivamente,
desde 10 e
3 do corrente mês.
Reserva
General, vogal do Supremo Tribunal Militar, Alfredo
Mendes dEI Magalhãis Ramalho, e coronel do regimento
de infantaria
n.? 18, em disponibilidade,
Manuel do Almeida Campos de Gusmão, 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, o o segundo nos termos do § único do artigo 78. ° do mesmo
decreto, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n." 19.175,
de 27 de Dezembro de Hl30, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 7 e 10 do corrente môs,
•
Reforma
Coronel, na situação de reserva, Manuel Pereira. da
Silva, nos termos do § 4.° do artigo 10.0 do decreto
n." 17:378, do 27 de Setembro
de 1929, devendo serconsiderado nesta situação desde 5 do corrente mês.

11.

0_

Por decretos de 17 do corrente mês:

llinistério da Guerra-L"

Direcção Ger.:l - 2.a Rfparti~âo

Conselho de Reoursos
VO,~al, O general,
na situação
do reserva,
Mendes de Magalhãis Ramalho.

Alfredo-

Supranumerários
Mojor de infantaria,
adido, José António
Castilho
quo, de rogresso ' do Ministério do Interior,
so apresentou om 13 do corrente mês, por ter sido dispensadn,
a
seu podido, do serviço da polícia de segurança
pública.
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Capitão, o tenente
Ambrósio
Caminata,
de Abril de 1931.
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do batalhão de metralhadoras
n. o 1,
contando
a antiguidade
desde 15

Quadro especial a que se refero o artigo 5.'
do decreto n.' 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano, o ten nte miliciano, do mesmo quadro, do regimento
de cavalaria n.? 0, António José Sobral Ribeiro,
coutando
a antiguidade
dede 1~ de Julho
de 1930.
Inspecção das tropas e serviços de pioneiros
Brigadeiro,
inspector,
o coronol ele engenharia, tirocinado, inspector
interino,
Manuel Gonçalves
da Silveira Azevedo e Castro, contando
a antiguidade
desde
11 de Julho de 1930.
Colégio Militar

Brigadeiro,
o coronel de engenharia,
tirociuado,
director, António Alfredo de Magalhllis Correia, contundo
a antiguidade
desde 21 de Março do corrente ano.

Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n." 20:~47, ele 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida men-

cionados :
Por ter completado cinco anos no pôsto de general:
Estado
maior general-general,
no quadro,
I vens Ferraz,
chefe do estado maior do exército,
1 de Setembro de 1932.

Artur
desde

Por ter completado o tempo de permanência no ofícíalato
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 :10por cento sôbre o sôldo:
Infantaria - capitão, com o curso do estado maior,
Frederico
da Costa Lopes da Silva, na 3. a Direcção
Geral do Ministério da G uerr a, desde 8 de Setombro de

1932.
Admínistrução
res, adido, no
Julho de 1932.

militar Ministério

capitão João dos Santos TOrdas Colónias,
desde 11 de

2.' Série
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Idem, para o segundo aumento de to por cento sôbre o sôldo:
Administração
militar - tenente-coronel,
no
Henrique
Linhares de Lima, vogal da comissão
tencioso militar, desde 26 de Agosto de 1932.

quadro"
do con-

Concedidas as diuturnidades
de que trata o artigo 15.0
do decreto n.? 11:279, de 26 de Novembro
de 1925,
desde as datas que lhes vão designadas,
aos oficiais de
aeronáutica 13m seguida mencionados, por terem prestado
naquela arma o número de anos de serviço que lhes vai
indicado:
10 anos - major Anselmo de Matos Vilar debó, desde
2 de Agosto de 1932; 5 anos - tenente Carlos Ciríaco
Ferreira
da Silva, desde 2 de Agosto de 1932.
Adidos

Major de infantaria
Alfredo Ferreira
Gil, capitão de
artilharia,
da 2." Repartição
da La Direcção Geral do
Ministério
da Guerra, Alexandre
António de Moura de
Azevedo,
tenentes,
do regimento
de infantaria
n. o 19
J 0110 Lopes da. Silva Figueiredo, e. supranurnerárío
permanente,
do regimento
do infantaria
n.? 21 Vergílio
Rodrigues de Almeida Paiva, por terem sido requisitados
para desem penhar comissões de serviço dependentes,
o
primeiro e terceiro do Ministério do Interior, na policia
do segurança pública, o último, do mesmo Ministério, na
gnarda nacional republicana
e o segundo do das Colónias, nos termos da última parte do artigo 2.0 do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo SOl'
considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 12,
8, 2 e 12 do corrente mês.
Reser-va

Capitão,
elo regimento
ele infantaria
n." 19, João de
Almeida Serra, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitnlar
do inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 do corrente mês.
t

Oficiais milicianos

de reserva

Major miliciano médico, do regimento
de infantaria
n." 20, José da Cruz, por ter atingido o limite de idade,
nos termos do artigo 61.0 do docreto n. o 12:017, de
2 de Agosto de 19:W, devendo ser considerado
nesta
situação desdo 10 do corrente mês.
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Reforma.

Generais, na situação de reserva, Luiz António César
de Oliveira, Francisco das Chagas Parreira e, graduudo,
Carlos Augusto Coelho de V asconcelos POrto.

12.0-

Por decreto de 30 do corrente mês:
Uiuislérioda Guerra- I.a DirecçãoGeral- 2.a Rep;lrli~ão
Escola Militar

Comandante,
<César Pina.

o general,

13.0

na situação de reserva,

-

Adolfo

Portarias

Por portarias de 7 do corrente mês:
Uinislérioda Guerra- Reparlição
do Gahinele
Exonerado, a seu pedido, de moinbro da comissão nomeada por !>ortaria de 1 de Setembro de 1921, publicada na. Ordem do Exército n. o 17, do mesmo ano, o
coronel, reformado,
Afonso de Albuquerque Martins, e
nomeado para o substituir o capitão de artilharia Eliseu
José Pinto Vilas Boas.
llinislérioda Guma- La Dil'ccçáo
Geral- La Reparli~áo
Louvado o coronel do serviço de administração
militar Francisco Homem de Figueiredo, director do mesmo
serviço, pela forma criteriosa como chefiou a 3.a Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, cargo que
desempenhou
com muita inteligência,
mostrando,
nos
seus múltiplos serviços, largos conhecimentos
da sua
especialidade,
dando sobejas provas da sua grande dedicação pelo serviço e mantendo os seus créditos do oficial
disciplinador.
11iuislério
da Guerra- 3. a Direcção
Geral- f. a lleparliçãe
Louvado o coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Tasso de Miranda Cabral, pelas brilhantes
conferências
sobre ostratógia,
aplicada aos teatros de
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operações nacionais, realizadas na Escola Central de
Oficiais, e publicação do livro sôbre as mesmas conferências, o que tudo denota profundos conhecimentos, revelando-se como oficial sabedor dotado de grande competência técnica, a par de uma grande dedicação pelos
assuntos militares, serviços estes que deverão ser con-siderados extraordinários e importantes.

Por portaria de 19 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Reparti~ão Geral

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita, o segundo sargento corneteiro Perpétuo de Freitas, n. ° 1:819 da 7_a companhia de reformados, por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0
do respectivo regulamento.

•

Por portaria de 30 do corrente mês:
ftlinistério tia Guerra -

t. a Direcção Geral- 3.. Reparti~ão
&

Promovido a aspirante a oficial miliciano, para o regimento de infantaria u." 1, nos termos do artigo 20.°
do decreto D.O 21:118, de 28 de Junho de H)31, e considerado desde já mobilizável como subalterno, o primeiro sargento cadete, licenciado, do regimento de artilharia de costa n.? 2, Fernando de Abreu Araújo.

14.°- Por determinação do Govêrno da RepúblIca:
~Iinislério da ~uerra _I.:J. Direc~ão Gcral- 2. a Reparti~ão

Adjunto, O capitão de infantaria, supranumerário
manente, Francisco Simões dos Santos.
ílinistérie

pJr-

da Guerra - 2. a Direcção Geral
1.' Repartição

Major do serviço de administração militar, das inspecções do mesmo serviço, José António Cerveira.
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3.' Repartição

Adjunto,
o tenente do serviço de administração
militar, supranumerário,
Carlos Alberto Sanches de Miranda
Castro Guedes Dias.
Conselho

de Recursos

Ajudante
de campo do vogal general, nu situação de
reserva,
José Ernesto
de Sampaio, o capitão, do batalhão de caçadores
n." 5, Fernando
de Castro da Silva
Canedo.
4.· região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Chefe de zona, o tenente do quadro auxiliar do engenharia,
supranumerário
permanente,
Miguel Augusto,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Govérno militar

de Lisboa - Quartel

general

Presidente
do conselho
admiuistrativo,
o major
serviço de aJministração
militar, em disponibilidade,
1.11 Repartição
da 2.11 Direcção Geral do l\linistério
Guerra. Guilhermino Augusto de Melo Sárria,
2.' inspecção

do
da
da

de infanta.ria

Inspector
interino,
o coronel do distrito de recrutamento e reserva n.? 1, Alfredo António de Azevedo
Escola

prática

de infantaria

Adjunto, o capitão de infantaria,
Alexandre
de Morais.

no quadro

da arma,

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
do batalhão de caçadores n. ° 9, Tristão Allgusto de Noronha Freire de Andrade.
Capitão do regimento do infantaria
n.? 11, José Quirino da Câmara Júnior.
•
Supranumerário

Ténente do batalhão
tano de Sousa.

permanente

do caçadores

n.? 4, Manuel Cae-

Quadro especial a que se refere o artigo 5_.
do decreto n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano, do mesmo quadro, do batalhão
caçadores n. ° 4, J oaq tlim ele Brito Vinhas J úuior,

de

2.' Série
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Regimento

de infantaria

n." 4

Alferes de infantaria,
com a patente
de tenente,
no
quadro da arma, Eugénio Loureiro
de Almeida Fontes
e, em disponibilidade,
Ivo do Benjamim Cerqueira.
Regimento de infantaria n,v 5
Capitão de infantaria,
supranumerário,
Ambrósio Caminuta.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do quadro especial,
do depósito geral de material do aquartelamento,
Manuel Augusto Martins.
Regimento

Major do batalhão
de Sousa Barroso.

de infantaria

de caçadores

Regimento

de infantaria

n.s 8

n.? 9 Firmino

José

n.s 9

Tenentes
de infantaria,
supranumerário
permanente,
Filipe Pinto da Fonseca e do batalhão de ciclistas n.? 1,
Caetano Alves Teixeira,
ambos S0m dispêndio para a
Fazenda N acional.
Alferes do regimento
de infantaria ·n.o 6 José Francisco da Costa Braga.
Regimento

de infantaria

nO 10

Capitão miliciano, do quadro especial, do batalhão
caçadores n. o 9, António Maria de Sousa Pinto.
Regimento

de infantaria

de

n.O 12

Segundo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
em disponibilidade,
António Maria Pinto Cardoso Salgado.
Regimento

de infantaria

n.· 14

Segundo
comandante,
o tenente-coronel
de infantaria
do distrito de recrutamento
e reserva n.? 2, Luiz de Albuquerque Pimentel e Vasconcelos.
Regimento

de infan tar1a n.· 18

Comandante,
o coronel António Joaquim de Almeida
Valente.
Segundo comandante,
o tenente-coronel
Raúl da Silva
Tavares.
Batalhão

independente

de infantaria

Capitão,
do extinto regimento
Laurénio Cota Morais dos Reis.

n.· 23

de infantaria

n.? 4,

4G2
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Batalhão de caçadores n.v 2
Tenente médico, do regimento
do infantaria
n. o 18,
Miguel António Cerveira
da Silveira Costa Santos, por
motivo disciplinar.
Alferes do serviço
administração
militar, supranumerário, do grupo de defesa submarina de costa, Alcino
Júlio Pires, por motivo disciplinar .

uo

.

Batalhão de oaça.dores n. ° 4
Capitão do ínfantarla,
adido, promotor do j ustiç« do
1. o tribunal militar territorial do Lisboa, Carlos Ribeiro
Pestana, para os dei tos das alíneas a) e b) do artigo 44. o
do decreto n.? 17:378, de 27 do Setembro do 1D2D, substituído pelo artigo 1.° do decreto n, o 1D:175, de 27 de
Dezembro do 1930.

Batalllão de caçadc res n.> 5
'I'euonto, supranumerário
permanente,
do batalhão do
caçadores
n." 2, António Nunes Vitória,
sem dispêndio
para a Fazonda Nacional.
Alferes do serviço de administração
militar, supranumerário,
do batalhão
de caçadores
D.O 8, Mário Augusto Jorge do Figueiredo,
sem dispêndio para 11 Fa·
zenda N acionul.
Batalhão

de caçadores n.v O

Comandante, o tonentc-corouol,
do rcgimon to de inútiltaria n, ° 9, António Rodriguos da Cunha Azevedo.
Major de infantaria,
no quadro da arma, Herculano
Jorge Ferreira.
Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria
n.? 10, António Ferreiru Linhares Nobre,
pelo pedir.
Alteres de infantatin,
em disponibilidade,
Jorge Alexaudro de Campos Barbosa Vieira, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n_O1
Chefe,
mUCl'UO

O

coronel

de infantaria,

sub chefe, João Ncpo-

(lo Freitas.

Sub-chefe,
o major do .infnnturia
Pedro do Azevedo
Cruz.
Distrito de recrutamento e reserva n.v 2
Sub chefe, o tenente-coronel,
do regimento
ria n.? 14, João de Passos Pereira do Castro

dr infuutaJúnior.
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Distrito

de recrutamento

e reserva

n ,v 3

Suo-chefe,
o major de cavalar-ia, em disponibilidade,
Primo de Sá Pinto de>Abreu Soto Maior.
Tenente
d~ infantaria,
supranumerário
permanente,
Manuel Joaquim Domingues.
Distdto

de recrutamento

e reserva

Tenente
do infantaria,
supranutncrái
Abraão Matias ESIDeri7., pelo pedir.
Distrito

de recrutamento

Capitão do infantaria,
Fernando Inácio Gomes,
Distrito

n,v 6

io permanente,

e reserva

n.· 12

suprauumorúrio
polo pedir.

de recrutamento

e reserva

permanente,
n.? 17

Major do infantaria,
llO quadro
da arma, Manuel de
J os us Moreira.
Capitão,
supranumerário
permanente,
do regiru uto
de infantaria 11.° 17, Manuel da Silva Palma Mestre.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 18
'I'enen te, su prunumerá rio permanente,
do regimento
de infantaria
n, o 15, Ramiro
António de Oliveira, sem
dispêndio para a Fazenda ~ aciouul.
2.' inspecção de artilhada

Inspector
interino, o corem I tl artilharia,
da comissão do coutoncioso, V cl'gllio Pinto da Silva .
...\..djunto, o major do grupo rnixto in dopondente do ar ..
tilharia montada. H.O ~:J., António do Oruolas o Vascoucolos,
Quadro da arma de artilharia

Tenonte·coronel
do artilharia,
com o curso do estado
maior, do distrito do recrutamento
e reserva u.? 3, Francisco Aires de Abreu.
Regimento

de artilharia

ligeira

n.· 2

Alferes do serviço u" udrninistrução
militar,
mcrúrio, Ernob to Fl\ITl\im Gomo:; Tumó.
Regimento

de artilharia

Capitão do artilharia,
bini da Costa Gomos.
Regimento

no quadro

de artilharia

Capitão de nrtilkntin,
Pinto Vilas Boas,

no quadro

supranu-

ligeira n.> 4

da arma, Firmo

Gani-

de oost.a n,· t

da arma,

E'iso

1,' ré
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N.· 15

de artilha.ria

montada
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n.· 24

Comandante, o tenente- coronel de artilharia, no quadro da arma, Augusto Gonçalves Pereira &e Barros.
Regimento

de cavalaria

n.· 1

Capitão módico, em disponibilidade, Jorge de Castro.
Regimento

de oRvalaria

Capitão miliciano de cavalaria,
António José Sobral Ribeiro.
Regimento

n." 4

no quadro especial,

de cavalaria

n.O 8

Major do regimento de cavalaria n. o 9 Augusto Rodrignes Mendes Moreira, pelo pedir.
Direcção da arma de aeronà.utica

Adjunto da 2. a Repartição, o capitão de aeronáutica,
em disponibilidade, José Machado de Barros.
Direcção

do serviço veterinà.rio

militar

Chefe da 2.:1 Repartição, o major veterinário, em disponibilidade, do depósito geral de material veterinário e
siderotécnico,
Tito Lívio Xavier.
1.. companhia

de administração

militar

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Carlos Luiz Gonçalves Canolhas.
Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do batalhão de caçadores n. o 5, Vicente Henrique Varela Soares, por motivo disciplinar.
2." oompanhia

de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade, Manuel José Mendonça Pereira.
Depósito geral de material

Capitão miliciano
do quadro especial,
Geral do Ministério
valho Martins, por
Escola

de aquartelamento

do serviço de administração militar,
da 2.:1 Direcção
da 3.a Repartição
da Guerra, Manuel António de Carmotivo disciplinar.
de esgrima

do exéroito

Alferes médico, do regimento de infantaria n.? 5, Fernando Jaime Machado Faria, pelo pedir.
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Casa Pia de Lisboa

Exonerado de director do extinto curso de sargentos
de infantaria, o coronel de infantaria, adido, Luiz Borges Soares da Câmara Leme.
Exonerado de professor do extinto curso de sargentos
de infantaria, o major de infantaria, supranumerário,
Vergilio Damasceno Simões.
Director do curso de sargentos milicianos de infantaria, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Fernando Oscar Wilton do 6 Pereira.
Professor do curso de sargentos milicianos de infantaria, o tenente de infantaria, no quadro da arma, António Emílio Simões da Mota.

15.

o-

llinistél'io da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Declara se que o Govêrno na Checo-Eslováquia condecorou com a Cruz de G uorra o Soldado Desconhecido
Português.
•
b) Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de
Dedicação da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha
os oficiais equiparado da mesma Sociedade e praças
em seguida meucionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Capitãis, do serviço de administração militar, Fernando Peixoto de Magalhãis Brandão e Arnaldo da
Veiga Cabral, na situação de reserva, Francisco Rosas
e miliciano reformado, inválido, José de Passos Lomba.
Tenentes, milicianos médicos, Joaquim Francisco Pedrosa Júnior e Fernando Alves de Sousa e equiparado,
António Emílio de Magalhãis.
Primeiro sargento do regimento de infantaria n." 3
Domingos Pires, segundos sargentos, do regimento de
infantaria n.? 11 Alfredo Baptista da Silva, da La companhia do batalhão n.? 3 da guarda nacional republicana
João Rodrigues Gonçalves e José da Costa Bento, da.
5.:.1companhia do batalhão n." 1 da guarda fiscal Joaquim Fernandinho e n, ° 720 da G. a companhia de reformados José Lapido Lourenço e segundo cabo n. ° 377jlOOE}
da 2.1\ companhia do batalhão n.? 3 da guarda fiscal
Jorge de Passos Esperança.
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Ministério da Guerra - L II Direcção Geral-i.

2." Série

II

llejl3rti~ão

a) Declara-se que, nos termos do artigo 2. o do regulamento dos concursos para os lugares de promotor e defensor perante
os tribunais militares,
aprovado por decreto de 27 de Abril de 1911, foi aberto concurso para
preenchimento
de uma. vaga de defensor oficioso junto
dos tribunais
militares
territoriais,
pelo Diário do Gocêrno n. o 213, 2. n série, de 12 do corrente mõs.
b) Tendo sido agraciado
pelo Governo da República
Francesa com o grau de comendador da Legião de Honra
e pelo Govêrno de Cambodge com a grã-cruz da Ordem
Real de Cambodge
o coronel de engenharia
Manuel
Gonçalves
da Sil veira Azevedo o Castro, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições regulamentares
das Ordens Portuguosas,
aceitar aquelas mercês e usar
as respectivas
insígnias.
c) Publica- se, para os devidos efeitos, a portaria do
Ministério
do Interior,
de 28 de Julho do corrente ano,
ínsorta no Diário do Govêrno n.? 178, 2.n série, de 2 de
Agosto último, que é do toor seguinte:
Tendo em vista as altas qualidades patenteadas
pelo
major Artur Leal Lôho da Costa durante o tempo em
que desempenhou
as. elevadas funções de governador
civil do Põrto - o segundo distrito do País;
Atendendo
a qUfl no exercício do tais funções conteibuíu eficaamente para o prestígio do Govêrno da Ditadura.
Nacional,
revelando-se
um colaborador
prestimoso
do
mesmo Governo e não so poupando aos esforços e sacrifícios exigidos pelo bom da causa pública:
Manda o Govêruo da República Por.tugnosa, pelo Ministro do Iuterior , louvar o major Artur Leal Lobo da,
Cos ta pelo valer, lealdade e aceadrad» patriotismo
q no
revelou como goveruador
civil do distrito do I'õrto.
d) Tendo sido agradado
pelo Govérno da Rf'pública.
de Cuba com a Ordem dt' Mérito Militar de terceiro
classe com distintivo branco o capitão do serviço de admini-stração militar Mário Afonso de Carvalho, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas)
aceitar aquela mercê e
usar as respectivas
insígnias.
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N.o 1.5

e) Declurn-so que, por despacho do intendente geral
da sogur ança pública,
de 18 do Março último, inserto
no Diário do Govêrno n, o 68, 2. a série, de 22 do mesmo
mês, foi condecorado
com a medalha de ouro de serviços distintos,
criada pelo decreto n." 12:520, do 21 de
Outubro de 1926, alterado pelo decreto n." 17:745, de
30 de N ovembro de 1920, o capitão do artilharia Pedro
António Couceiro Vilar Moreira.
f) Declara-se

que, por portaria do Ministério da Made 3 do Junho de 1930, iusorta no Diário do
Govêrno n.? 132, 2.a sério, do 11 do mesmo mês, foi
condecorado
com a medalha
de cobro de filantropia e
caridade, do Instituto de Socorros a Náufragos, o tenente
do serviço de administração
militar José Biscaia Rabaça.

rinha,

g) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, cm eonfcrmidude com as dísposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 do
Setembro do 1917 :

..

Medalha de ouro
Ministério

da Guerra-

3." Direcção Geral-l.·

Coronel de infantaria,
com o curso
Vitorino Henriques
Godinho.
Regimento

de infantaria

Major José Garcia Marques
Batalhão

Capitãis
Mendouça.

independente

Luiz Teixeira

Batalhão

maior,

n.? 2

Godinho.
de infantaria

Baptista

independente

Major Luiz Augusto

Repartição

do estado

e Manuel

de infantaria

n.O 22

Spinola

de

n.· 25

de Sousa Rodrigues.

Batalhiio de eaçadores n. o 9

Tenente chefe
pos Felizes.

de banda

de música

António

de Cam-

Medalha de prata
Regimento

Capitão
Branco.

miliciano

de artilharia.

do quadro

ligeira. n.O4

especial

Manuel

da Silva
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Grupo de especialistas

Tenente César Pinto Cortês.
Regimento

de sapadores

Capitão Raúl Barbosa Ferreira

mineiros

Vidigal.

,
Dí reeção do serviço de saúde militar

Tenente farmacêutico Miguel Barcelos da Silva Maia.

17. o -llillistério

da Guerra- P Direcção Geral- P

Repartição

a) Em conformidade com a lei que o promoveu e parecer do Conselho Superior de Promoções de 26 de Fevereiro de 1925, declara-se que o general, supranumerário permanente, José Mendes Ribeiro Norton de Matos
vai ocupar na escala do generalato o seu respectivo lugar desde 7 do corrente mês, por ter chegado nesta
data à sua altura de promoção ao referido põsto no corpo
a que pertenceu .
. b) Declara-se que o brigadeiro de infantaria Joaquim
Mendes Cabeçadas, que em 27 do corrente mês atingiu
o limite de idade, continua no serviço activo por estar
pendente a sua promoção ao pôsto de general, aguardando-se o parecer do Conselho Superior de Promoções.
c) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria Luciano Augusto Rosa, a quem pela Ordem do Exército
n. o 14, 2. a série, do corrente ano, foi concedido o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sôldo, está colocado no regimento de infantaria n. o 16 e não no quadro da arma, como foi publicado na referida Ordem.
d) Declara·se que fica sem
mento de infantaria n. o 17,
quadro da arma, Herculano
Ordem do Etcércüo n.? 14,

efeito a colocação no regido major de infantaria, no
Jorge> Ferreira, insorta na
2.a série, do corrente ano.

e) Declara-se que o major Aurélio Figueiredo Nunes
da Silva, os capitãis, com o curso do estado maior, Frederico da Costa Lopes da Silva e Manuel Gomes de
Araújo e OH alferes Óscar Spencer: Moura Braz, António
Faria dos Santos, João Garcia Alves, Abel de Castro

2,' Série
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Roque e, com a patente
de tenente,
João de Barros
Amado da Cunha, José do Pêso e Sousa Benchinol
e
José António Vasco Mascarenhas
Júnior, todos de infantaria e supranumerários,
chegaram
h sua altura para
entrar nos respectivos
quadros.

f) Declara-se que o major Carlos Alberto Ferreira
Henriques,
os capitãis Alexandre
de Morais e AntónioGermano
Sorrão dos Reis Júnior
e os alferes, Jorge
Alexandre
de Campos Barbosa Vieira. e, com a patente
de tenente, Ivo Benjamim Cerqueira,
todos de infantaria e em disponibilidade,
chegaram
h sua altura pam.
entrar nos respectivos
quadros.
fJ) Declara se que o capitão de infantaria
Jorge César
Baptista, adido, em serviço no Ministóric das Colónias,
deixou de estar nesta situação, continuando,
porém, na
situação de adido no Ministério do Comércio, Indústria
e Agricultura,
por ter sido nomeado para prestar serviço no instituto geográfico
e cadastral desde 2 do corrente mês.

h) Declara-se que o tenente de infantaria,
adido, em
serviço no Ministério
das Colónias,
Manuel de Jesus
Pires deixou de estar ao serviço do referido Ministério,
continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas
com licença ilimitada.

i) Declara-se

que fica sem efeito. a declaração consda alinea b) do n, o 13.0 da Ordem do Exército
D.O 14, 2,a série,
do corrente ano, respeitante
ao brigadeiro ~e artilharia,
com o curso do estado maior, José
Alberto da Silva Basto.
tante

j) Declara-se
que fica som efeito a determinação
iuserta na Ordem do Eoiército n, o 14" 2.· série, do corrente ano, que coloca no regimento de artilharia ligeira
n. o 4 o coronel do artilharia V orgílio Pinto da Silva, como
por lapso foi publicado.
k) Declara-se quo o tenente-coronel
de artilharia,
com
o curso do estado maior, Francisco
Aires de Abreu,
que pela presente Ordem do Exército é colocado no quadro da arma, presta serviço na 3,a Direcção Geral dêste
Ministério desde 31 de Agosto findo.
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l) Declara-se que o major Francisco Xavier Pavão
do Morais Pinto e o capitão, Firmo Gambini d« Costa
Gomes, ambos de artilhada e em disponibilidade, chegaram à sua altura para ontrar nos respectivos quadros.
m) Declara-se que o capitão miliciano ele artilharia, do
quadro especial, Augusto Barbosa Estácio, ajudante de
campo do general Francisco das Chagas Parreira, que,
pela Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano,
tinha sido colocado no grupo de artilharia posada n.? 1
para efeitos das alíneas a) e d) do artigo 44.0 elo decreto
n. o 17 :378, de 29 de Setembro do 1929, substituído pelo
artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, do 27 ele Dezembro de
1930, recolheu à sua anterior situação om 11 do corrente
mês.

n) Declara-se que o tenente miliciano de artilharia, do
quadro especial, com o curso da arma Luciano Augusto
Dias seria transferido por moti \10 disciplinar se não ostivesse na situação do quadro a que pertence.
o) Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, Artur Ferreira chegou à sua altura para ontrar
no respectivo quadro.

p) Declara-se que o coronel de aeronáutica, supranumerário permanente, Norborto Ferreira Guimarãis chegou à sua altura para a promoção a coronel nu arma de
.artilharia, sua arma de origem, cm 28 de Novembro de
1931.
q) Declara-se que não deve ser considerada por motivo disciplinar a transferência pam o grupo independente de aviação de informação n.? 1, publicada na Ordem do Exército
n.? 13, 2.a série, do corrente ano,
respeitante ao tenente de aeronáutica João Henrique
Ferreira de Tovar Faro.
r) Declara-se que o capitão médico, em disponibilidade, Jorge de Castro, que pela presente Ordem do
Exército
é colocado no regimonto de cavalaria n. ° 1,
prestou serviço no hospital militar auxiliar de Elvas,
desde 24 de Agosto findo até 3 do corrente mês.
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8) Declara-se
que o tenente coronel
do serviço de
administração
militar, supranumerário,
Amadeu Damasceno Vieira de Castro chegou à sua altura para entrar
no respectivo
quadro.

t) Declara- se que o capitão do serviço de administração militar Fernando
Dias Antunes,
adido, de licença
ilimitada,
deixa de estar nesta situação,
continuando,
porém,
na mesma situação
de adido, em serviço no
Ministério das. Colónias, desde 22 de Agosto findo .

•
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u) Por ter saído com inexactidões na Lista geral de anti
Dezembro de 1931, se publica, devidamente rectificada nos ne
viço do administração militar compreendida entre os números
"oE

"<õ;"'"

~ k
o
"
-c

NOU1Ci

Nascimonto

Assentamonto
de praça

;li,g

-103
lO!

10,3
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
110
120
121
122

António Pires.
Artur Maria Ramos 'I'arana.
Alfredo Ferreira de Azevedo Lôbo
Augusto Alves Rodrigues (a) ..•
RiCarlos Augusto
de Figueiredo
beiro (u).
Mário Afonso de Carvalho
Autónio Tomé.
Armando Luiz Pinto.
Paulino Afonso Esteves.
Alfredo Cristino Leuschner Foruandes
José Esteves (a) ...•..•..
Guilherrnino Augusto da Costa (u)
Isidro Fernandes Leitão (u) ....
Vergílio Rodrigues Valente.
Eduardo António Monteiro.
Eugénio Herculano Diogo de Carvalho
Fernando Dias Antunes
. . . .
Il ídio Ambal Botolho Coelho
Alvaro Fernandes Gonçalves . .
Carlos Luiz Gonçalves Canelhas.

27- 2 -891
2,1-7 -889
26- 0-891
15-11-880
10-3-883

25-7 -010
20- 8-905
6-4-900
12-11-902
0-10-903

28- 5 -887
4-10-890
9- 5 -802
2G-7 -880
21- 3-802
1- G-884
21- G-883
7- 5 -888
9- 5 -890
1- 3 -888
14- 5 -800
22-12-891
15-11-8'93
2·1-3 -806
19- G-890

13- 8-904
6-10-008
10- 5 -912
12- 8 -908
19-10-910
21- 3-002
11- 9 -903
30-1-905
31-10-908
26- 6 -904
16- 8-009
16- 6 -910
13- 5 -914
0- 5 -914
11-11-\)10
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yuidade dos oficiais

do exército

Old
(lS e respectivas
datas,
e ordem 103 a 122.

-

metropolitano,
referida a 31 de
a parte da escala dos capitãis do ser-

Dutu a

---\lff'l'es

2- 9 -916

"
15- 4-016
30- 0 -015
»

15-11-915
15- 4 .oie
))

"
»
5- 8 -916

so refe re

Cupí tão

29- U-Ut7

11- 3 -022

1-1~-\l1ti

"
11-1-02:3
28-10-022

»

»

»

»

1-12-!I1!1

30- \1-915

»

15-11-915
15- I -91G

»
»

30-U-U17

"
11-1-919

»

11-1-923

.

»

»

1-12-U20

u
»
»

"
»

»

))

»
»
»
»

"»

»
»

»
»
»
»

"
»

~9- 9-\)17

11- 3 -!J22

u- 5"-917
"
»

IlUO

\rtigo 13.0
Art ig o 101.0 do
tIl crctu n. o 17::l1~) do dr-crvt c (1,\ 2:;
do 27 do Setembro
,I.' ~[aio d" 1911
de 192H
(RL'forrnn)

'I'ouonte

"

2- 9"-916

...

N.o 15

li

»

"

li

"

»

»
»

1-12-\121

,,"
n

15-11-011

"
»
»

»

5- 8 -!H(i

"

»

»

2- \) -!Il(;

"
"

»
»

"
"»

"»

"

»

"
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v) Declara-se, em conformidade co n orcgu'. meato para
a admissão aos lugares de alferes veterinários
do quadro
permanente do exército, aprovado pelo decreto n." 18:716,
de :3 de Agosto de 1930, publicado
no Diário do Go'vêrno
n." 178, 1.a série, da mesma data, que, por espaço de trinta dias, desde 1 a 30 de Outubro próximo,
está aberto o concurso
ordinário
para o preenchimento
das vagas qU<l se derem até 30 de Outubro
de 1933 no
q uadro 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
prazo do concurso,
instruindo-os
com os seguintes documentos:
1.° Carta do curso módico veterinário pela Escola Superior de Medicina Votcrinúrie
de Lisboa ou de qualquer outra escola estrangeira
da especialidade,
devidamente categorizada
e revalidada
em harmonia
com o
determinado
na legislação em vigor;
2.° Certidão
de idad», pela qual provem não completar trinta e cinco anos do idade até 31 de Dezembro do
corrente ano;
3.° Certificado
do registo policial a que so roforo o
artigo 22.0
decreto n.? 15:963, de 18 de Sotombro do
1928;
4. ° Certificado do registo criminal em q no provem estar isentos dr cul pas ;
5.° Quaisquer
outros documentos
que comprovem
a
sua compotõncia profissional e de serviços públicos militares ou civis.
Aos candidatos em serviço efectivo ser-lhos-à dispensada a apresentação
do certificado do registo policial.
Os documentos originais poderão ser substituldos
por
públicns-forrnua,
depois de conferidas
estas por aquela
Direcção.
A estes concursos serão admitidos os militnros, quer
do quadro permanente,
quer milicianos, com exclusão :
a) Dos que estejam julgados aptos para o serviço medcrado ;
b) Dos que, tendo sido julgados incapazes do serviço
durante a guerra, orn qualquer grau, quer quando praças do pré, q uor quando oficiais, foram posteriormente
julgados
aptos para o serviço militar.
Encerrado o concurso o excluídos os concorrentes
que
não tenham satisfeito às condições expressas ncsto aviso,

do

4i5-
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serão publicados no Dtàrio do Gal êrno os nomes dos candidatos adnritidos, sendo-lhes designado o local, dia e hora
cm que deverão aprcseut r se, a fim de serem submetidos ao exame de uma j unta militar de saúdo.
Os candidatos
julgados incapazes S01'110 excluídos das
provas do concurso.
As provas que os cnudidatos a alferes veterinários
do
quadro permanente
do exército têm de prestar s110 CJ.uatro:
Uma
Uma
Umtl.
Uma

prova
proyu
prova
pr va

oscritn ;
práticu ;
oral;
de equitação.

As três primeiras pronts serão execu tadns no IIo~]Jital ~lilitar V eteri nárío Principal c '1 última na F'scolu Militar.
18.

°_-

lIilli~I;:l'io dil f,urm - 2.~ Direc_áo GCl'al- 3." R~IJ:lrtição

a) VI ncimentos que, nos termos da lei 11.° 1:GG8, de 9
de Setembro
de 19:?-1, e decreto n." :?0::?.,l,7, de 21 do
Agosto de 1931, competem aos oficiais ('111 seguida mencionados, trausforidos pura 8.S situações de reserva e rcforma :
Gcnoral.\.lfredo
~I(m les de :\lag1l1biJ.is Humalho, 85ôJ80,
seudo : pensão (lo I' "'1.'1'\":1.: f.l04:5; lei n.? 888,50·)..I.Q;
lei n." 1:332, 302tS40 Tem 5 anos de posto e 50 anos do
se-rviço.
Coronel de nrtilhurin Carlos Augusto de I'assos Pereira
de Castro, f);)()ó2 ,spndo: pensão de reservu, 3JU70;
loi
11." 888, H4b17; ki n." 1:B3:?, 1(\4·\01; 0,14 por conto,
l\itS·W. Tem 2 aum-ntos ~le 10 por cento sobre o soldo,
47 nuos de snrviço , :3 . ]lMí dos o diferencial.
Coronel (ln iuíuuturiu :\Ianud do Alm lida Campos do
Gusmão,
43;')·I:,OG.sendo : pensão do reserva,
312,$8-1-;
ll'i !l.0 888, 31;528; 1,' !l.0 Ut~2, 87 59; 0,14 por conto,
3."'35; do vf'nciult'lltu t ltal, 41::40 são pplo JlinÍstório das
Finança!', 5167;) ppl) (lo Interior o 20·70 pelo da Justiça e CultOR. Tp]1l 2 annH'uto'
do 10 por cento sobre
o '0Iel0, 42 anos eh, SITi\,o LI 11 ppríoe!OQ.
'l\'IH'l1t0- ('01'011(\1 dd qU'lcll'o
~l \l.·il iar (le artilharia
T O<tqnilll Altino Gromicllo,
380:40,
sendo: ponsllo do l'U-

4.76
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serva, 232650; lei n. ° 888, 23{;25; lei n. ° 1:332, 102;$30;
0,14 por cento, 22t$35; do vencimento total, 24;$80 são
pela província
de Angola o 99;$22 pela de Cabo Verde.
Tem 46 anos de serviço e 103 períodos.
Capitão de infantaria
Manuel José Guimarãis, 303;561,
sendo:
pensão de reserva, 2171'525; lei n.? 888, 21T572;
lei n.? 1:332, 60683; 0,14 por conto, 3;$81. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos do serviço e 18 períodos.
Capitão de infantaria João de Almeida Serra, 284t$87,
sendo:
pensão de reserva, 1971'550; lei n.? 888, 19675;
lei n." 1:332, 55t$30; 0,14 por cento, 12;$32; do vencimento total, 61S78 são pela província
de Moçambique
e 201534 pela de Cabo Verde. Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o sôldo, 42 anos de serviço e 64 períodos.
Capitão de infantaria
José Augusto
da Anunciação
Silva, 296;$02, sendo: pensão de reserva,
202650; lei
n." 888,20;$25;
lei n.? 1:332. 64;$80; 0,14 por cento,
8;$47; do vencimento total, 13a76 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
43 anos de serviço e 44 períodos.
Tenente de infantaria
João Basílio Grave da Costa
Rosa, 78{/J67, sondo: pensão de reserva, 77{/J27; 0,14 por
cento, 1a40. 'I'em 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 18 anos de serviço e 8 períodos.
Tenente de infantaria Joaquim José Saldanha, 207;$50,
sendo: pensão de reforma, 1721$50; lei n. ° 888, 17 t;25;
lei n.? 1;332, 13680; 0,14 por cento, 4;$04:. Tem 2 anmentes de 10 por cento sobre o sôldo, 37 anos de serviço e 21 períodos.
Tenente miliciano
de infantaria,
do quadro especial,
Manuel da Mota Marques Guerra, 93;$47, sendo: pensão
de reserva, 85{/,; 0,14 por conto, 8;$47 i do vencimento
total, 14;$73 são pela província de Angola. Tom 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 10 anos de serviço e 44 periodos.
Tenente de administração
militar Alberto do Campos
Vieira Neves, 65590 do pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o sõldo e 15 anos do serviço.
Tenente de administração
militar Frutuoso Veiga da
Silva Gomes, 65690 de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro o sôldo e 15 anos de serviço.
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b) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reforma, em substítutção dos que lhes foram atribuídos:
Pela Ordem do Exército n.? 22, 2.- série, de 1931 :
Capitão Francisco António Pereira da Silva, 52697,
sendo: pensão de reforma, 52t$27; 0,14 por cento, 1>70;
do vencimento total, 7656 são pelo Ministério das Finanças. Tem 14 anos de serviço e 4 períodos.
Tenente Eduardo Corsino Caldeira de Albuquerque
Vilhena, 56645 de pensão de reforma. Tem 16 anos de
serviço.
Pela Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, do corrente
ano:
Tenente Alberto Júlio de Brito e Cunha, 66D27 de
pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 16 anos de serviço e diferencial.
c) Rectificado se publica o vencimento a que tem
direito, de harmonia com o decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, o oficial em seguida mencionado:
Alferes, reformado, Firmino Curado, 11M73, sendo:
pensão de reforma, 105t$; 0,14 por cento, 10;>73; do
vencimento total, 11657 são pela província de Angola e
19628 pela da Guiné. Tem 73 períodos e reforma extraordinária.
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b) Publica-se a relação dos oficiais que terminaram o
curso de instrutores do esgrima no ano lectivo 1931-1932:
Tenente do regimento de cavalaria n.? 2 Américo Ernestino Gonçalves.
Tenen te do grupo de defesa marítima da costa Carlos
Duarte Capoto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n.? 1 Raúl Cordeiro Pereira de Castro e António Pedro de Mira.
c) Declara-se que as carreiras de tiro de Bragança e
passam a ter a classificação de 3. classe.
11

Guimarãís

d) Declara-se que os oficiais a seguir designados, em
conformidade com a proposta do conselho de instrução
da Escola Militar, de Outubro de 1931, aprovada por
despacho de 14 de Novembro do mesmo ano, dosompenh aram durante o ano escolar de 1931-1932 as funções
de instrutores de tática :
•
Instrutor da 16.11 cadeira - Tenente de infantaria José
Vítor Mateus Cabral;
Instrutor da 15.11 cadeira - Capitão de cavalaria João
Augusto Azinhais de Melo ;
Instrutor da 14. n cadeira - Capitão de artilharia José
Vitorino Branco;
Instrutor da 10. a cadeira - Capitão do serviço de
administração militar José Armando da Palma Graça.

20.

°-

llinistérie tia Guma - Rellarli~ão Geral

a) Publica-se a relação dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar premiados no ano lectivo de 1931-1932:

Prémios pecuniários
literário ).

(artigo

G5. ° do regulamento

Aluno n.? 34, do 4.° ano de máquinas e electrotecnia,
Alberto da Silva Campos.
Aluno n.? 318, do 4.° ano do curso de construções
civis, obras públicas o minas, António Gonçalves.
Aluno n.? 328, do 4.° ano de construções civis, obras
públicas o minas, Álvaro Pereira Lopes.
.
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Aluno n. ° 353, do 4.° ano do curso de contabilistas,
António Gomes Rebelo.
Aluno n." 195, do 4.° ano do curso de contabilistas,
Raúl dos Santos.
Aluno n ." 300, do 4.° ano do curso de contabilistas,
Manuel Machado.
Medalhas de ouro de aplicação
do regulamento
literário).

literária

(artigo

64.°

Aluno n. ° 242, do 3.° ano do curso de construções
civis, obras públicas e minas, Francisco
Jorge Fraga da
Silva.
Aluno n.? 395, do curso preparatório
de comércio e
indústria
(3.° ano), João Manuel Castelo Branco Vieira.
Aluno n.? 96, do 3.° ano dos cursos industriais,
Luiz
da Silva Garcia Ribeiro.
Medalhas de prata de aplicação
do regulamento
literário).

literária

(artigo 63.°

Aluno n.? 302, do 3.° ano do curso de máquinas e
electr-otecnia,
Octávio Gomes Barata.
Aluno n.? 354, do 3.° ano do curso do máquinas e
electrotecnia,
Alberto Carvalho Ferreira.
Aluno n." 397, do 3.° ano do curso de máquinas e
electrotecnia,
Óscar Baptista Ribeiro.
Aluno n." 202, do 1.0 ano complementar
de comércio,
Vasco Lagoa Ribeiro.
Aluno n. ° 81, do 3.° ano do curso de contabilistas,
Armando Lourenço Coelho dos Santos.
Aluno n.? 327, do 3.° ano do curso de contabilistas,
Emílio Martins de Carvalho.
Aluno u.? 12R, do 3.° ano dos cursos industriais,
Américo Ribeiro Ferreira.
Aluno n.? 199, do 2.°' ano dos cursos industriais, José
Baptista Serra.
Aluno n.? 277, elo 1.0 ano dos cursos industriais,
Rui
Aureliano de Sousa Fnrroira.
Aluno 0.° 30G, do 2,° ano dos cursos industriais,
Anibal da Costa Medeiros.
Prémios estabelecidos
pelos artigos n. ° 270.0 do docreto n." 20:420, de 20 do Outubro de 1931 e
n. ° 70.° do regulamento
literário.
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1.o ano d» curso industrial
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(em desenho

geral):

Alunos D.oS GO, José Camucho Rodrigues;
100, Francisco Dias Carreira;
277, Rni Aureliano de Sou a Ferreira;
280, J 086 lIar~alo do Nascimento;
388, ::\1anuel
::\lartins Gordílho ; .J.Oi, António Manuel Salvador.
2.0 ano do curso industrial

(em desenho de projecções}:

Alunos n.os 10, Celestino Henriques Dias; f)4, António
Maria Ervedosa
de Barros;
77, AUgURto Martins Dias;
138, António Fausto Gomes dI' Carvalho ; 151, José
Joaquim
Jorge de Lino ; 188, José de Sousa Chicha;
190, José Baptista Serra; 2G8, David de Almeida Pinto;
3C 6, Aníbal da Costa Medeiros; 309, António José Dias
Tavares;
311, Joaquim
Correia;
372, Augusto Rodrigues Lencastre
do Almeida.
3.° ano do curso industrial
Alunos n.O 2-.1:0,Jorge
Pereira da Silva.
S

•

(em português):

Rodrigues

Lopos ; 359, Vasco

(Em matemática):
Alunos D.OS 96, Luiz
Jorge Rodrigues
Lopes;
Prémios estabelecidos
mento literário.

da Silva Garcia Ribeiro; 240,
359, Vasco Pereira da Silva.
pelo

artigo

68.°

Aluno n. ° 125, da 4. n classe de instrução
geral, Armando José do Barros Teixoira.
Prémio

especial

oferecido

do regulaprimária

pelo Ex.mo Sr. Ricardo

Covões (100b):
Aluno n.? 3-1" do 4.° ano de máquinas
Alberto da Silva Campos.

o electrotecnia,

u) Relação definitiva
dos candidatos
efectivos e suplentes DO concurso para a admissão no Colégio Militar
.no ano lectivo do 1032-1933:
Classe de marinha
2.° GRUPO

1 Vasco do ::\fatos Preto, filho <lo capitão-tenente
Vasco Pereira de Matos Preto (ofcctí \'0) - Preferência 2."
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3.° GRUPO
1 José Borba Rodrigues,
filho do segundo tenente
Manuel Rodrigues
(efectivo) - Preferência
7. a
2 José Carlos Rodrigues
Coelho, filho do capitão-tenente José Carlos Rodrigues Coelho Júnior
(efecti vo) - Preferência
8.a
3 Abel de Azevedo Mafra, filho do capitão do fragata Luiz José Mafra (efectivo) - Preferências

8.a e 9.a
4 José Cabral, filho do primeiro tenente José Cabral
(suplente) - Preferõncia
8.:1
5 João Francisco
Lõbo Fialho, filho do primeiro
tenente
João Francisco
Fialho (suplente)Preferências
8.\ 9.:1 e 13.a
6 Vergílio Freitas Serra, filho do guarda-marinha
Sebastião
Águas Se1'1'11(suplente) - Preferências 8.:1 e 9."
7 Augusto Arnaldo Spencer Moura Braz, filho do
capitão-tenente
César
Augusto
de. Oliveira
Moura Braz (suplente) - Preferência
8.1\
Fernando
Ramos Mesquita, filho do segundo tenente António Mesquita (suplente) - Preferências 8.a e 9."
9 Fernando
José O'Connor
Shirlcy do Macedo e
Couto, filho do primeiro tenente Josó Emílio
Celestino
Soares
de Macedo e Couto (suplente) - Preferência
~.A
10 Henrique
Pires Rodrigues,
filho do primeiro tenente António
Rodrigues
(suplente) - Preferência 8.a
11 Angelo de Melo Meneses e Castro Barbeitos, filho
do capitão-tenente
médico Fernando
Dantas
Barbeitos
(suplente) - Preferências
D.a e 13.:1
1:.? Carlos Áureo Alcobia de Sousa Bentos, filho do
primeiro tenente Carlos Pereira Rodrigues
de
Sousa Bentos (suplente) - Preferência
9.:1
4.° GRUPO
1 António Jacinto IIidalgo Barata, filho do primeiro
tenente António Lourenço Barata (efectivo)Preferência
7. a
2 Hui Pereira Dias de Lemos Peixoto, filho do capitão de fragata António Augusto de Lemos Peixoto (efectivo) - Preferências
8. a e 9. li
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3 Fernando Amadeu José Cavalheiro Correia, filho
do primeiro tenente Amadeu Júlio de Sousa
Correia (suplente) -Preferência
8.a
4 Manuel Garção Ferraz, filho do primeiro tenente
Manuel Armando Ferraz (suplente) - Preferências 8.a e 9.11
5 Fernando António da Veiga Frade, filho do capitão-tenente Raúl Nunes Frade (suplente)Preferência 8."
6 Augusto 'rito de }lorais, filho do contra-almirante Tito Augusto de Morais (suplente)Preferência 9. a
Classe do exército
2.° GRUPO

1 Domingos António de Brito Mondes da Costa
Sequeira, filho do capitão Jdsé Vítor Nobre da
Costa Sequeira (efectivo) -Prefprência
1,1'
2 Manuel Teixeira Baptista, filho do alferes Gonçalo 'I'eíxeíra Baptista (efectivo) - Preferências
2.a o 3.a
3 Frederico José HopJfer Rêgo, filho do capitão
José Paulo de Sousa ROgo (efectivo) - Preferência 2."
4 Fernando Godofrcdo da Costa Nogueira de Freitas, filho do tenente Mário Nogueira de Freitas
(efectivo) - Preferências 2.a, 7.11 e 8.a
5 Alberto Perestrclo de Sousa Ferreira, filho do
capitão José de Sousa Ferreira (efectivo)-Proferências 2. a, 7. a e 8. a
6 :\lário Gonçalves Duarte de Almeida, filho do tenente Albertino da Silva Duarte de Almeida
(efl'ctivo) - Preferências 2. a, 7. a, 8. a e 9. a
7 João Afonso Teixeira Henriques, filho do capitão
José Joaquim Henriques (efectivo) -Preferências 2.a e 7."
8 José Maria Soares da Costa Ãlvares, filho do capitão Carlos Eugénio da Costa Álvares (efectivo) - Preferências 2.8, 8." e 9."
9 Carlos Manuel da Costa Freitas, filho do' tenente
l\Iário Nogueira de Freitas (efectivo) - Preferências 2.a e 8.a
10 Adriano Cardoso Guerra, filho do capitão Eduar-
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do dos Santos G uerra (efectivo) - Preferências
2.& e 8.a
11 Álvaro Zanatti do ~Ielo Achomanu, filho do tenento ..[arciso de Molo Achomunn (efoctivo)Preferências

2.a, 8.~ c o.a

12 Armando J OSÓ Toixeirn Henriques,
filho do capitão José Joaquim Ilcuriqucs (efectivo) - Pro-

forências 2.:' (I 8.a
do Nascimento do Almeida Júnior, filho
do major médico Mnnu111 do Nascimento do Almeida (ofectivo) - Preferências 2.:" o.n e 13.a
14 Rui Moira o Cruz, filho (lo tenente João da Cruz
Anastácio
(efectivo) - Preferôncias
2.:', O. a,
13.a O l..t.n
15 J 0:,\6 Rogório Pinto do Couto, filho do touonto
José Joaquim Pinto (lo Couto (ofoctivo) - Proforências 2.a, 9.:' e 1:3."
16 Armando José Abrnnchcs
Forrcirn, filho do alferes Jlanllol António (efectivo) -- Preferência
2.&

13 Manuel

3,· GHUPO

1 Albano

Augusto

(lo

ROIl~a

Dias,

Eduardo
Augusto (lo Sousa
Preferõncins
S n o 5. a

2 Joaq nini Francisco
do tenente

(efectivo)

Rijo Cardoiru

.A rnnldo

Elias

- Preferências

3 Jo11o Tomnz

filho do capitão
Dias (ofoctivo)da 'il\'a,

Cardeira

da

filho
~ilva

2.A, 7.a o 8.a

filho do tenentecoronel médico voterinário Mucáric Evangelista
do Sou. a (efecti vo) - Proferêncins
2." o 7. n
Hui do Satúrio Pires Encs. filho do tenente Augusto I<:]JiffLnio l':nos (ofu .tivo)
Profcr ucias
2.a o 8.&
~ 5 René .\UgURtO do Burros :\fartins Jorge, filho do
capitão Fuustino
Mnrtins Jorge
(efecti\'o)Prcfol'\'ncia 2.a
•
G Francisco
Bapti:;ta. Bit-lpo da Silva Caio, filho do
capitll.o João da. Silvu Caio (oflcti\'0)-Pr0foForroira

de Sousa,

'*

rt.ncias
7 1<'ranci.co

B.a, 8.a

o n.n

Zeforino VpÍga do 1\1ira l\1pll(ll's, filho
do capitão m6dico miliciano l<'l'll11ci};coZd\lrino
Malta (h, 1\1ira ,fol}(los (.f(·ctivo)
Pl'pfort·ncias
3.',8.\
o.a o lH.a
:8 Josó João dos Balltos Melo, filho do nlforo An-

7
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tónio J osó do l\Ielo (pfectivo) - I'roferências
:3.11.e 8.a
9 Francisco da Conceição Palmela Brito, filho do
t{ ncnto Manuel da Conceiçt o Borralho
Brito
(ef cti\'o)Pr ferências 3.11.,8.11 09.11.
10 Fernando ElIg{'nio Branco do :\fac «lo, filho do
cupit. o Filipe Eduardo Romeiras (ii Macedo
( .fectivo) - Pr '1\ r ncias :3. o ,&
11 Hui 'L vares :\Iont iro, filho do ulfere s Joaquim
l Ionriqucs Monteiro (efectivo) - Preferência 3. a
12 Valdemar Luiz d Oroy Por: ira Coutinho, filho
elo alfer s Luiz I'er -ira Coutinho ( f('ctivo)Proforêncins f).a o 8.a
13 José Luciano Curto Real Vieira do. I iirelos, filho
do ton nt corou -I médico José Firmino Vieira
do Meirf'll's (cf('cti\,o)-Pre
er ncia :).a
14 António Pedro FOll:-;('('1\, Diogo Guerreiro,
filho
do cap itão José Diogo (efectivo) -ProfNência 1>.
•
1;) Joaquim António RII' o r r ir. do Almeida, filho
rio alf I'(\B Arruando Luiz Pereira J Almoi,la
(ef >tivo)- Pr f r nci
7.11., 8,a o 9,a
1G José Augusto Fernnud " filho do tenente Jo110
da Jruz li' ruand s (efe .tivo) - Preferências
7.1\ 8.' c 9.a
17 Adriano Vítor Hugo Land rsr t Cadimn, filho do
major Emídio Duarte Cudima ( ctivo) - Proferêncius i .11,
9.'
18 Bernardino
Jo ó Grnr.d\'H\l.- nHrbo~"
filho do
major Vital do H i ilv'l narbostl (efectho)Pr fer ncin 7,',
,I', D.A e lH.&
19 )Iúrio (lo Lima, tilho (lo teu nt
agob(lrto António de> Lim~
r th'O) I r I'rr ncin i.:., .a,
fI.a, 1~.' 14.
.:..()Jo: o DU:1rt Pinto
Pinto I \lnMo fI' Ill<)
')r ~ r n'i
i.a o .11
21 Jo. quim Corl' ia "t n Ta. LOi> ,tilh
do capitão
~laut1e1 Y ntllr, Lop
({ f'e tiH» - Pr ftH'l'ncin 7,., a
.a
22 B Jl \ nnto ( j(\gn.rio Brighnm dn ih'lI, tilho do
teu 'nto Franci co Lino da .~il\'a (>f'cctivo)Pr(f.rncin
7,a,
!lo
Mn nlhl'li , filho
_3 ~\'nt61lio
Vil•. B n do
rralhl is (tlf<,cdo capit o I)omingo dtl'
l:l.A
tivo) - Pr ~ -r !leia 7.',
I

>~
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24 Alfredo Ribeiro Gomes de Barros, filho do tenente
Alfredo Ribeiro Gomes de Barros (efectivo)Preferências 7.·, 8.a e 9.a
25 Israel António Alves Cordeiro, filho do capitão
Joaquim Cordeiro Júnior (efectivo) - Preferências t», 8.a o 9.a
26 J oito Nazareno Moreirn Garcia da Silva Botolho,
filho do tenente-coronel Luiz Torquato de Freitas Garcia (suplente)-Preferências
7.3., 8.a
a
e 9.
27 Mário Neves Côris Graça, filho do tenente chefe
de música José Luciano Graça (suplente), Preferências T,", 8." e 9.a
28 Alvaro Francisco Tôrres de Andrade e Silva, filho do capitão médico miliciano Álvaro do Andrado e Silva (suplente) - Preferências 7.·, 8. n,
9.11.e n.:
29 Rui Alberto Gonçalves Mendes, filho do tenente
Rui Augusto da Silva Mendes (suplente) - Preferências 7.11.,s.-, 9.a, 13." e 14."
30 Augusto Arnaldo Roque de Sá Nogueira, filho do
tenente Arlindo Roque (suplente) - Preferências 7.'\ s.a e 9.a
31 João Fonseca, filho do maior João Fonseca ou
João Vítor Ferreira da Fonseca (suplente)Preferências 7. a, 8.'1, 9. a e 13. a
32 Rui Manuel da Silva Mendes, filho do tenente Manuol da Silva Mendes (suplente)-Preferências
t» e 8.a
33 Francisco BIasco Gonçalves, filho do tenente Ernesto Júlio da Graça Gonçalves (suplente)Preferências i», 8.a e 9.a
34 Luiz Augusto da Silva Blanqui Teixeira, filho do
capitão .Luiz Augusto Blanqui Teixeira (suplente)- Preferências t », a-, 9.·, 13.11 e 14.11
35 Fernando Manuel Garrido Borges, filho do capitão Manuel Teotónio Borges (suplente)-Preferências t», 8.11, a-, 13.11 e 14.a
36 Mário da Cunha 'I'õrros Gomes, filho do capitão
Avolino Gomes (suplente) - Preferências 7. a,
s.-, 9.11.e 13.a
37 Rui Jorge de Amorim Pessoa Ribeiro, filho do tenente Jorge Filipo Coelho Ribeiro (suplente)Preferências 7. a, 8.11 e 9. a
38 Jacinto José de Alvim o Norton, filho do major
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39
40
41

Joaquim Poixoto Martins -Mendes Norton (suplente)-Preferências
t », 8.a, 9.a e 13.n
Rogério Buridant de Castro Martins, filho do capitão Cipriano de Castro Martins (suplente)Preferências t», a-, o.- e 13.a
Fernando Leal de Matos Vargas, filho do tenente
Fernando Vargas (suplente) - Preferências 7. a,
s.- e 9.11
Luiz Carlos Leite Quintola, filho do tenente Eugénio Quintela (suplente)-Preferências
'l ,",
e 9.&
António Milheiriço Farraia, filho do tenente José
António dos Santos Farraia (suplente) - Preferências t », 8.a e 9.a
António Biker Correia da Costa, filho do capitão
João J osino da Costa (suplente) - Preferências
7.&, a-, e.-, 13.a e 14."
António Fernandes Branco Gonçalves, filho do
capitão José António Gancalves (suplentej-sPreferências t», 8.·,
13.a e 14.11
Rogério Alfredo Branco ê Grave, filho do capitão
Carlos Grave (suplente)-Preferências
T,", 8.U,
9.a e 13.a
Carlos Augusto da Conceiç-ão Soares, filho do
tenente Adelino Soares (suplente) - Preferências t», s.-, 9.a, 13. e 14.Duarte Júlio de Almeida Militão, filho do tenente
Duarte Militão (suplente)-Preferências
7.&e 8. &
Eduardo Grilo de Luizi, filho do capitão Nicolau
Luizi (suplente)-Preferências
7.a, 8.a e 9.a
César Amadeu Osório da Costa Cabral, filho do
major César Amadeu da Costa Cabral (suplente) - Preferências 7.", 8. a O 9. a
António Dias Machado Correia Diniz, filho do alferes Raúl dos Santos Correia Diniz (suplonte)Preferências t», 8.a o 9.António Fernandes de Sousa Guedes, filho do capitão Malaquias Augusto de Sousa Guedes (suplonte)-Preferências
7.&, 8.a, 9.- e 13.a
José da Silva Mendes Cardoso, filho do alferes
António Maria Mendes Cardoso (suplente)Preferências 7.&, 8.11 (I 9. a
Manuel Lourenço 'I'rindade Sobral, filho do alferes José Júlio de Almeida Sobral (suplente)Preferências 7. a, 8.&e 9. a

e.-

42
43
44

s.-,

45
46

A

47
48
49
50
51
52
53
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54 Nuno Álvaro Barata. do Oliveira e Carmo Botelho
Medeiros, filho do capitão Hildeberto
António
Botelho do Medeiros (suplente)Preferências

7. a, 8. a e 9. a
55 Flávio Scrzodolo Fernandes
de Oliveira, filho do
major farmucêutico Manuel Joaquim de Oliveira

(suplente)
Prcferôucias t», 8.a, 9.:1 e 13.a
56 José Magalhãis da Cruz Mota, filho do tenente
=

José da Cruz Mota Júnior (suplcnto)Preferências 7.a, 8.a e 9.n
57 Mário dos Santos Cartaxo, filho do tenente António Maria Cartaxo
Júnior (suplente) - Preferõncias 7.", 8.&, s.-, 13." e 14."58 Adeliuo Faria
do Figueiredo,
filho do tenente
Adelino de Figueiredo
(suplente) - Preferências 7.", 8.a e 9.a
59 Mauuel Grosolande
Beja, filho do major Carlos
Esteves Boja (snplente)-Prrferências
7.&,

a-,

9.& e 10.a
60 Diniz da Silva

Leitão, filho do capitão António
Diníz da Sih'a, Leitão (suplente) - Preferõndas 7.&,
9.· (' 13.a
61 Rogério da Encarnação
Elias Mimoso Correia, filho do tenente Josó Bernardo Mimoso Corroia
(suplente) - Preferências
7.11, 8.", 9.n, 13.8 o
14.a
62 João Eduardo
de Miranda Relvas, filho do tenente Joaquim
Miranda
Relvas (suplente)-

s.-,

Preferêucias
63 Rogério Silva
64
65

66
67

68

t»,

8.~, 9./', 13.a e 14.a.

de Sousa Nunes, filho do tenente
João de Sousa NU::I.es (supleuto) - Preferõncias 'l ." e 8.a.
Silvino da Silva Pires, filho do alferes Francisco
Pires Júnior (suplente) - Preferências
7.3 09.8
João Josó Mondes Pires, filho do teu nto António
Pires (suplonto) - Preferêacins 7.3 o 9.n
Artur ~Ianuel de Quina Domingues Forroirn, filho do major
Gaspar
Inãcío Ferreira
(suplente) - Preferências
7.~ e 9.:1
Sílvio Firmino
da Conceição,
filho do capitão
Firrnino Ferreira (supl nto) = Proferôncins T,",
9.u o 13.4
Mário Ventura Rodrigues fil.hGdo tenente Ântónio Luiz Caria Rodrign S (suplente) - Proferõncias 7.R, 9.4, 13.11 e 14.4
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68 Nuno Leopoldo
Lopes Jlaurity, filho do tenente
Fernando
Ramiro
de Seixas
Manrity
(suplente) - Preferências
L,", 9.a, 13.a o 14.&
70 José Jacinto Rodrigues
Fernandes,
filho do tononto Antero Fernandes (suplente) - Preforências 7." e 9.a
71 António Alves Ribeiro de Sena Cardoso Relvas,
filho do tenente coronel António de Sena Cardoso Farinha
Relvas
(suplente) - Preforõn-

ciu 7.a
72 Rui da Câmara Pestana, filho do capitão Carlos Ribeiro Pestana (supl<"llt<.')- Preferências 8.no 9.&
73 João Miguel Caldeira do Castro Freire, filho do
capitão Franciscc de Castro Freire (suplente)Preferência
8.~
74 Arnaldo
Martins Videira, filho do major Gualdiuo Augusto
Videira
(auplente) - Preferências 8." e 9.a
75 Carlos Galvão d Melo, filho-do alferes António
Augusto
Ferreira
Molo (suplento)-Proforên-

cias 8.·, 9.~,13."e 14,11
76 Fernando
A ugu to Teixeira Pcreir,
feros Alfredo Augusto
Pereira

, filho do al(uplcnte)-

Prof rêncías 8.11 e 9. a
77 Fernando
Alb=rto Alves d Mora!

l filho do major Alberto Ilcreulano
de Morais (suplente)Preferências
8.a,
o H.a
78 Luiz Carlos Abreu de Barros EI Cunha, filho do
capitão João Gualborto de Barros e Cunha (suplentej-c-Prefcrõncías
8.a e 9."
79 L uiz Augusto do Matos Fernandes
de Vasconcelos e S', filho do major João Augusto de Vasconcelo e ~fI. (suplente)Prof rêneias S.", 9.&

o.-

e 13,·
80 Igoménio
capitão

Eduardo Gomes Névoa 'I'adeu, filho do
Luiz Gonzaga Tadeu (suplento)-Pro-

fer ncias 8.a, 9.", 13." e 14."
81 Filam no do Sousa Sérgio da Silva, filho do capitão Joaquim
S ~rgio da Silva ( uplento)-

Prcforõneias

a-,

0.& e 13.a

82 José Francisco Milho Ferro, filho do tnnonto José
Francisco ~Ioul' o de Ferro (suplento)-Preferr'uciu
•li
83 José Em sto Brigham da Silva, filho do tenente
Francisco LiDO tia 8ih'R (supleute)-Preferên-
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84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94

95
96
97
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cias 8.a e 9. a (concorre outro irmão, que é
n.? 22 dêste grupo).
Jorge Queiroz Morais de Sousa, filho do tenente-coronel Joaquim Morais de Sousa (suplente)Preferências 8.a e 9.a
Francisco Jos6 de Tavares Ferreira de Lima, filho do tenente J osé de Amorim Ferreira Lima
(suplente)-Preferências
8.<1e 9.11
Manuel Coelho, :filho do alferes António Coelho
(suplente)-Prcferências
8.a e 9.11 '"
José de Almeida Pereira, filho do tenente Cristóvão Pereira (suplente)-Preferências
8.&, 9.a e
13.a
João Saca dura Bote Côrte Real, filho do capitão
José da Costa Pereira Estaço de Sacadura
Bote COrte Real (s uplente) - Preferências 8.11
e 9.a
Joaquim Adriano Horta Carneiro, :filho do tenente
Francisco António Moura Carneiro (suplente)Preferências 8.a, 9.a, 13.a e 14.a
João Álvaro dos Santos Faria Aboim, :filho do tenente João dos Santos Aboim (suplento) - Preferências 8.&, 9,11,13.a e 14.'
Manuel Joaquim Frias dos Santos Rézio, filho do
tenente Mariano da Silva Rézio (suplente)Preferências 8. a e 9. a
Fernando Aldim Ciríaco da Cunha, filho do major Ciriaco José da Cunha Júnior (suplente)Preferências 8.a, 9.<1e 13.11
Filipe de Zea do Nascimento, filho do capitão Júlio Mário da Silva Nascimento (suplente)Preferências 8.11, 9.11, 13.11 e 14.a
Domingos de Vilas Boas de Sousa Magalhãis, filho do capitão Domingos de Sousa Magalhãis
(suplente)-Prcforências
S.", 9.& e 13.a (ConCorre outro irmão, que é n.? 23 dêste grupo).
João Maria Machado do Almeida Lima, filho do
tenente António José de Almeida Lima (suplente)-Preferências
a-, s.-, 13.a e 14.&
Fernando Vila de Freitas, filho do tenente Domingos José de Freitas (suplente)-Preferências 8.a, 9.&, 13.a e 14.<1
José António Monteiro de Oliveira Leite, filho do
tenente Fernando de Oliveira Leite (suplente)-Preferências
8.&, 9.&, 13.& e 14.·
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08 Juvenal Aníbal

Semedo de Albuquerque,
filho do
tenente José do Albuquerque
(suplente) - Preferências
D.", 13." e 14:.'1
90 João Baptista
Seguro Pereira,
filho do tenente
Agostinho Srguro Pereira (suplente) - Preferências a-, 9.", 13.:1 e 14:.a
100 Amílcar do Sousa Brito o Abreu, filho do tenente
Alfredo
Polic.uio
do Brito o Abreu (suplonto)-Preferôncias
S.", 9.:1 e 13."
101 Alberto Hugo Pimenta Castcl Branco, filho do
alferes
Fernando
Pimenta
de Castro
Vilas
Boas Custei Branco (suplento)--l'referências

e.-,

8.a e 9.'"
102 José

dos Santos Coutinho Garrido, filho do major Ernesto
de Mdo Coutinho Ganido
(suplente) ~~ Preferências
8.a, [l.a e 10.a
103 Duarte Amâncio
Leal, filho do capitão Jaime
~Iartinlio Fcrrciru Leàl (suplcutc) - Pi eferõn-

o.-.

cias 8.",
13.' e 14:.:1
10-1 .\níbal A taído V ilhcna Hodrigucs, filho do capitolo médico Joaquim
Rodrigues
(suplente)Preferências
8.\ 9.", 13.3 o l-1.a
105 Fernando
Muuuel do Lima o Lemos Vaz Monteiro, filho do capitão Ricardo Vaz Monteiro
(suplente)Preferências 8.a, 9.3, W.n e 14."
100 Frederico
Baptista
Costa o Sil\"1.1,filho do capitão

Artur

rêncius 8.',

da Silvu

s.-,

Costa (~uplcnte)-

Prefe-

1:3." e 1-1.

11

107 José

Corroiu Marques da Costa, filho do capitão
Autóuio ~1ar<J.ue8 da Costa (suplent(')-Prefc-

rências s.-, 9.", 13.a c 14:.:1
108 J OSÓ Mnnuel Borges do Avelal' Machado, filho do
100

capit! o José do Avelal" Xluchudo (suplente) Preforõucias
8,", H.a o 13.a
~fan\lcl Pereira da Silva Sabiuo , filho do alferes
.J aiulU Porciru da ~il va Sabino (suplpnt
Prefcroncia 8.:1
Luiz Alfredo dp Vuscoucelos
Ferreira,
fi ho do
capitão JOSI\ da Glória Ferreira (suplente)Preferências
8.a e 9."
Feruaudo
Jorge Sequr-iru Garção, filho do tI nente
Fernando Zangarilho
GlIl"<;ão (supleote)Preferências S.", U.a o 13.11
Leon'l Carlos Duarte Ne\ es, filho do alferes CHIos José ~evos (suplentl') - Preferências 8/ e 9.:1.
J

)-

110

111

112
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113 Vasco António Pereira Horta Correia Martins,
filho do capitão Vasco José Corroia Martins
(suplente)-Preferências
8.'\ 9.:1, 13.n o 14.n
114 Flaviano Ramalho Gusmão, filho do capitão Rodrigo Esteves Gusmão (suplentej-c-T'referências 8. a e 9.a
115 António Rodrigo Salema e Santos, filho do capitão António dos Santos (suplento) -Preferências a-, 9. o 13.
116 Edmundo José Alves da Silva, filho do tenente
José Ribeiro da Silva (suplonte)-Preferências
8.a e 9."
117 Alberto da Silva Banazol, filho do capitão João
José de Santana Banazol (suplente) -Prefe·
rências 8. 9.a, 13.a e 14.a
118 José Pereira Gaspar, filho do capitão Júlio Gas·
.par (suplente)-Prflferências
a-, 9.a e 13.a
119 António Augusto Bogalho Louro, filho do alferes
José Elísio Gonçalves Louro (suplente)-Preferêncías 8. a e 9. a
120 José Gonçalves Silva, filho do tenente Manuel
Joaquim da Conceição e Silva (suplente)-Preferências 8. a, 9. n e 11. a
121 Carlos José Machado Alvoa Morgado, filho do
capitão Manuel Alves Morgado (suplente)Preferências 8.a, 9. e 13.a
122 Lino Júlio Teixeira, filho do tenente Lino Augusto Leão Teixeira (suplente) -Preferências
8.",9.
13.a e 14.
123 Fernando da Rocha Mamede, filho do tenente
Francisco Elísio Franco Mamede (suplente)Preferências s.-, 9.a, 13.a e 14.a
124 Octávio liugo de Almeida Vasconcelos Pimontel,
filho do tenente Mál'Ío Alberto Soares Pimentel (suplentcj=--Preferências
8.a, 9.a, 13.a
o 14.:\
125 José Francisco da Cunha Semedo, filho do tenente
António Tavares Semedo (suplente) - Preferêncins 8.a, 9." e 13.8
126 Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio, filho do
alferes Viriato Egídio (suplente) - Preferências
a-, s.-, 13.a o 14.a
127 Manuel Pires Assis, filho do alferes Serafim Xisto
de Assis (suplente) --Preferõncias 8.11 e 9.:1
128 Manuel António da Costa de Matos, filho do ca11

11
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"pitão

Armando
José de Matos (suplente)Preferências
8.11, 9.11 e u.:
129 Venceslau de Resende Valadas Fernandes,
filho
do major Venceslau Valadas Lopes Fernandes
(suplente) _,Preferêncius
a-, 9.!l e 13./1
130 J OSÓ Foruandos V ilcla Pinheiro, filho do capitão
José Vidal Pinheiro (suplente) - Preferências

8.", 9.a, 13.& e 14."
131 Ál varo Francisco
J 0'6 Pimentão

Catarino, filho
Francisco
Catarino
(suplente)8.a, 9.\ 13.a e 14.d
132 Autóuio Albuquerq ue Amaral de Figueiredo,
filho do tenente
António de Figueiredo
(suplente) - Preferência 8.a
133 Agostinho
Costa Alcobia, filho do alferes :\Iúrio
Alcobia (suplcute) - Preferêucias
8." e 9.a
134 José Abílio dos Santos Clemonfe, filho do tenente
J osó Daniel Clemente (suplouto)
- Preferências
do capitão
Preferências

s.: e 9."
135 Rui Estêvão

Correia Donato, filho do capitão José
San tos Donato (suplente) - Preferências
8.11, 9.a e 13.a
Américo J osé Nunes da Costa, filho do tenente
Arnaldo
José da Costa Júnior (suplente)Preferências
8.a, 9.& e 13.·
Alcino Nunes :\IartinR, filho do alferes Francisco de
Matos Martins (suplont
Preferências 8. a e 9.11
llomero
Pedroso Antunes, filho do capitão Nuno
Alvaro
Brandão
Antunes
(suplente) - Proforêncías 8.a, 9.a e 10.a
Nuno Carlos Az aucot de Barros Basto, filho do
capitão Artur Carlos do Barros Bastos (suplente) -Frefer(lncÍas
8.\ 9.', 13.n o 14.4
José do Oliveira Vieira da Rocha, filho do capitão
António Vieira da Rocha (suplentej==Preferências a-, 9.8 e 13.8
Eduardo
Moreira do ú, filho do tenente Vítor
Moreira
de Sá (snplonto)-Preferências
8.8,
9.n, 13.&, 14.& e 1G.n
Edgar Botelho Macedo 'I'amegão, filho do tenente
Dario 'I'amegão ( nplcuto) -Preferências
8.8,
9.', 13.4 e 14.a
Francisco
Manuel Brandão Loureiro, filho do tencnre Ambrósio Afonso Loureiro (suplente)dos

136
137
138

J.3D
140
141
142

14:3

» .._

Prefer nelas 8.a, 9.8, 13.4 e 14.'
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144 Josó António Viegas Costa dos Santos Pires, filho
do tenente José dos Santos Pires (suplent0)-Preferências
8. n, 9. a, 13. a e 14. a
1-15 Manuel Acácio Estevéns, filho do tenente Júlio
Estcvéns (suplente) - Preferências
8.11, 9.n

e 13."
146 João Pimentol

Freixo,
filho do alferes Manuel
Freixo (suplouto) - Proferências
8.a e 9.a
lJ7 Georgos Virgile Diamantino Gesippo Calisto, filho
do capitão Vergílio da Silva Calisto (suplente)Preferências
s.-, 9.a, 13:' e 14.n
148 Jorge Manuel Figuoiredo Leão Miranda, filho do
capitão Munu«l :\{iral1da (suplente) - Preferências 8.a, 9." e 13.a
.
149 António Sérgio do Pereira Cardoso, filho do tenente António Rodrigues Cardoso (suplontoj-c-

Preferências 8.", 9.", 13.a e 14."
150 Fernando J osó Basto Póvoas, filho

do tenente
António Augusto Póvoas (suplente) - Proferõncias 8.a, 9.l, 13.a e 14.a
151 Abel Ferreira da Encamaçno Durão, filho do tenen to Júlio Albano Pereira Durão (suplentej->Preferências
8. a, 9. a, 13." o 14:.a
152 José Martins Marquilhos,
filho do tenente José
Francisco Marquilhos (suplente) - Preferências
8.", 9.a, 13.", 14.a e 16."
153 Alvaro Serrão dos Santos, filho do tenente José
Francisco
dos Suntos (suplente) - Preferência 8.:1
15-1,José Luiz Correia Dias Costa, filho do capitão
Luiz Di<18 Costa (suplente) - Preferência
9.a
155 Manuel de Sousa Júnior. filho do alferes Manuel
de Sousa (suplente) - I'refcrõncius
o.a e 11.a
156 An tónio J oaC[uim ~h'n(les Vilela, filho do tenente
Frnncísco
AI \'0S \' ilola (suplente) - Preferência 9."
157 João Gordo Mondes, filho do tenente Mário Vitorino Moudcs (suplento)Preferências
9.3 e

11.a
158 João Carlos

do Carvalho
Sacadura,
filho do te.
nonto João Guedes das Neves Sacadura (suplcnto) - Profcrô.iciu 9. a
150 Eduardo Ilonriquo Serra Brandão, filho do capitão Liberato Eugénio do Sá Viana Brandão (suplente) - Preferõucias
9." e 13.11
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160 José do Carmo Marques, filho do teneute Manuel
de Oliveira Marques (suplente) - Preferência 9. II
161 Camilo Octávio Borja Serafim, filho do capitão
A ntónio Isidro Serafim (suplente) - Preferências 9.:1, 13.a o 14.:lo
1G2 Francisco Manuel Cia Pereira Coutinho, filho do
capitão Gonçalo Artur Pereira
Coutinho (suplonto) - Preferências
9.:loo 13.:lo
163 Fanstino Vieira da Silva, filho do tenente A níbal
Leão da Silva (suplente) -Preferências
9.a e
a
13.
164 António Mota Rebêlo da Cruz, filho do alferes
Manuel do Jesus ReMIo da Cruz (suplC'nte)Preferência
9.a
165 RaÍlI COCI\ Paredes, filho do tenente-coronel
jIanuel da Cunha Paredes Júnior (suplente).
4.° GRUPO

1 Jaime Garcia da Silva, filho do tenente André da
Sil va (efectivo)
- Preforência
La, artigo 88.0
2 Frederico
Jos6 Ilopff'-r Rõgo, filho do capitão
J 086 Paulo do Sousa ROgo (efectivo) - Preferência 2. a, artigo 88.0
3 Carlos Manuel da Costa Freitas, filho do tenente
Mário Nogueira de Freitas (efectivo) - Preferências 2.n o 8.a, artigo 88.0
4 José Xavier dos Santos Azorodo, filho de major
módico José Xavier do Azorcdo (efectivo)Preferências
2.a o 9.a, artigo 88.0
5 Ollvio Josó Alves Pereira. da Silva, filho do major Joaquim Pereira da Silva (efectivo) - Preferências 2. a e 9. a, artigo 88.0
6 Armando José Teixoira Il enriques, filho do capitão José Joaquim Henriques (cfectivoj-c- Preferências 2.a o 8.a, artigo 88.0
7 Eurico Cortês Pinto I'imentel, filho do major Horácio de Jesus Pimentol (ef('cti\'o)-Pl'cforências 3.:1 o 5.a
8 João Melo do Olivoirn , filho do capitão Anselmo
Monteiro de Oliveira (efoctivo) - Preferências
3.3 C G.a, artigo 88.0
D AJUNto Vieira da Graça Macbado, filho do alferos Emílio AI vos Machado (efectivo) - Preforências 3.a e B.", artigo 88.0
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10 José Manuel Santos Soares, filho do capitão Caetano Marques
Soares de Oliveira (<,fectivo)Preferências
3.a, 8,a e 9.a
11 Jaime Sucena Rodrigues,
filho do tenente Jaime
Rodrigues
(efectivo) - Preferência
3. a
12 Guilherme José Perry de Lindo Bettoncourt,
filho
do coronel Ezequiel
José Bettoncourt
(efectivo) - Preferências 5. a e 8. a, artigo 88.0
13 Pedro José Pereira da Silva e Cunha, filho do capitão Rui Pereira da Cunha (efectivo) - Preferências b.a,
e
14 Rui Manuel de Brito Limpo Serra, filho do capitão João Nepomucono
de Brito Limpo Serra
(suplente) - Preferência
5.8
15 Ernesto
Pereira
Nogueira,
filho do tenente Feliciano Nogueira (suplontei-c-Preferêncíus
6.n e
9. n, artigo 88. o
16 Rogério Paixão Ribeiro, filho do tenente Raúl Mondes Ribeiro
(suplente) - Prcferõncia
6./1, artigo 88.0
17 Carlos Alberto Pessoa Marques Duarte, filho do
tenente Manuol Marques Duarte (suplente)Preferências
7. a e 8. a
18 Aníbal da Costa Cabral do Saltar Cid, filho do
capitão Aníbal de Molo Costa de Salter Cid (suplente) - Preferências
'l,", 8." e 9.a
19 Joaquim Aurélio Neto Valente, filho do coronel
Joaquim
Maria Valente (suplento)Preferências t», 8./1 e 9.a
:?O Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, filho do major Rafuel dos Santos Oliveira (suplente)-Prefor6ucias
T,", 8.a, 9.a e 13.&
:?1 Mário Nunos Berberan e Santos, filho do tenente
Atanásio
J 086 dos Suntos (suplente) - Preferências 'l," e 8.a
22 'Manuel Tomaz Ferreira
Cabrita, filho do capitão
António Gonçalves
Cabrita (suplente) - Proferências i», 8.& e
23 José 'I'eixoira da Silva Mendes, filho do capitão
José Rodrigues
da Silva Mendes (su plento) Preferências
7. a e 8. a
24 Henrique Alvos Calado, filho do capitão António
Passos
Calado (suplente) - Preferências
T,"

s.- o.a

c.-

e 9.8
25 Josó do Abreu

Terlaga,

filho do major Josó Diogo
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Lopes da Costa 'I'oriaga (suplente) - Preferências 7. a e 9. a
26 António Augusto Varejão Castelo Branco e Sousa,
filho do tenente António Augusto de Sousa (suplento)-PrefeI"uucias
7.11. e 9.11.
27 Carlos Alberto Rocha Gomes, filho do capitão
Raúl da Silva Gomes (suplente) - Preferências
7.11. e 9.a
28 Jorge Eurico Carneiro,
filho do capitão Hermínio Gonçalves Carueiro (suplente) - Preferências 7. a e 9. a
29 Oldgar da Cunha Monta, filho do major farmacêutico Manuel Joaquim :\louta (suplente)Preforõncias 7.3, 9.3 e 13.a
.
30 Humberto Toledo de Paula Pinheiro, filho do gonorul Pedro de Paula Pinheiro Machado (suplonto) - Preferência 8.11.
31 ilfartinho Pinto do Quoiroz ~{ontenogro, filho do
capitão António Ayaln Pinto de Queiroz Montenegro (suplC'nto)_:Prefcrêncins
8.3 o 9.3
32 Jorge Guedes Soares Monteiro Afonso, filho do
tenente José Augusto Afonso (suplente) - Prefel' ncias 8.11. 09.&
33 Augu to Norberto Beca Múrias, filho do capitão
Norberto
Albano Múrias (suplente) - Preferência 8.&
34 Rui Alborto Guimnrãis
Cortês, filho do capitão
Francisco José Henriques
ortês (suplente)Proferêncins S.", 9.- o 13.a
35 Fernando A ugusto de Macedo Pinto, filho do tenonto Alberto Ferr ira s: [acedo Pinto (suplente) - Preferências 8. a, 9.3, 13.a O 14.-:1
36 Manuel Xavier Abrunhosa Pereira Simõ s, filho
do tenente Manuel Xavier Pereira Simões (suplen to) Proferõncin 8.'
37 José • foreira de Campo' Alvos, filho do capitão
'J[ reolino Pais do F'igueirudc Alves (suplento)Prcferõncias
8.a o 9.a
38 Amândio Fcrnand s Leal do Alm ida, filho do
capitão lIário de Almeida (sup] nte) - Proferõncias 8.", 9.11.,10.~ () 11.'
39 José António do Andrade Pinto Ferreira de I'assos, filho do tenent
c ronel Álvaro 'I' 1(, Forroirn do Passo (suplent ,) - Pr lfl.lrõucias 8. a,
e 10.&

o.-
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40 Júlio .1086 Vusquos Sogurado, filho do coronel
Júlio César dos Santos Segurado (suplente)Proforõncias 8.\ 0.n, 13.:1 II 14.11
41 Norberto João Cláudio Dntour Forroira Guimnrãis, filho do coronel Norberto Forreira Guimarãis
(suplente) - Prctcrõncins
8.:1, 9.a o
13.&
42 António da Cãmnrn Leme do França Dóría, filho
do tenente-coronel
Alberto Xavier de França
Dóriu

(suplente)

-

Profcrências

8 n,

n.:' o

lil.n

43 António Daniel Ribeiro do GOllvria Matos, filho
do major António Daniel de Matos (suplr nto)Preferências 8.1\ g.a I' 13.11
44 Luiz Gustavo PIIS~ORlh' Gouveia, filho do capitão
Gustavo Adolfo do OOUVl ia (suplentp)
Proferências 8.a, 9.n c 1B."
45 Paulo
Garcia Afonso,
filho do tenente Paulo
Afonso (suplente) _. Prcforõncins 8. a, 0.,\ 13."
O 14.a
4G Frnncisco
Munuel Godinho Cabral, filho tio t •
nento Francisco Godinho Cabral (suph.ntl)Proferências
8.n, H.a, 1:3,11 o !-i.a
47 António Octávio Dias Machado, filho do tcnr nto
AIl~IIRto da Cunha Mnchaclo (lw]1100t(')
·Prl'·
ferências a-, 9.11, 13.11 O 14.&
48 Fornando
JORó Rebõlo Pcroira, filho (lo tenente
.J o: O Dunrto Poroirn (suplouto) - Proferêncius

s-,

D.n

O

1:3.n

40 Luiz Ed unrdo \Ynhnon Brighnm (ln Loureiro, filho do tenonto .10s6 da • ilvu 1,0111' irn ( upl, ntI') - PI'( fpJ'l'nt'inR 8. n I' 9.&
úO João ~It'n,ll\
}'pite dI' AlnH'ida, iilho do hriO'n·
doiro .To1\o (le Alm i,ln (suplente) - PJ'e~ n n·
rias 8.a, 9.11 (l 10.1
f)1 Frnn(·i co Munuol di' Mn"pdo (' Faro ;\lIIllllo on
ClIllh:l, filho do capitiio ~ranlld .To Ó (11 BaJ'ro
\lIIa.lo da 01lnlll1 (upl!'ntt'
Prl'fl'r Il('in' 8.&
H.R, 1:3." 0 14.a
52 AJ'istio!'
.Júlio NaHcim0nto
d(. Mou '!I'S ('0. tn I
8ih'/l., filhu do ('llpitilo 111 dico ATi tidl'
Andi,lo da () til n Silva (slIpl{\ntl')
Prcfl1r"Qcia
8.a,
1:3.&
53 :Mário ~rlln. o P I'pstrolo, filho (lo t DOnt III r·
culnuo Man o Pnl'0 11'010(upll\lltn)
Pr ·Ii·rôll·
cia 8.&

o.a (
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'2 Alcídio Albano Tran
o. filho do capitão J011.0
D pti t Trnnc o ( uplent ) -1 r rencia ,a,
1.0 do nrtigo 'L"
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Oficiais milicianos
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:~Humberto
4-

e
()

7

'}'o1t'du <1(' Paula Pillh 'iro, filho 00 goneral Pedro dll Paula I'inhoiro ~lachndo (efectivo)
Prcferüucin 8.11
António Lobato (lo Oliveira Guimnrãis,
filho do
tenente
miliciano
António <1<, Oliveir» (Iuimnrãis (ofectivo)
p!'(lftlrC'nciIlS < .Ii l' \).11.
António lTUJH'!'i dI' Alm -idu Souto, filho (lo nlferOH milir-iuno
Edn/lrdo l Ienriqu \ do AIIII ida
Souto (efectivo)
Prl't'I'J't ncin ~.
Lniz Fouto lloudr:
{jarda dI' 'aJ'ral!to,
filho do
tonont
miliciano du rosorvn Haúl <1:Lfl'in ~Iar·
que: arvalho (efectivo)
Prt'f('rl'lJH'i:l, 8.1\ I 9.·
António
Luiz <1(' Bar!'!" Bi caia S(l(pU irn, filho
do tc nontr
miliciano
Fred( rico Bagorra
o·
<jul'ira (efectivo)
Proferõuein:
8.1\, !J.. 1:3.·
( t_!/l
Francisco
Manllo1 (Iodiuho Cahrnl , filho (lo tenent
Frnnci ('O Godinho
uhrnl (, cti\'O)PJ'(,f('I'j'Jll'ia H.II
Franci co .f:tllllll ('i(1 P('rl,ira Cnutinlro,
filho cio
capitão Gonçnlu 1\1)'C'ir.L COlltillh (supl mto).
Fornnndo
;\Ianll I Frunco !\(lhiall(1 Corroiu, filho
do civil J\ Iltóllio n !linno
ot'rvia ( upll'!lt(,)Pn' 'er IIl'ia 2.)[:11111(11.Aroll 'o 'l'aibJ1('I' (1(1 J[ol'ai
lillr cio ('h' iI .To ó do
(, IIplC'llt ,) - 1'1'1 fI'! lei
r"
.11( Ü.
.Jalluúrio
Lop \~ ':\\'a1h 'iro, filho cio l'h-il JanuàI'io jIII!'hndo ('IL\'nlb ,iro (sllpll'ntl') - Pr ~ r n·
eia
r ILl' ILII to J. I Vl' B 11i III I ('t I'
-I,A
!lU I Ahl~ (' P
I
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Inrecçãe da arma de cavalaria

Publica-se a classificação final dos oficiais que, êste
ano, concluíram o campeonato do cavalo de guerra:

aI
a"''"...I
o
...

",

Postos

Situações

I

XOilH'S

." o

z~

I

Pontos

I

1 Tenente

E. P. C.

»

»

»

Cavo 2

»

E. P. C.

5

Alferes

»

6

»

Cav.6

7

»

Cav.3

2

:1

8 Tenente
9 Alferes
»
10
111 Tenente
12 Alferes

Cav.4
Cav.l
Cav.3
Cavo J
Cav.9

13

»

Cav.8

14
15

»

Tenente

G. N. R.
Cav.6

-Ioão António de Araújo Azovedo Pimenta da Gama. .
Luiz Falcão Mona e Silva
Autón io Carlos Garcia de Oliveira Reis.
Francisco António de Araújo
Azevedo Pimenta da Gama
J 0:10 Eduardo Gamarro Correia Barrento .
Américo Charniço Dias Heitor .
Joaquim
Policarpo
Mendes
Dias.
Hugo da Silva Leitão ...
José RNjUe ........
Mário Jaime Machado Faria
Luiz Valentim Deslandes .
José de Faria Hintze Ribeiro
Nunes.
JaC'Ín to I81a de Montalvão e
Silva.
Agostinho António Favita
.
Joaquim Queiroz de Andr-ade
Pinto.

1:951,3
1:943,98
1:898,96
1:8!J6,74
1:804,81
1:780,2
1:46il,98
1:445,34
1:363,78
1:357,06
1:303,58
9H,6G
711,70
674,62
618,6

Para os efeitos do abono das percentagens
a que se refere o
regulamento do campeonato do cavalo de guerra se declara que
os concorrentes classificados em n.O' 1, 3,6 e 10 montavam os seus
.eavalos-praças.

Obl1:l.Iário
1932
Julho

29 -

Major miliciano farmacêutico de reserva Reinaldo
Vidal Oudinot.
Agosto
9 - Capitão miliciano médico de reserva F'ranci sco
Dias Nogueira.
»
27 - Alferes de infantaria Domingos Sanches.
31- Alferes de iufant ari a António Joaquim Rodrigues.
»
-Setembro 6 - Capitão, reformado, João Palmeiro Pin to.
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11- Capitão,

»

11-

»

13 _

»

16 18 -

»

reformado,

Rocha.
Capitão,
lherme
Teneute
guesa,
General
Tenente

Alberto
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N.o 15
Augusto

das Neves

na situação de reserva, Cristiano GuiCordeiro.
equiparado
da Cruz Vermelha PortuManuel Rodrigues.
Roberto da Cunha Baptista.
de infantaria
Serafim Cardoso Pimenta.

Rectificação
N a Ordem do Exército n.? 14, 2:' série, do corrente ano, P: 434,
1. 38 e 39, onde se lê: «Pomprlio», deve ler-se: "Pompeu».

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

N.o 16
MINISTÉRIO

DA GUERRA

21 DE OUTUBRO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

•

Publica-se ao Exército o seguinte:

•
1. o - Decreto
}Iinislério da Guerra - Reparlição Geral

Usando da faculdade que me confere o n. o 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: hei por bem decretar que o inválido de guerra nos tormos dos artigos 2. o e 3.0 do decreto n. o 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em seguida mencionado, tenha o pôsto com a antiguidade
que vai indicada, ao abrigo do artigo 67.0 e alíneas b)
e d) do seu § 1.0 e artigo 68.0 do referido decreto: infantaria - alferes, o sargento-ajudante n. o 515, da 5. a
companhia de reformados Manuel Rodrigues Rapoula,
contando n antiguidade desde 1 de Novembro de 1929.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govõmo da República, 30 de Setembro de 1932.-AN'l'ÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONADaniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal
bro de 1932).

de Contas em 13 de Ou-
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2. o - Por decreto de 10 do mês findo:
Ilinistério da Guerra - t. a Direcção Geral- 2. a Repartição
Adido

Alferes do regimento de infantaria n.? 2, José Nunes
Barroso, 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 5 do corrente mês.

3. °- Por decreto de 17 do mês lindo:
llillistério da Guerra - Repartição Geral- 3. a Secção

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 31 de Agosto do corrente ano, nos termos
dos artigos 67.0 a.69.0 do decreto n." 16:443, de 1 de
Fevereiro de 1929, artigo 1.0 do decreto n." 20:247, de
24 de Agosto de 1931 e artigo 10.0 do decreto n.? 21:426,
de 30 de Junho último, ao tenente reformado, inválido,
Lázuro dos Santos Monteiro, por ter completado o tempo
de permanência no pôsto de tenente, necessário para
aquele aumento, nos termos do decreto n.? 17:378, de 27
de Setembro de 1929.

4. °- Por decretos de 2~ do mês findo:
Ilinistério da Guerra - t. a Direcção Geral- 2. a Repartição
Adido

Tenente, do batalhão de metralhadorasn."
1. António
Azevedo dos Reis, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na polícia de segurança pública, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 y do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, José Joaquim Capela,
que de regresso do Ministério do Interior se apresentou
em 22 do corrente mês, por ter sido dispensado do serviço da polícia de segurança pública.

2,· Série
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Reserva

Tenente-coronel médico, supranumerário, do regimento
de cavalaria n. o 9, José Augusto Rodrigues e tenente de
infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, Carlos Celestino Parreira de Almeida, por terem atingido o limite de idac:te,
nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerados
nesta situação desde 23 do corrente mês.

5. o - Por decretos de 30 do mês findo:
~Iinistério da Guerra _l." Direcção Geral- 2.& Repartição
Adidos

Coronel, do regimento de infantaria n. o 14, António
Lopes Mateus e tenente, supranumerário permanente, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, António Folgado Dias
Catana, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na policia de segurança pública, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 22 de
Agosto e 19 de Julho do corrente ano.
Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico, da brigada n. o 2 de caminhos
de ferro, José Gomes, por ter atingido o limite de idade,
nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n." 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta
situação desde 27 do corrente mês.
Reforma

General, na situação de reserva, Felisberto Alves Pedrosa, 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 28 do corrente mês.

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sõbre
o sôldo, desde 13 do corrente mês, nos termos dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n.? 16:443, de 1 de Feve-
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reiro de 1929, artigos 1.0 e 4.° do decreto n." 20:247,
de 24 de Agosto de 1931 e artigo 10.° do decreto
n.? 21:426, de 30 de Junho do corrente ano, ao major
reformado, inválido, António Maria de Sequeira, por ter
completado o tempo de permanência no pOsto de tenente,
necessário para aquele aumento, nos termos do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

6. °- Por decreto de 6 do corrente mês:
Ministério da Guerra - L & Direcção Geral-

ta Repartição

Supremo Tribunal Militar

Presidente,

7.°_

o general Ernesto Maria Vieira da Rocha.

Por decretos de 15 do corrente mês:
Alinistério da Guerra - 1,4 Direcção Geral- 2.& Repartição
Conselho de Reoursos

Vogal, o general,
reira Bastos.

na situação de reserva, João Pe-

Direoção da arma de aeronáutioa.

Exonerado de director,
Vieira da Rocha.

o general

Ernesto

Maria

8. °- Portarias

Por portaria de 12 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Louvado o tenente de aeronáutica Plácido António da
Cunha Abreu, porque, tendo tomado parte numa exibição de acrobacia aérea na América do Norte, em concorrência com aviadores de vários países, se desempenhou dessa missão pela forma mais honrosa para o nosso
País.

2." Série
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Por portarIa de 13 do· corrente mês:
~Iinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- f. a Repartição
Tornando- se necessário proceder-se aos estudos e experiências para a transformação das espingardas de 8 m;m
mj86 no calibre de 7,7 m;m, transformação que deverá ser
realizada na fabrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, em Braço de Prata, manda o Govêrno
da República, pelo Ministro da Guerra, nomear para
proceder áqueles trabalhos, uma comissão constituída
pelos oficiais nomeados pela portaria de 16 de Outubro
do ano findo, para procederem às experiências com os
modelos de espingardas de 6,5 mj904 transformados no
calibre de 7,7.

9.

o-

Por determinação do GOYêrno_da República:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Secção de estatística

Major de infantaria,
Castilho.

e orçamento

supranumerário,

José António

Alinistério da Guerra - V' Direcção Geral- 3. a Repartição
Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, supranumerário permanente, Martiniano Homem de
Figueiredo.
Quadro da arma de infantaria

Tenentes: do batalhão de metralhadoras n. o 1, Simeão
Nunes Vitória e Armindo da Purificação Soares a, do
grupo independente de aviação de bombardeamento
Abel Rodrigues Casaleiro.
Alferes, com a patente de tenente, do batalhão de metralhadoras n. o 1, José António Ferreira.
Regimento de infantaria n.O2

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n." 15, Dâmaso Baptista de Sousa, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.O6

Tenente de infantaria, supranumerário
António da Rocha Nunes.

permanente,
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Regimento de infantaria

Major de infantaria,
ceno Simões.

2.' Série

n. ° 17

supranumerário,

Vergilio Damas-

Batalhão de caçadores n.O2

Tenente de infantaria, em disponibilidade, João Monteiro Reinas Soares, pelo pedir.
Batalhão de oaçadores n.O5

Capitão, do batalhão de caçadores n,o 4, Paulino José
das Dõres, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de reorutamento e reserva n.O13

Sub-chefe, O major de infantaria, no quadro da arma,
Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Exonerado de sub-chefe, o capitão de infantaria Mário
Augusto Vaz.
Distrito de reorutamento e reserva n.O15

Major de infantaria,
Pires Cansado,

no quadro

da arma,

Jaime

Direoção da arma de artilharia.

Adjunto da 1.:1 Repartição, o major de artilharia,
2. a Repartição, Ricardo Moreira do Amaral.

da

Quadro da arma de artilharia

Capitão, do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 24, João Máximo 'I'assara Machado.
Tenente, do regimento de artilharia de costa n.? 1,
J oito Ferreira.
Grupo de defesa submarina. de oosta.

Tenente do serviço de administraç-ão militar, da 3.:1 Repartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Jaime José Correia.
Quadro da arma de oavalaria

Tenente, do regimento de cavalaria
Queiroz de Andrada Pinto.

n." 6, Joaquim

Quadro da arma de engenharia
Tenente-coronel, do regimento de sapadores mineiros,
Júlio César de Carvalho Teixeira.
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Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão miliciano de caminhos de ferro, do quadro
especial, da delegação do serviço de obras e propriedades militares, no comando militar dos Açõres, Vicente
de Chaves Cimbron Borges de Sousa, para os efeitos
das alíneas a) e d) do artigo 44. o do decreto n. o 17:378,
de 27 de Setembro de 1929.
Direcção da arma de aeronàut íea

Director interino, o brigadeiro de engenharia, inspector das tropas e serviços de pioneiros, Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro.
'
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente, do grupo de aviação' de- informação n. o 1,
Lino Augusto Leão Teixeira, pelo pedir.
Hospital militar regional n." 3

Tenente médico, do batalhão de caçadores n.? 2, Fernando de Magalhãis, pelo pedir.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Capitão, do conselho administrativo da La Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Rómulo Pompilio da Rosa
Mendes.
Agênoia militar

Alferes do secretariado
Hermenegildo Afonso.

militar, supranumerário,

José

Juri para avaliar as provas especiais para o pOsto de
brigadeiro, no corrente ano:

Vogal, o general José Paulo Fernandes

10.

o -

Júnior.

Ministério da Gnerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciadas com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha as praças em seguida mencionadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Ver:anelha. de Dedicaçã.o

Sargento ajudante do batalhão
Abel Pereira de Campos Franco.

de caçadores

n. o 7
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Primeiros sargentos: da 1. a companhia de saúde António Fornelos e artífice do grupo independente de artilharia de montanha n. o 15 João Sobreira de Almeida.
Medalha

Segundo sargento
José da Costa.
11. o -

de Agradecbnento

da 2. a companhia

Ministério da Guerra -

de reformados

t. a Direcção Geral- t. a Rel)arti~ão

a) Declara-se que, por decreto de 1 de Outubro do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n." 233,
2. a série, de 5 do mesmo mês, foram condecorados com
as Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os
seguintes oficiais:
OrdeJIl Militar

de S. Tiago

da Espada

Oficial

Tenente de infantaria Francisco Holbeche Fino.
OrdeJIl Militar

de

Cristo

Grande oficial

Capitão médico António Alberto Bressane Leite Perry
de Sousa Gomes.
General reformado Vitoriano José Cesar.
Comendador

Tenente-coronel de artilharia João Rodrigues de Sequeira Júnior.
Major de cavalaria Primo de Sá Pinto de Abreu Sotomaior.
Major de engenharia Fernando Moreira de Sá.
Oficial

Capitãis : de infantaria, José Pereira Pascoal, António
Gomes da Cruz, Gustavo Adolfo Gouveia; de artilharia,
Alexandre de Vasconcelos e Sá (Sil vares); do serviço de
administração militar, Álvaro Fernandes Gonçalves.
Tenentes: de infantaria, Armando Vitorino Ribeiro,
Alberto Moreira da Cruz, Rogério Abranches da Silva,
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Paulo Afonso, e milicianos do quadro especial, Hermínio
da Assunção Castro e Alberto Guimarãis Baptista; de
artilharia, Mário José da Silva 'I'ravassos Arnedo; do
serviço de adminístração
militar, Franklin Rodrigues
Carvalheira.
Alferes do serviço de administração militar Serafim
Augusto dos Prazeres.
Cavaleiro

Capitão do serviço de administração militar Francisco
H ermonogildo Calado.
Tenentes : miliciano de infantaria do quadro especial,
Eurico Augusto da Silva e reformado António Vieira de
Custro e Silva.
•
Alferes de cavalaria José de Faria IIintze Ribeiro
Nunes.
OrdelD Militar

de

A viz

Grã·cruz

Generais: Hamilcar Barcínío Pinto, João Estevão
Águas, José Paulo Fernandes Júnior, Eduardo Augusto
Marques e Alexandre José Malheiro.
Grande oficial

Coronéis: de infantaria, Feliciano António da Silva
Leal, António Henriques Meneses Soares, José Vítor
Franco, Jacinto Augusto Xavier do Magalhãis Júnior,
José de Oliveira Gomes, Jorge Augusto Rodrigues, José
Martins Carneira, Carlos Bandeira de Lima} e, com o
curso do estado maior, Henrique Sátiro Lopes Pires
Monteiro, Armando Bertoldo Machado e Fernando
Augusto Borges Júnior; de artilharia, com o curso do
ostado maior, António Gorjão Couceiro de Albuquerque; de cavalaria, João Nepomuceno Namorado de
Aguiar e Mário da Cunha Bordalo Pinheiro; de engenharia, Rui Viterbo Fragoso Ribeiro; do quadro auxiliar de artilharia, Ernesto Joaquim Feio e na situação de
reserva, Júlio Cesar dos Santos Segurado.
Comendador

Majores: de infantaria, Alberto de Castro Arez, Henrique Jesus da Silva Escudeiro, Eugénio Ribeiro de
Almeida, Júlio Mário da Cunha Viana; de artilharia:
Walter de Lima, Emídio Duarte Cadima, e, com o curso

'
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do estado maior, Vasco de Carvalho; de cavalaria:
Leopoldino Xavier de Palma e Paiva o lligino Sanches
Ferreira Barata; de engenharia: Eugénio António Duro
Xavier, Ramiro Ferreira Viana, Francisco Nicolau de
Sousa Dias Goulão e miliciano de caminhos de ferro do
quadro especial, Miguel Vaz Duarte Bacelar; de aeronáutica, Mário da Costa França; veterinário, Fernando Augusto Palhoto; do serviço de administração militar: Carlos
David dos Santos, Hemetério Augusto de Carvalho Massano e António Augusto da Costa Alves; do secretariado
militar, Artur do Nascimento Nunos; do quadro auxiliar
de artilharia, Manuel Ascenso Marques; reformados: de
infantaria, Manuel de Almeida e José Jacinto da Fonsoca, de artilharia, inválido de guerra, Raúl Dantas
Manso Preto Mendes Cruz, de cavalaria, inválido de
guerra, Américo dos Santos Mateus, majores médico,
Adolfo Ernesto da Cunha Mota e farmacêutico, Alberto
Homem Pinto da Costa Cabral.
Oficial

Major de engenharia Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma; capitãis : de infantaria, Francisco Alberto Leite Nogueira, Carlos António Casaca, Numa
Pompilio Rosendo Correia, João Mendes de Freitas,
Joaquim Pedro de Oliveira, José Dias Bargão, António
Joaquim Alves Melão, Bartolomeu da Silva Varela,
Panlino Josó das Dores e miliciano Cosme Pereira de
Lemos; de artilharia: José Viana Correia Guedes, Filipe
Pereira Marcelly, João Vasco do Meneses, Eduardo
Augusto Tavares Nunos, Celestino Pereira Castilho,
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira, Rui
Pereira da Cunha, Gonçalo Artur Pereira Coutinho,
Manuel Joaquim Ferreira, e miliciano do quadro especial, Rogério Marques de Almeida Russo; de cavalaria:
Matias Gabriel da Silva Soares, Luiz Almeida Ribeiro,
Avelino Ferreira Barbosa e Manuel Rodrigues Carpinteiro; miliciano de pioneiros do quadro especial, João
Pedro da Costa; de aeronáutica, Manuel Moreira Cardoso; médicos: José Júlio de Sousa Santa Bárbara e
milicianos do quadro especial, Alberto Baeta da Veiga
e Júlio Coutinho do Sousa Refóios; farmacêutico, José
Pedro Alves; do serviço de administração militar: Ma·
nuel Marques Abrantes Júnior, Joaquim Eugénio de Castro Rodrigues Soares e Álvaro Manuel Humberto Roiz
Cepeda; adido ao quadro do secretariado militar, Silo
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vestre António Carneiro Duarto; do quadro auxiliar de
engenharia, Joaquim António Branco e reformado, inválido do guerra, Ludovico Rosas.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria, Joaquim dos Prazeres Pereira, João Augusto da Paixão Moreira, José António
de Lima, António Veiga, Augusto Cabido Garcia Júnior,
Abel Cotrim Maia, António Augusto Machado, João
Mondes de Sousa Ramos, José Paulino dos Santos Oliveira, José dos Santos Cabrita, António Perfeito Guerra,
António da Maia Mendonça, Manuel Mariano Ribeiro
Júnior, Josó Júlio de Matos, José 'I'averes Neto Vaz do
Rego e A volino Hilário Ribeiro; de artilharia, V ítor
Manuel Saraiva Lopes, João Alberto Pimenta Vilas Boas
Castelo Branco, Mário Augusto da Assunção Marques e
miliciano, Luciano de Lacerda de Almeida; de cavalaria: Carlos Alberto Gonçalves Macieira, Carlos Rodolfo
Gavazzi, Fernando Infante da Câmara Almeida e Sousa,
Manuel Marciano, João José Banazol e Mário Álvaro
Carvalho Nunes; de aeronáutica, Luiz Guerreiro Padilha de Castro; do serviço de administração militar: José
Francisco dos Santos, Fausto Rosário da Conceição, e
miliciano do quadro especial, J úlio Duarte Costa; do
secretariado militar, António Duarte Figueira; do quadro auxiliar de artilharia, Josó Cardoso Machado; chefes
de banda de música: Francisco Pereira de Sousa e na
situação de reserva, José António Lima.
Ordenl. de Mérito

Agrícola

c Industrial

Classe de mérito agrícola
Oemcnüador

Tenente miliciano de artilharia na situação de reserva
António Augusto Antunes Júnior.
Classe do mérito índustrial
Grande oDcial

Tenonte-coronel de artilharia Fernando Pimentel da
Mota Marques;
Major de engenharia Joaquim José de Andrade e
Silva Abranches.
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Comendador

Tenente-coronel
de artilharia João Isidro Tavares
Montano.
Majores: de artilharia, Roberto de Matos, Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho e Flaviano Eugénio da
Costa; do serviço de administração militar, Eduardo
Guedes de Carvalho Menosos e médico Francisco Cortês
Pinto.
Oficial

Tenentes: de infantaria, António Paula Santos o miliciano do quadro especial, Francisco Maria Ribeiro do
Faria Salgado.
Ordell1. de Benenu~rência
Oficial

Capitão de artilharia António Joaquim Miranda.
Ordell1. de Inl!rtru.Qão Pública

Comendaêor

Coronéis: de artilharia, com o curso do estado maior,
Aníbal César Valdez de Passos e Sousa; de cavalaria,
com o curso do estado maior, António Mário de Figueiredo Campos e na situaç-ão de reserva, João António
Correia dos Santos.
Major farmacêutico miliciano reformado, inválido do
guerra, Alberto Homem Pinto da Costa Cabral.
b) Declara-se que por decreto de 5 do corrente môs,
inserto no Diário do Gooêrno n. 0233, 2. a série, da mesma
data, foi concedido indulto ou comutaç-ão do pena aos
seguintes r6us condenados pelos tribunais militares:

Alfredo Pinto Monteiro, solteiro, ex-soldado, natural da
comarca de Vila. Nova do Famalicão, condenado, pelos
crimes de abuso de confianç-a e deserção, no Tribunal
Militar Territorial do POrto, pOI' sentença do 26 do
Março de 1031, na. pena do G anos de prisão maior
celular, ou, em alternativa, na do 9 anos do dogrêdo,
em possessão de La classo- perdoado 1 uno da ])<'I1[1,
que está cumprindo.
Alvaro das Neves Cruz, solteiro, ex-soldado, natural da
comarca do Lisboa, condenado, pelo crime do furto,
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no 2.° Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, por soutença de 9 de Junho de Hl31, na pena de 3 anos e 6
meses de prisão maior celular, ou, em alternativa,
na
de 5 anos e 3 meses de degrêdo, em possessão de
1." classe, e multa-- perdoada a multa.
António Augusto Palmeiro
Penedo, divorciado,
ex-sargento do exército, natural da comarca de Alcácer do
Sal, condenado, pelos crimes do deserção, burla e falsificação, no 1 ° Tribunal Militar Territorial
de Lisboa,
por sentença de 2 de Novembro
de 1023 (-I acórdão
do Supremo Tribunal
Militar, do 7 do Fevereiro de
1924, na pena de 7 anos o 6 meses do prisão maior
celular, ou, em alternativa,
na de i1 anos o 3 meses
de dcgrêdo, em possessão de 1. a classo - perdoado 1
ano da pena que ostú cumprindo.
António Baptista, solteiro, ex-soldado, natural da comarca
da Covilhã, condenado, pelo crime de ofensas corporais,
de que rosultou a morte, mas som intenção do matar,
no 2.° Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, por sentonça de 8 de Março de 1927, na pena de 8 anos do
prisão maior celular, seguida do 12 anos de degredo,
ou, em alternativa,
na do 20 anos de degredo, cm poso
sessão de 2.11 classe - perdoado 1 ano do degredo.
António Fernandes,
O Toca o plfuro, solteiro, ex-soldado, natural da comarca de Setúbal, condenado, pelo
crime de furto, no 1.0 Tribunal Militar 'I'orritorial de
Lisboa,
por sentença de 28 do Fevereiro de 1930 o
acórdão do Supremo Tribunal Militar, d0 10 de Abril
do mesmo ano, na pena de 3 anos do prisão maior
celular, ou, em alternativa,
na do 4 anos e meio do
dogrêdo, em possessão de ~. a classe - expiada a pena.
António Gomes Rebêlo, solteiro, ex-soldado,
natural da
comarca da Feira, condenado, pelo crime do furto, no
Tribunal Militar Territorial
do Põrto, por sentença de
9 de Julho de 1923 e acórdão do Supremo Tribunal
Militar, do G do Agosto do mosmo ano, na pena do 10
anos do prisão maior celular, seguida de 20 anos do
degrôdo, ou, om alternativa,
na de 15 anos do dogrêdo, om possessão
de La classe - perdoado 1 ano
de degrêdo.
António
Marques,
solteiro, ox-soldudo,
natural da comarca de Leiria, condenado, pelo crime (lo homicídio
voluntário,
no 1.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, por sentença de 18 de Mar<;o ao H)25, na pena
de 8 anos de prisão maior celular, seguida do 12 anos

522

ORDEM DO EXERCITO

N.· to

2." Sé no

de degredo, ou, em alternativa, na de 25 anos do
degredo, em possessão de V' classe - perdoados 3
anos de degredo.
Eduardo Freitas Mauaças, casado, ex-oficial do exército,
natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime
de abuso de confiança, no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por acórdão de 29 de Janeiro de
1932 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 3
de Março do mesmo ano, na pena de 2 anos e 1 dia
de presidio militar, ou, em alternativa, na de 2 anos
e 241 dias de prisão militar - expiada a pena.
Fernando Augusto de Campos, solteiro, ex-soldado, natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de
furto: no 1.0 Tribunal Militar 'I'erritorial de Lisboa,
por sentença do 28 de Fevereiro de 1930 e acórdão
do Supremo Tribunal Militar, do 10 de Abril do mesmo
ano, na pena de [) anos de prisão maior celular, ou,
em alternativa, na de 7 anos e meio de degredo, em
possessão de 1.11 classe - expiada a pena.
Fernando Fernandes, soltoiro, ex-soldado, natural da
comarca de Oliveira do Hospital, condenado, pelos crimes de homicídio voluntário, furto e falsificação, no
1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por sentença de 9 de Março de 1925 e acórdão do Supremo
'I'ribunal Militar, de 28 de Maio do mesmo ano, na
pena de 8 anos de prisão maior celular, seguida de
20 anos de degrêdo, ou, em alternativa, na de 28 anos
de dogrêdo, com prisão por 8 anos no lugar do degrõdo, em possessão de 1. a classe - perdoados 2 anos
de degredo.
.
Francisco Godinho, casado, oficial do exército, reformado,
natural da comarca de Braga, condenado, pelo crime
de ofensas corporais em superior, no Tribunall\1ilitar
'I'erritoríal do Pôrto, por sentença de 14 de Novembro ele 1930, na pena de 5 anos e 4 meses de prisão
militar - expiada a pena.
Gilberto Francisco, casado, ex-soldado, natural da comarca de Coimbra, condenado, pelo crime de homicídio voluntário, no 'I'ribunal Militar Territorial de Visen, por sentença de 20 de Junho de 1922, na pena
do 8 anos de prisão maior celular, seguida de 12 anos
de degredo, ou, em alternativa, na de 25 anos de degrêdo, em possessão de La classe - expiada a pena.
João Baptista, solteiro, ex-soldado, natural da comarca
de Guimarãis, condenado, pelo crime de furto, no

523

ORDEM DO EXJ!:RCITO N.o 16

2." Série

Tribunal Militar Territorial do Pôrto, por sentença
de 20 de Julho de 1923 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 20 de Dezembro do mesmo ano, na
pena de 4 anos de prisão maior celular, seguida de
8 anos de degredo, ou, em alternativa, na de 15 anos
de degrêdo, em possessão de La classe - expiada a
pena.
João Baptista da Silva 'faveira, solteiro, ex-soldado,
natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime
de furto, no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por sentença de 25 de Novembro de 1921 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 9 de Março de
1922, 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 suspensa a pena por 2 anos, para o efeito do disposto
no artigo 9. do decreto de 6 de Julho de 1893.
José Bernardo de Mesquita, casado, ex-soldado, natural
da comarca de Bragança, condenado, pelo crime de
abuso ele confiança, no 'I'ribunal Militar Territorial
do Pôrto, por sentença de 24 de Abril de 1929 e
acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 15 de J unho do mesmo ano, 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
1.'" classe -~uspensa
a pena por 2 anos, para o efeito
do disposto no artigo 9. do decreto de 6 de Julho de
1893.
0

0

12.0

-

~Iinislério da Guerra- ta Direcção Geral-2.11

Rrpilrli~ão

a) Declara-se que a passagem à reforma por decreto
de 17 de Setembro último, inserto na Ordem do Exb·cito
n." 15, 2.a série, de 30 de Setembro findo, dos gonerais
na situação de reserva, Luiz António César de Oliveira.
Francisco das Chagas Parreira e, graduado, Carlos Augusto Ooelho de Vasconcelos Perto, foi por terem 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, respectivamonte, desde 12, 14. e 15 de Setembro findo.
b) Declara-se que o tenente-coronel António Maria
Pinto Cardoso Salgado o o alferes, com a patente de tenente, António dos Santos Neto, ambos de infantaria, o
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primeiro em disponibilidade e o segundo supranumer.irío,
chegaram i\ sua altura para entrar nos respectivos quadros, respectivamente em 22 de Agosto e 17 de Setembro do corrente ano.
c) Declara-se que, em conformidade com o decreto
n ." 21:494, de 23 de Julho de 193~, o tenente de infantaria, adido ao quadro nos termos do decreto n. ° 13:020,
de 16 de Dezembro do 1926, Augusto da Cunha Mnchado dá ingresso no quadro permanente como alferes,
conservando a patente de tenente e contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1930, sendo colocado na
respectiva escala de acesso imediatamente à direita do
alferes António Coolbo.
d) Declara-se que o tenente-coronel do artilharia, adido,
professor da Escola Militar, Eduardo da Oosta 'Ferreira
passa a acumular estas funções com as de adjunto da
2.a Repartição da Direcção da Arma de Artilharia, deixando de as acumular com as de adjunto da L." Repartição da mesma Direcção.

e) Doclaru-so que o tenente- coronel de engenharia Jálio César de Carvalho 'I'eixeira, que, pela presente Ordem do Exército, é colocado no quadro da arma, continua prestando serviço na escola. central ~ oficiais como
instrutor dos cursos de informação.
f) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, do corrente ano, e respeitante à colocação na escola prática
de engenharia do capitão da mesma arma Orlando VaI·
dês Tomaz dos Santos, por aquela só poder ter lugar
depois do decreto que lhe desse ingresso no quadro,
vindo da situação de adido em que se encontrava, de·
croto que só foi publicado na Ordem do Exército n." 15,
2.a série, de 30 do mês findo, polo que aquele oficial
deve ser considerado até 30 de Julho último, data do
referido decreto, apenas como prestando serviço na
mencionada escola.
9) Declara-se que o capitão médico, em disponibilidado, J orgo de Castro chegou à sua altura para entrar
no respectivo quadro em 27 de Agosto último.
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h) Declara-se que o major do quadro auxiliar de artilharia, comandante da casa de reclusão temporária de
S. Julião da Barra, Francisco Mota presta serviço na 3.
Repartição da Direcção da Arma de Artilharia, para os
efeitos da alínea b) do § único do artigo 45.0 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, desde 24 de Setembro findo.
4

526

ORDEM DO EX1!':RCITO N.o 16

..
O)

....
~

00

c-

.t>

o

o

~
'"-=

'"

'd

S

...;::
El

'"
.so

'd

o

IUUlJ
01!~lWlJ!S'''la ep
mep'o

..a

o
Z

odaoo sp OJam1}N

..

~
~o

2." Série

2.' Série

ORDEM DO EX:tmCITO N.o 16

527

..-..

..

~~

o .....~
o::lo

....

Q)Q)Q)
Q)Q)ct>
!SI ..
!SI
ct>Q)Q)

... ... ....
~'-----

E-tE-tE-t

CD

't:I

o

e

::I

O

528

ORDEM DO EX:€RCITO N.- 16

Q)

.:

C>
Co)

C>
.."

.;:
Q)

...

'li)
C>
.."

cd

(I)

CD
Q.
(I)

CD

C

oS

...

Q)

o

CI>
.."
C>
.."

o

N
C\I

...
~
C>

..s

C>
.."
UI
C>

...E

~

UI
C>

Z

s
.a;
o
CD
o:

2.' Série

2., Série

529

ORDEM DO EX1l:RCITO N.o 16

•

O>
t"9.

O>
lO

~
C"!
~
lO

'<!'
C"!
lO

<l:i

8°0>
o,...;
"1l.'II.'II.
O"";rl

8~

...<-.t<
<:O lO

°"'a.
<:O

"'a.

00
lO

lO

lO
<:O

lO

a>
C"!

t-

<:O

~

~
00

C"!

§
~
,....,

8
"S.
°
lO
>O

~

°°"'a.
°~
-.t<

,...;

0<0
lO~

"Q'II.

°ag
C"!

°
aõ
<:O

00
00

<:O

8
'II.

<:O

"9. 'II.

~

~

CD

""...,o

<:O

"9.

C"!
00

d

<:O

CD

ó~
<:O

8

~
b(,
~
~

<:O,...;

~
8

o

00

CD

"CI

o

..

.n
~
...,....
~

....

o

'li! ~

,g

=ou

o
<>-

.<\1

~

......'" °a~g
l>-

ou

~
ou
()

G

~

I<!

8

....
d

cn

<\I

530

ORDEMDO EnRClTO

N.· 16

2." Série

15. o-Ministério da Guerra- Conselhode Recu;sos
Éditos de trinta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais e aspirantes a oficial a seguir designados para, na
qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação, no processo que no mesmo pende e
em que José Francisco, aspirante a oficial do quadro
auxiliar de artilharia, recorre do despacho ministerial
que lhe indeferiu o requerimento pedindo para ser intercalado, pela classificação obtida no curso do ano de
1926-1927
e conseqüentemente promovido a alferes para
o quadro a que pertence:
Alferes Abílio Guimarãís, António Raposo dos Santos
e José Marques Carrilho.
.
Aspirantes a oficial Osório da Ponte Medeiros, Manuel
de Assunção Campos, Inocêncio Alves, Manuel Arisberto Lopes, José Gaspar e António Marcelino.

Obituário

1932
Setembro 13-Coronel de cavalaria, com o curso do estado maior,
Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhãis.
»
24-Capitão, reformado, António Augusto Antunes Parreira.
»
25-Alferes miliciano de reserva de infantaria Alfredo
Simões Viana.
»
30-Tenente, reformado, Júlio Gonçalves Ramos.
Outubro 3- Alferes, reformado, José Manuel Alvarez Pinto da
Rocha.

Daniel Rodrigues de Sousa,
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

MINISTÉRIO

DA

1 DE NOVEMBRO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

Deoreto

o seguinte:

no· 21:787

Tendo, por acórdão do Conselho Superior de Administração Pública de 22 de Junho do corrente ano, sido anulada a passagem à situação de reforma do brigadeiro de
infantaria Joaquim Mendes Cabeçadas;
Considerando que, em virtude daquele acórdão, o mesmo oficial tem de ser considerado na actividade do serviço desde 11 de Julho de 1931, em que tinha passado
à situação de reforma;
Considerando que, se não lhe tivesse sido criada a situação de reforma, o mencionado oficial teria sido promovido ao pôsto de general na vaga ocorrida em 11 de
J unho último;
E atendendo a que a aludida vaga foi preenchida naquela data por um oficial imediatamente mais moderno,
e que nessa altura era o número um, na respectiva escala, para promoção;
Considerando que o cumprimento do acórdão referido
implica a promoção daquele oficial ao põsto imediato,
com a antiguidade de 11 de Junho do corrente ano e o
pagamento dos respectivos vencimentos desde 1 de Julho;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° 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 dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bemdecretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E promovido ao posto de general, ficando
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supranumerário até lhe caber a entrada no respectivo
quadro, o brigadeiro de infantaria Joaquim Mendes Cabeçadas.
Art. 2.0 Êste oficial conta a antiguidade do posto de
general desde 11 de Junho de 1932, indo ocupar na respectiva escala o lugar imediatamente à direita. do general António Gomes de Sousa Júnior, e tem direito ao
abono dos respectivos voncimentos desde 1 de Julho do
mesmo ano, nos termos do artigo 5.0 do decreto-lei
n.? 19:967, de 29 de Junho de 1931.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto 11 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 Govêrno da
República, em 26 de Outubro de 1932.-.ANTÓNIO ÓSCAR
DB FRAGOSO CARMONA-António
de Oliveira SalazarAlbino Soaree Pinto dos ReiA Júnwr - Manuel Rodrigau Jú1J.Íor- Daniel Rodrtguu de SOU6(J - A1Úbal de
Mesquita GuimarlJis- César de Sousa Mende8 do Amaral e Abrmu:he8-Du.trrt~ Pacheco-Armindo
Rodrigue8
:Monteiro- Guatavo Cordeiro Ramo6- Seoo.tilJo Garcia

Raairu_

2. o - Por mreto de 20 de Agosto do c(}rrente anl) ~
Ministério da Guerra - P

Direcção Geral- 2. a Reparti!ão

Supranumerário permanente

Capitão, o tenente de artilharia, José da Cruz Mota
Júnior, contando a antiguidade desde 14 de Março do
corrente ano.
3.

Q -

Por. deeretos de 30 de Setembro do corrente aDO:
lillisléri() da Glrerra -I. a Jlirecção Geral- 2. a Reparlição
Supranumerário permanente

Tenente de infantaria,
dido, Alfredo Eduardo dos
Santos que de regresso do Min.istério. das Colónias so
apresentou em 30 do corrente mês.
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Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, João Monteiro Reinas
Soare , que de regresso do :Ministériü das Colónias 80
apresentou em 30 do corrente mês.

4.

o-

Por decretos de 8 do mês findo:
Iliuistério da Guerra - Ln Direcção Geral-

2.ll Repartição

Supranumerário permanente

Tenente do infantaria, adido, António da Rocha Nunes,
que de regre 80' do MinistériO' do Interior se apresentou
em 1 do corrente mês, pür ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Disponibilidade

Majür Carlos Alberto Alves o tenente Sebastião Duarte
da Luz Pomes, ambos de infantaria~ adídos, o primeiro
por ter sido dispensado de professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército do Terra e
Mar, e O' segundo de regreseo do Ministério do Interior,
por ter sido dispensado dO'serviço da guarda nacional
republicana, tendo-se apresentado, respectivamente, em
30 de Setembro findo e 4 do COrrente mês.
R&forma

Coronel J osé ,CristianO' Brazicl, major Jüãü J orge Cecília Koll e capitão Francisco Joaq rrim Ferreira, todos
na situação de reserva, pür 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, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 2,
6 e 4 do corrente mês.

5.0-Por

decretos de f~ do mês findo:

Ministério da Guerra - Ln Direcção Geral-

2.a Rcparti~ão

Adidos

Tenentes, de infantaria, upranumerário permanente,
Alfredo Eduardo dO' Santüs, de ar ilhttria, nO' qnadrü
da árma, Agostinho Cürreia Bastos Poroira ~ alferes
médicO', dO'hüspital militar regiünal n. o 3, Zóúmo 80a-
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res Ramos, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, os dois primeiros do Ministério do Interior, respectivamente na guarda
nacional republicana e policia de segurança pública, e o
último do das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927) devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 4
do corrente mês, 20 de Setembro findo e 8 do corrente
mês.

6.°_

Por decreto de 22 do mês findo:
Ilinislério da Guerra - 3.11 Direcção Geral- LIl Repartição

Condecorado com a medalha militar da classe de bons
serviços, por se achar ao abrigo da alínea a) do § 2.°
do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, com referência
à última parte do artigo 10.° do mesmo regulamento, o
coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Tasso de Miranda Cabral.

7. 0_ Por decretos de 1 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - LIl Direcção Geral- P

Repartição

Govérno militar de Lisboa - Quartel general
1.' Repartição

. Alferes do secretariado
militar, supranumerário,
adjunto, o aspirante a oficial, em serviço na mesma
Repartição, Bernardino Militão Gomes.
Arquivo

geral

Alferes do secretariado militar, supranumerário, o aspirante a oficial, arquivista, Adriano Rabaçal Dias Miguel.
Regimento de infanta.ria.n. o 4

Alferes, supranumerúrioa,
os aspirantes a oficial, do
regimento de infantaria n ,? 1, Rafael Pinto Barradas, do
batalhão de caçadores n.? 7, Jaime Hermínio Ramalho
dos Santos e da Escola Militar, José Maria de Azevedo
Galvão de Melo.

2.' Série
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Regimento de infantaria n." 5

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial Artur
Teixeira e da Escola Militar, Alfredo Amélio Pereira da
Conceição e José Lúcio Possídónio da Silva.
Regimento de infantaria n.· 6

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial, do
regimento de infantaria n. ° 9, Ernesto Ferreira Proença,
do regimento de infantaria n. ° 18, Alberto da Encarnação Pereira e do regimento de infantaria n.? 19, José
Lopes Baptista.
Regimento de infantaria n.>7

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da
3.a companhia de administração militar, Fernando Joaquim Corado.
Regimento de infantaria n.· 13

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, do regimento de infantaria n." 10, Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento.
Regimento de infantaria n." 115

Alferes, supranumerários,
os aspirantes a oficial, do
regimento de infantaria n.? 12, Abílio de Faria, do regi-mento de infantaria n.? 21, "Manuel Domingues Carreto
e da Escola Militar, Manuel Albuquerque Gonçalves de
Aguiar e Adriano Augusto Pires.
Regimento de infantaria n.· 16

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço,' da
3. a companhia de adminiatração
militar, Salvador Vieira
Santana.
Regimento de infantaria n.· 17

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, do regimento de infantaria n." 14, José Bôto.
Batalhão independente de infantaria n.· 25

Alferes, supranumerário,
Luciano Dias.

o aspirante a oficial Manuel

Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, da Escola
Militar, Ernesto Carvalho Durão.

636
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Batalh~Q de caçadores 1l.Q 4

Alferes, supranumerário,
João Duarte Cruveirinha,

o aspirante a. ofieial António

Batalhão de caçadores n.s 5

Alferes} supranumerários,
os aspirantes a oficial da
Escola Militar, Edmundo da Luz Cunha e João Baptista

Peral Fernandes.
Batalhão de caçadozea

n." 6

Alferes, supranumerárlos,
os aspirantes
guarda fiscal Eduardo Miguel e João Lopes.

ti.

oficial da

Batalhão de metralhadoras n." 1

Alferes, supranumerários,
os aspirantes a oficial da
Escola Militar, António dos Santos, Adriano Diogo da
Silva Mendes e José de Oliveira Vitoriano.
Batalhão de ciclistas n." 1

Alferes, supranumerários,
os aspirantes a oficial, da
Escola Militar, António Almeida Andrade e António Rodrigues Costa.
Batalhão de oiclistas

n.> 2

Alferes, supranumerário, o aspirante fi, oficial, do regimento de infantaria n, o 14, Aníbal Adelino Machado.
Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da. Escola Militar, José Rogélio da Palma Va,z,
Regimento de artilharia ligeira n.·

1

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da Es- •
cola Militar, Daniel Neves Sales Grade.
~egimento de artilharia ligeira n,· 4

Alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo quadro António
Marcolino.
Regimento de artilharia ligeira

n,> 5

Alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o aspirante tio oficial do mesmo quadro Mtl,nuel
Arisberto Lopes.
Gru'Pode IIortilhal'iaa cavalo n." 2

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Milita,., José
Alves Barbosa Bessa.

2.' Série
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Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da Escola Militar, Antonio Manuel Gonçalves Rato,
Grupo independente de artilharia de montanha n.O12

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, 'I'ristão da Cunha Caldeira Carvalhais.
Alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo quadro José Gaspar.
Grupo mixto independente de artilharia montada n,v 14

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, José
Inácio Rodrigues Ferreira e João António da Silva.
Grupo míxto independente de artilharia montada n,s 24

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Mário
dos Santos.
Alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo quadro Manuel de
Ascensão Campos.
Grupo de espeoialistas

Alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, O aspirante a oficial do mesmo quadro Inocêncio
Alves.
Companhia de trem hipomóvel

Alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo quadro Osório 'da
Ponte Medeiros.
Regimento de oavalaria n.O 5

Alferes, supranumeràrio, o aspirante a oficial, da Escola Militar, João Maurício Fernandes Espadanal.
Regimento de cavalaria n.o 6

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial, do
regimento de cavalaria n.? 4, Joaquim da Cunha Frazão
Pereira e, da Escola Militar, António Maria Malheiro
Reimão Nogueira.
Regimento de cavalaria. n.· 7

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Miguel António do Carmo de Paiva Couceiro.

538
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Regimento de cavalaria n.O8

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial Fernando Cabral e, da Escola Militar, José Costa Gomes.
Regimento de ca.valaria n.· 9

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial Abel
António e, da Escola Militar, João Faustino de Albuquerque de Freitas.
Esoola pratica de engenharia

Alferes do quadro auxiliar de engenharia, os aspirantes a oficial do mesmo quadro Manuel Fernandes
Moreira e António Alves.
Regimento de sapadores mineiros

Alferes do quadro auxiliar de engenharia, o aspirante a oficial do mesmo quadro Henrique Duarte.
Regimento de telegrafistas

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar, José
Carlos de Arantes e Oliveira, Armando .José Marques
Girão, João Manuel Terenes Latino e Joaquim António
Rodrigues de Oliveira Júnior.
Batalhão de pontoneiros

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Adalberto da Conceição Ferreira Pinto.
Batalhão de automobilistas

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Daniel
Mendes Tavares.
Alferes do quadro auxiliar de engenharia, o aspiranto
a oficial do mesmo quadro Júlio Gonçalves.
Depósito geral de material de pioneiros

Alferes do quadro auxiliar de engenharia, o aspirante
a oficial do mesmo quadro João da Costa Martins Júnior.
3." oompanhia de saúde

Alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo quadro
António Maria de Almeida.

2.' Série
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Alferes do secretariado
militar, o aspirante
Delfim das Neves e Vergílío Aureliano Guerra.
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a oficial

8. °- Portarias

Por portarias de 22 do mês findo:
llinistérioda Guerra- Reparti~ão
do Gabinete
Manda
o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, confirmar a nomeação do capitão de
infantaria Armando das Neves Lareher para, nos termos
do § 3.° do artigo 3.° do decreto n.? 14:172, de 12 de
Agosto
de 1927, e a requisição
da Chancelaria
das
Ordens Portuguesas
de 14 de Junho de 1932, prestar
serviço na mesma Chancelaria,
acumulando êste serviço
com a função de professor efectivo do Colégio Militar,
sem direito, porém, a perceber o vencimento relativo a
esta acumulação.

Ministérioda Guerra- i.a DirecçãoGeral- 3.a Reparli~ão
Promovido
a aspirante
a oficial miliciano, para o regimento de infantaria
n. o 5, nos termos do artigo 20.0
do decreto n." 21:118, de 28 de Junho de 1931, e considerado
desde já mobilizável
como subalterno,
o primeiro sargento cadete, licenciado, do mesmo regimento,
António Pacheco.

Por portarIa de 1 do corrente mês:
llinigtérioda Guerra- 1.a DirecçãoGeral- 3.a Jlpparliçãe
Promovidas
a aspirantes
a oficial, nos termos do artigo 20.0 do decreto n. o 12:992, de 7 de Janeiro de 1927,
e do artigo 94.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, as seguintes praças: segundo sargento, do
regimento
de cavalaria
n. o 8, Francisco
António Venceslan ; primeiro
sargento,
da 3.11. companhia de administração
militar, João Nunes Lopes; segundo sargento
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cadete, da 3. a companhia de administração militar, Fernando da Silva Caetano; primeiro sargento do secretariado militar, do quartel general da 2. n região militar,
Edmundo Alves de Carvalho.
Para o quadro auxiliar de artilharia:
Primeiros sargentos: do grupo de defesa móvel de
costa, António Custódio de Sousa Faria i do grupo independente de artilharia de montanha n. ° 12, Júlio Rodrigues; do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, José
Joaquim Claro; segundo sargento, do grupo de defesa
submarina de costa, Braz Veiga.
Para o quadro auxiliar de engenharia:
Para a escola prática de engenharia: primeiro sargento, do regimento de sapadores mineiros, José Esteves
Geraldes Freire e segundo sargento, do regimento de
telegrafistas, António Maria Lopes da Silva.
Para o quadro auxiliar do serviço de saúde:
Primeiro sargento, da 2.8 companhia de saúde, Aníbal
Roque dos Reis.
Para o quadro de picadores militares:
Nos termos da alínea b) do artigo 104.° do decreto
n." 17:379, de 27 de Setembro de 1929, os primeiros
sargentos picadores: do grupo mudo independente de
artilharia montada n." 24, Emídio Augusto de Oliveira
Stoffel; da escola prática de cavalaria, António Gomes;
do regimento de cavalaria n.? 5, António de Jesus Serôdio; do regimento de cavalaria n. ° 6, J OSÓ Mateus.

9.°_

Por determinação do Govêrno da Repúbllca :
Regimento de infantaria n.·.4

Major de infantaria, do distrito de recrutamento
serva n.? 15, Jaime Pires Cansado.

e re-

Regimento de infantaria n.· 6

Tenente de infantaria, supranumerário
António da Rocha Nunes.

permanente,

2.· Série
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Batalhão independente de infa.ntaria n.O23

Alferes de infantaria,
Melo, pelo pedir.

supranumerário,

José Maria de

Batalhão de caçadores n.v 2

Tenente de infantaria, em disponibilidade, João Monteiro Reinas Soares, pelo pedir.
Quadro especial a que se refere o artigo 6.°
do deoreto n.O 7:823, de 21 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de artilharia, do quadro especial,
Augusto Barbosa Estácio, por ter deixado de exercer o
cargo de ajudante de campo do general na situação de
reforma Francisco das Chagas Parreira.
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão de artilharia,
Francisco Coelho.

no quadro !ia arma, António

Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria J oão Miguel Nunes de Almeida
e Brito, por ter deixado de exercer o cargo de ajudante
de campo do general Roberto da Cunha Baptista,
Regimento de oavalaria n.· 1

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
cavalaria n." 5, José Martins Lopes Ribeiro, por motivo
disciplinar.
Regimento de oavalaria n.· 3

Tenente-coronel, do regimento de cavalaria n.? 5, Francisco Justino de Morais Teixeira.
Regimento de oavalaria

Tenente de cavalaria,
Patrocínio Gonçalves.

D.· 9

supranumerário

permanente,

Escola Militar

Ajudante de campo do comandante, o tenente de cavalaria, no quadro da arma, Jollo Miguel Nunes de Almeida e Brito.

2.· Série
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Instituto

Profissional

dos Pupilos do Exército
e Mar

Secretário, o major de infantaria,
Carlos Alberto Alves.
10.

o

-llillistério

de Terra

em disponibilidade,

da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha os oficiais e praças em
seguida mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz

VerJ'llelha

Alferes médico, equiparado
António Xavier Júnior.
Cruz VerJ.uelba

de Mérito

da Cruz Vermelha, Luiz

de Dedicação

Coronel na situação de reserva Manuel Augusto Ferreira Lima da Veiga.
Alferes de infantaria Manuel Simões Rosa.
Primeiro sargeuto ferrador do regimento de infantaria
n. o 3, Domingos Pereira Novo.
Segundos sargentos, do regimento de infantaria n. o 11,
Manuel Baptista Garrudo e da L" companhia de reformados Júlio Pinto Ribeiro Cabral.

11.

0_

ftlinistério da Guerra - U Direcção Geral-i.

A

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
j ulgamento foi submetido o tenente-coronel de infantaria António Leite de Magalhãis, nos termos do n.? 3.°
do artigo 168.0 do mesmo regulamento:
«Decisão final.-Aos
quinze dias de Outubro de mil
novecentos e trinta e dois, nesta cidade de Lisboa e sala
das sessões do Conselho Superior de Disciplina do
Exército, roünido ôste Conselho fim sessão secreta vara
julgamento em processo disciplinar de António Leite de
Magalhãis, tenente-coronel de infantaria, a requerimento

2.' Série
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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
Júlio dos Reis
Ex.mo presidente e demais vogaisll.-Joao
e Silva, general- Miguel Baptista da Silva Cruz, general- José Vicente de Freitas, general- Raúl Olímpio
Boaventura Ferraz) general- José Paulo Fernandes Júnior, general relator.

12.°- Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- 2.:1 Repartição
a) Declara-se que foram mandados freqüentar o curso
de informação do 3.° grau, da Escola Oentral de Oficiais,
que teve início em 24 do mês findo, o~ seguintes oficiais:
Infantaria

Ooronéis: António Joaquim de Almeida Valente, do
regimento de infantaria n.? 18, Afonso Henrique Barbeitos Pinto, do distrito de recrutamento e reserva n. ° 6,
José Martins Oameira, do batalhão de caçadores n.? 6,
José Júlio de Almeida da Costa Pereira, do Oonselho
Tutelar dos Exércitos de Terra e Mar, Fernando Álvaro
de Almeida Carvalho, da direcção da arma de infantaria,
Júlio César Iglesias, do regimento de infantaria n.? 6,
António Amadeu Rodrigues de Sousa, ,do distrito de recrutamento e reserva n. ° 18, Guilherme Correia de
Araújo, do regimento de infantaria n.? 3.
Tenentes-coronéis: Jerónimo Gonçalves Ribas, do distrito de recrutamento e reserva n.? 9, Ernesto Duval
Pestana Lopes, na guarda nacional republicana, Manuel
da Silva Teixeira, no quadro da arma, J ácome Maria
Oom do Vale, no instituto geográfico e cadastral, J oaquim Leitão, do distrito de recrutamento e reserva n." 18,
Fernando Simas Xavier de Basto, do batalhão de caçadores n.? 8, J<}ãoRodrigues Baptista, na guarda nacional
republicana, Alvaro Soares de Melo, do batalhão independente de infantaria n. ° 22, Francisco Rosa Ventura,
da direcção da arma de infantaria, Mário Oonstantino
Oom do Vale, do instituto geográfico e cadastral, José
Firmino da Veiga Ventura, da escola de esgrima do exército, Caetano Eduardo Freire de Andrade, do regimento
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de infantaria n." 1, José Maria VAle de Andrade, do
batalhão de caçadores n, o 7, e Luiz Gonzaga Cardoso
de Meneses Pinheiro, do batalhão de caçadores n. o 6.
Artilharia

Coronéis : Eduardo Avelino Ramos da Costa, do regimento de artilharia ligeira. n." 1, Abel de Abreu Soto
Maior, do regimento de artilharia de costa n." 1.
Tenentes-coronéis: Danie1l\ugusto Pinto da Silva, do
regimento de artilharia ligeira n. o 4, Fernando Cardoso
de Albuquerque, da direcção da arma de artilharia,
Oarlos Elias da Oosta Júnior, do Oolégio Militar, João
Rodrigues Sequeira Júnior, do regimento de artilharia
ligeira n.? 5, Raúl do Carmo Simões Pereira, director
da fábrica de equipamentos e arreios, e Abel Joaquim
Travaasos Valdez, da La Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,

b) Declara-se que ficam sem efeito as colocações, no
regimento de infantaria n. o 6 e batalhão de caçadores
n. o 2, dos tenentes de infantaria, supranumerário permanente, António da Rocha Nunes e, em disponibilidade,
João Monteiro Reinas Soares, ínsertas na Ordem do
Exército n." 16, 2.a série, do corrente ano.
c) Declara-se que o tenente de infantaria, no quadro
da arma, Simeão Nunes Vitória desempenha as funções
de professor provisório do Colégio Militar desde 17 do
mês findo.
d) Declara-se que os alferes farmacêuticos José da
Silva Santos, José Ferreira Gomes da Costa, João Pais
Pinheiro de Figueiredo, Francisco de .Iesus Góis Oliveira e António Alves Saltão, promovidos a êste posto
pela Ordem do Exército n.o 7, 2. a série, do corrente
ano, contam a antiguidade do referido pôsto desde 1 do
corrente mês, nos termos do § único do artigo 95.0 do
decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

e) Declara-se que o alferes do secretariado militar
Vergílio Aureliano Guerra, promovido a. êste posto na
presente Ordem do Exército, passa a contar a antiguidade do pôsto de aspirante a oficial desde 1 de Novembro do 1929.

2," Série
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f) Declara-se que o alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, Osório da Ponte Medeiros, que
pela presente Ordem do Exército é promovido ao seu
actual posto, vai ocupar na respectiva escala de acesso
o lugar imediatamente à esquerda do alferes do mesmo
quadro José Marques Carrilho.
g) Declara-se que os alferes chefes de banda de música Domingos Martins Coelho e António Maias Meira
contam a antiguidade dês te pôsto desde 1 do corrente
mês, nos termos do § único do artigo 95.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929 .
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da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3.11 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 a situação de reserva
pela Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, do corrente
ano:
Tenente-coronel
médico José Augusto Rodrigues,
286t$94, sendo: pensão de reserva, 246;$74; lei n. o 888,
24;$67; lei n.? 1:332, 9t$86; 0,14 por cento, M67; do
vencimento total 7($97 são pelo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 36 anos
de serviço, 20 períodos e diferencial.
Tenente de infantaria Carlos Celestino Parreira de
Almeida, 294t$66, sendo ~ pensão de reserva, 187;$50;
lei n." 888, 18t$75; lei n.? 1:332, 751$; 0,14 por cento,
13t$41; do vencimento total 52t$32 são pela província
de Moçambique e 26M6 pelo Ministério do Interior.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 45 anos
de serviço e 77 períodos.
15. o -llinislério

da Guerra - 3. a Direcção Geral- L a Reparliçãcr

a) Nos termos do § 2.0 do artigo 3_0 do regulamento

da Biblioteca do Exército, declara-se que foram oferecidas à mesma Biblioteca: pelas entidades abaixo designadas, as publicações qne a seguir são indicadas:
'I'enente-coronel Belisário Pimenta:
Panorama da batalha de Champigny (1 rolo).
Capitão miliciano Manuel Severiano Simõe Baião:
A cirurgia dentária no exército.Lisboa, 1932 (1 vol.).

Simões Baião.-

Capitão médico Manuel de Sousa Meneses:
O Hospital militar da Boa-Nova (Noticia hist6rica).M. Meneses.-Angra
do Heroísmo, 1932 (1 vol.).
D. Ana L. de Palma Velho:
Apontamentos para a tática de cavalaria.-José
de Palma Velho.-Lisboa,
1889 (1 vol.).

R.
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Capitão de artilharia António Pedro de Brito Aboim
Vila Lobos :
La fortification moderne>« S. Savin.- Paris, 1736
(1 vol.}.
Capitão mili~iano Jorge das Neves Larcher :
Mosteiro da Batalha, o Templo da Pátria.- Capitão
J. Larcher.e=Põrto, 1932 (1 vol.).

b) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, declara-se que, pelas entidades
abaixo mencionadas, foram oferecidas, ao mesmo Arquivo,
com destino à sua biblioteca, as seguintes espécies bibliográficas e iconográfiflas:
IIospital (O) militar da Boa-Nova (Notas históricas),
pelo Dr. Ma.nuel de Meneses, Angra, 1932, pelo seu autor,
Inventário dos códices alcobacenses, tomos 111, IV e v,
Lisboa, 1932, pelo director da Biblioteca Nacional de
Lisboa.
•
Nação Portuguesa, pela direcção da revista.
Boletim do Instituto Feminino em Portugal, n. os 1 e 2,
Juneiro-Abril 1932, pelo director do Instituto.
Guerra (A), n. 70, 71 e 72, 1931, pela direcção da
revista.
Campilaçi!o dos sumários das conferências realizadas
desde 1927 a 1932 na sala de armas da guarniçtlo de
Lourenço Marques, pelo chefe do estado maior da. província de Moçambique.
Noticia de alguns documentos inéditos sobre a guerra
da peninsula, por António Cabreira, Lisboa, 1908~ pelo
. seu autor.
Uniformes do exército brasileiro, 1730-1932, por Gustavo Barroso e Washt Rodrigues, pelo embaixador do
Brasil.
Revista de las Espanas, n.O 67 e 68, de 1932, pela
direcção da Revista..
O cêrco do Põrto em 1832 e 1833, Pôrto, 1840, pelo
Sr. Delfim Gnimarãís.
Monografia do esquadTllo de dragões de Moçambique,
pelo alferes António Leonardo da Silva, Lourenço Marques, 1932, pelo chefe do estado maior da província de
Moçambique.
Inconfidência mineira (1789), pelo padre Ruela Pombo,
Loanda, 1932, pelo seu autor.
QS

S
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Anais da Sociedade Histórica da Independência de
Portugal, n,° 1, Lisboa, 1932, pela direcção da Sociedade.
Registo da correspondência dirigida ao comando geral
de artilharia pelo comando do material de artilharia da
8.a divisilo militar, 1840-1846, manuscrito, pelo major
de artilharia Mac-Bride.
Boletim dos correios e telégrafos de Macau, n." 57,
Macau, 1932, pela Imprensa Nacional de Macau.
Diogo Oão, n.082 e 3, Loanda, 1932, pelo padre Ruela
Pombo, seu autor.
Estatística criminal e disciplinar da guarda nacional
republicana. relativa ao ano de 1931, Lisboa, 1932, pelo
comando da guarda nacional republicana.
Revista de Guimarãi«, n.os 1 e <2, Janeiro-Julho de
1932, pela direcção da Sociedade Martins Sarmento.
Resumo histórico do regimento de infantaria 1/..0 11,
pelo coronel Azambuja Martins, Setúbal, 1932, pelo seu
autor.
Colecção da Ieçtslação colonial da República Portuguesa, 2. n série, vol. XI, Lisboa, 1932, pelo director do
Arquivo Histórico Colonial.
Madeira (A) e as praças de Ãfriea, pelo tenente-coronel Alberto Artur Sarmento, Funchal, 1932, pelo seu
autor, por intermédio da comissão de história militar.'
41 cópias de documentos de carácter militar dos séculos XIV, XV, XVII e XVIII, existentes no Arquivo Municipal do POrto, cópias efectuadas pelo capitão de infantaria Barros Basto e enviadas por intermédio da mesma
comissão.
E para a secção iconográfica retratos e grupos de
oficiais do nosso exército, oferecidos pelos Srs. coronel Baraona e Costa, conde da Folgosa, coronel Campos
Gonzaga, Alberto Meira, coronel Mardel Ferreira (54
retratos e grupos), dr. Gilberto Aragão.
Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o

Ajudante General, interino,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

18 DE NOVEMBRO DE 1932

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1.o -

ACÓ1'dão

Presidêucia do !Iinistério - Suprem» Conselho de Administração Pública

Recurso n, o 610, em que é recorrente o coronel de artílharia Frederico António Ferreira de Simas, recorrido
o Ministro da Guerra, e de que foi relator o Ex,mo conselheiro Dr. Miranda Monteiro.
Acordam os do Supremo Conselho de Administração
pública:
Frederico António Ferreira de Simas, coronel de artilharia, recorre do despacho do 11 de Dezembro de
1931, do Ministro da Guerra, que indeferiu o requerimento oro que pedia para ser submetido a novo exame
para general.
Alega:
_ que foi om 2 de Março de 1931 mandado apresentar à junta, para o efeito de ser submotido às provas especiais para a promoção a general; e como nenhum outro
aviso recebeu, decerto foi por essa forma que o Ministério da Guerra cumpriu a formalidade da nomeação a
que se refere o artigo 4.0 do decreto n." 14:242, de 3 de
Setembro de 1927 ;
_ que foi com surprêsa que o recorrente recebeu a ordem, mas como pelos regulamentos militares as ordens
têm de ser cumpridas e só depois do acto executado se
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pode reclamar, cumpriu-a, e só depois reclamou perante
o Ministro da Guerra, e agora o vem fazer perante o Supremo Conselho;
- que não é da decisão do júri, que por maioria lhe
foi desfavorável na prova de campo, que recorre, porque
dela não há recurso; mas do seguinte, que envolve uma
questão de direito e importa a nulidade de todos os actos
praticados:
- o recorrente foi indevida e ilegalmente nomeado
para se submeter a essas provas, porque, em face do
citado artigo 4.°, seus números e parágrafos, não devia
ser nomeado;
- porque, existindo hoje um pôsto imediato ao de coronel, que é o de brigadeiro (decreto n." 19:407, de 19
de Janeiro de 1929), só estes podem e devem ser submetidos àquelas provas, pelo que o recorrente, que não é
brigadeiro, para elas não devia ser nomeado; mas quando
se entenda, por se não ter alterado correspondentemente
o regulamento aprovado pelo decreto n. ° 14:242 ao criar-se o pôsto de brigadeiro, que os coronéis continuam
ainda a dever ser nomeados para prestarem as provas
para promoção a general, ao recorrente não competia
ser nomeado para as prestar;
-porque
lhe faltavam os requisitos do n.? 3.° do dito
artigo 4.°, pois não tinha ainda sequer um dia de comando efectivo no pôsto de coronel, tal como o exigo
êsse n. ° 3.°; e também o recorrente, nos termos da alínea a) do § 1.0 dêsse artigo 4.°, era e é um coronel,
que, pelo lugar na respectiva escala de acesso, não tinha.
probabilidades de obter a promoção a general, por antíguídude, dentro do prazo do um ano; bastava não ter o
tirocínio exigido naquele n. ° 3.°;
-que
também não foi nomeado para preencher qualquer lugar que, segundo a lei orgânica do exército, devesse ser ocupado por coronéis tirocinados (alínea b) do
§ 1.0 do artigo 4.°), pois é certo que o recorrente não
tinha tirocínio;
- que foi portanto nomeado pelo facto de estar no número dos coronéis compreendidos no têrço superior do.
escala geral de antiguidade a que se refere a alínea. c)
daquele § LOdo artigo 4.°, e era essa a {mica condição
que existia no recorrente; mas os coronéis nestas condições só podem ser nomeados para prestar as provas
para general quando o Ministério da Guerra lhes tenha
feito, e logo que êles entrem no têrço superior da escala

2.' Série
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geral de antiguidade dos oficiais dês se põsto, a devida
comunicação (§ 2.° do artigo 4.°), o que nunca se fez ao
recorrente;
- que essa formalidade é essencial porque a nomeação para a prestação das provas para general dos coronéis nas condições da alínea c) do § LOdo artigo 4.°
depende unicamente da vontade dês ses coronéis: é uma
prova, por assim dizer, antecipada, que não pode ser
imposta, mas é necessário que o coronel que a quere
prestar tenha declarado que a ela se quere submeter; é
necessário que jnstificadamente a requeira e seja autorizado a prestá-la;
- mas ao recorrente nunca foi feita a comunicação a
que se refere o § 2.° do artigo 4.°; nunca declarou, nem
justificadamente requereu, nem foi autorizado à prestação das provas; houve pois manifesto equívoco por
parte do Ministério da Guerra, nomeando antecipadamente o recorrente, que não reünia as condições do
n.? 3.° do artigo 4;° e das alíneas a) e b) do mesmo artigo.
Conclue, pedindo a anulação do -despacho, sendo considerados nulos e de nenhuns efeitos todos os actos
relativos ao processo organizado quanto ao recorrente
para a prestação das provas de promoção a general,
para as quais só deverá ser nomeado quando reúna
todas as condições exigidas no artigo 4.° do decreto
n. ° 14:242, e nomeadamente as das alíneas a) e b) do
§ 1.0 do mesmo artigo, ou quando, antes de reünir essas
condições, requeira ou declare que, estando nas condições
da alínea c), a tais provas se pretende submeter, e para
tal seja autorizado.
Juntou documentos e procuração a advogado.
Ouvido, o Ministro recorrido informa:
- que o recorrente foi mandado apresentar à junta
nos termos do disposto no § 2.° do artigo 23.° do decreto n,° 17:378, de 27 do Outubro de 1929;
- que a nomeação foi feita como são todas as nomeações para quaisquer serviços militares sem que os ofídais sejam avisados, nem há disposição legal ou regulamentar que tal disponha;
- que foi o recorrente devida e logalmente nomeado
para as provas especiais de aptidão para o pôsto imediato, porquanto:
a) A nomeação foi feita para prestar as provas para
brigadeiro a que se refere a alínea e) do artigo 47.° do
decroto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, o não
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para general, visto que, a partir da publicação do citado
decreto n. ° 17 :378, as provas que eram exigidas para o
posto de general p assaram a s6-10 para o do brigadeiro,
como se vê dos artigos 40.° e 50.° do mesmo decreto,
continuando estas a regular-se pelo regulamento para
as provas para general, regulamento anterior à criação
do posto de brigadeiro pelo decreto n.? H):407, de 19 de
Fevereiro de 1929;
b) O recorrente para ser nomeado para a prestação
das referidas provas não necessitava satisfazer ao requisito 3.° do artigo 4.° do decrete n." 14:24~, em virtudeda doutrina do artigo LOdo decreto n. ° 14:897, de 1()
de Janeiro de 1928, que cstabeloce que os coronóis serão chamados a prestar as provas especiais de aptidão
ao posto imediato embora não tenham satisfeito a referida condição 3.a do artigo 4.° citado;
c) A nomeação do recorrente. não foi nos termos do
artigo 4.° que cita, mas slm nos das alíneas a) (l b) do
§ LOdo referido artigo, tendo em atenção a doutrina do
urtigo 1.0 do decreto n." 14:897, já citado, porque, sabendo-se que em 1931 haviam de ser atingidos pelo limite de idade três goneruis proveuiontos da arma de artilharia e um brigadeiro da niesmu arma, davam se nesse
ano quatro vagas; e ostaurlo o recorrente n.? 7 para a
promoção no princípio daquele ano, e dos sois coronéis
que o antecediam apenas um estava tirocinado, quando
mesmo as vagas tivessem sido preenchidas pelos coronéis que o antecediam, o recorrente ficaria n.? 3 para
a promoção, e, portanto, dentro de um número usualmenteadmitido e logicamente aceitável do oficiais habilitados
com as condições de promoção ao põsto imediato para
poder desempenhar funções atribuídas
aos oficiais tirocinados e poder preenclu-r vagas, e ainda porque, tendo
mediado sete meses entre a sua apresentação à junta e
a sua apresentação ao júri ele exames, durante õsso lapso
de tempo o recorrente ficou n." 1 para a promoção, em
virtude do falecimento do um coronel, de dois terem sido
julgados incapazes do sr-rviço activo, de outros dois não
terem obtido aprovação no exume, e ainda um outro ter
desistido das mesmas provas especiais para o pôsto de
brigadeiro;
d) O recorrente não foi nomeado nem o podia ser nos
termos da. alínea e) do referido artigo 4.° por não se
tratar de preenchimento de vaga de general por escolha,
à qual mesmo não podia concorrer por lhe faltar o
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tempo de comando, e não pode o recorrente
alegar a
falta de comunicação a que alude aeêrca da sua entrada
no têrço superior
da escala, por não haver razão para
essa comunicação,
visto o recorrente
se encontrar no
referido têrço desde o ano de 1929, como so verifica do
Almanaque do Exército do dito ano, e disso dever ter
conhecimento
por um documento oficial do que não pode
alegar desconhecimento,
e essas comunicações
só serem
feitas quando o oficial atinge o têrço antes da publicação
da referida escala, e ainda por essa comunicação e respectivo acesso ao têrço ter apenas influência para o concurso para a vaga por escolha, única razão justificativa
<la referida escala, o que não é o caso do recorrente.
Ainda o recorrente alegou a final, contestando as alegações do Ministro,
principalmente
com a afirmação de
que à data em que o recorrente
foi mandado apresentar
à junta hospitalar de inspecção para O efeito da promoção (25 de Fevereiro
de 1931) já aquele artígo Lv do decreto n.? 14:897 se achava revogado
polo artigo do
decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 19::l9, que
depois foi ainda alterado pelo decreto n.? 19:175, de 27
de Dezembro
de 1930, decretos q ue exigem o tirocínio
para. a promoção ao posto de brigadeiro,
que o artigo 1.0
do decreto n.? 14:897 tinha dispensado.
Foi ouvido o Ministério Público e com os vistos legais
se procedeu ao julgamento.
O que tudo visto, discutido e ponderado:
O recurso é competente,
bem como o tribunal, mas
não foi interposto na devida oportunidade.
Com efeito, mandado
o recorrente
apresentar- se à
j unta hospitalar de inspecção para o efeito de promoção
ao pôsto de brigadeiro
em 25 de Fevereiro
de 1931,
veio a prestar ou antes a concluir as respectivas
provas
em Novembro do mesmo ano, tendo conhecimento,
como
êle próprio refere, a 20 dêsse mês, que não conseguira
obter na prova de campo o número suficiente de votos
para ficar aprovado no exame.
Logo em 23 do mesmo mês dirigiu ao Ministro da
Guerra uma reclamação
na q ual não alude sequer à ilegalidade da sua nomeação para a prestação das provas,
que agora alega neste recurso, mas aponas a irregularidades que diz torem-se cometido na organização
dos
pontos, que tirou à sorte, para o referido exame, quer
de gabinete, quer de campo, e ainda outras cometidas no
decorrer do mesmo exame.
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É do despacho que indeferiu essa reclamação que vem
êste recurso, interposto em 4 Ide Janeiro do corrente
ano, mas na petição inicial abandonaram-se todas as
reclamações feitas ao Ministro acêrca da acção do júri
e da organização dos pontos, para se atacar o muito anterior despacho ministerial que nomeou o recorrente
para prestar as provas, matéria que não foi submetida
à apreciação do Ministro de cujo despacho se recorre.
Nestes termos, é intuitivo quo o Tribunal não pode apreciar o recurso, que poderia terse interposto no prazo legal, depois de conhecida a decisão do júri, do despacho
ministerial anterior, que nomeou o recorrente para prestar as provas, considerando-o como acto preliminar e constitu tivo do acto complexo - o processo, ou a operação
do exame.
Mas não foi isso que se fez. Deixou-se passar o prazo
legal e nem é dêsso despacho que se recorre, mas daquelo que indeferiu a reclamação contra irregularidades,
que se alegam, da organizução dos pontos e acção do júri
no exame, matéria excluída agora no recurso para êste
Tribunal.
E assim não pode o Tribunal apreciar o caso dos autos
o condena o recorrente nas custas, na importância de

500,$.
Lisboa, 27 do Julho de 1032.-A.
Osório de Ca8tro-Miranda Monteiro - Orispiniano - (Tem voto de conformidado do conselheiro Ex."? Dr. Ribeiro Castanho, que
não assina por não estar presente.-Miranda1l-Jontei1·o).Fui presente, Pais de Sequeira.
Está conforme. - Secretaria do Supremo Oonselho de
Administração Pública, 13 de Outubro de 1932.--0
Socretário Geral, Nuno Simões.

2.°_ Decretos
11iniSlério da Guerra - Rrparlição do GalnllCle

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.° do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão
do Oonselho de Ministros : hei por bem decretar que
seja reintegrado na situação de reforma o tenente-coro,
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nel de infantaria Vasco Crispiniano Silva, por se haver
reconhecido que o mesmo oficial se não acha incurso nos
artigos 1.01 dos decretos n.OS19:567 e 19:595, respectivamente de 7 e 10 de Abril do ano findo, ficando assim por
esta forma anulada a parte do decreto de 1 de Junho
do mesmo ano que o havia passado à situação om que
presentemente se encontra, mas sem direito à diferença
de vencimentos durante o tempo em que nela esteve.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 6 de Outubro
de 1932.-ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSOCA-í"iMONADaniel Rodrigues de Sousa.

]linislério da Guerra - Reparlição 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 fõrça do disposto no artigo 1.0 do 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. Laura Amâncio Filipa Pereira
e a seus filhos, Laura Filipe Amâncio Pereira e Orlando
Filipe Amâncio Pereira, viúva e órfãos do alferes de
infantaria Edmundo Filipe Pereira, a reversão da cota
parte do subsídio mensal de 6{fi que percebia seu filho e
irmão, Edmundo Filipe Amâncio Pereira, por êste ter
completado dezóito anos de idade e ter assentado praça
no exército como segundo sargento.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 28 de Setembro de 1932.-ANT0NIO OSCARDE FRAGOSOCARMONADaniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1932).

3. ° - Por decreto de 6 de Agosto do corrente ano:
Ilinislério tia Guerra -1." Direcção Geral-

11

2. Reparli~fto

Adido

Capitão miliciano de infantaria, do quadro espocial, O
tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, adido,
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em serviço no Ministério dos Nogócios Estrangeiros,
Anacleto Inácio de Campos, contando a antiguidade desdo
15 de Fevereiro do corrente ano.

4.

o-

Por decreto de 16 de Setembro do corrente ano:
Ilillistério da Guerra - L a Direcção Geral-

t. li Repartição

Supremo Tribunal Militar

Vogal: o general Hamilcar Barcínio Pinto.

5. o - Por decreto de 8 do mês findo:
Ilinistério da Guerra - t,:l Direcção Geral- 2,:1 Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão dosignadas, aos oficiais em seguida mencion.ados:
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, necessário para o segundo aumento de- iO por cento sôbre o
sôldo:

Estado maior generalgeneral José Vicente de Freitas, vogal do conselho superior de disciplina do exército, desde 1 de Outubro de 1932; médicos - capitãis
milicianos, do quadro especial, António Antunes Farinha
Pereira, no grupo mixto independente de artilharia montada n.? 24, desde 25 de Setembro de 1932. e, com a
graduação de major, Aurélio Ricardo Belo, no Asilo dos
Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita, desde
1 de Outubro de 1932.
6. o -

Por decretos de 15 do mês findo:
Jlillistél'io da Guerra-

f.a Direcção Geral-

2.& Repartição

Distrito de recrutamento e reserva n.O 1

Tenente-coronel,
sub-chefe, O major de infantaria
Pedro de Azevedo Cruz, contando a antiguidade desde
3 do corrente mês.
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Quadro da arma de artilharia

Tenentes de artilharia, adidos, Bento de Brito do Rio
Abreu e José Diogo Ferreira Martins, que de regresso
do Ministério das Colónias se apresentaram para preenchimento de vacatura, respectivamente, em 12 e 6 do
corrente mês.
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 oficialato,
desde as datas 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 - tenente-coronel Luiz de Albuquerque Pimentel e Vasconcelos, no regimente de infantaria n." 14,
desde 24 de Setembro de 1932; artilharia - tenente Rui
da Silva Horta, no regimento de artilharia ligeira n.? 3,
desde 1 de Outubro de 1932.
Reserva

Tenente-coronel, do regimento de infantaria n,° 12,
António Maria Pinto Cardoso Salgado, capitão do quadro auxiliar de artilharia, do depósito geral de material
de guerra, Abel Sarmento da Costa Silveira; tenentes:
do batalhão de ciclistas n.? 1, Francisco Cardoso e
Silva e, miliciano de infantaria, do quadro especial, Manuel Martins Dantas de Brito, o segundo por ter atin0
0
gido o limite de idade, nos termos do § 3. do artigo 10.
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, desdo
3,2, 3 e 3 do corrente mês.
Reforma.

'Major, na situação de reserva, Germano Augusto Moreira, por ter atingido o limite. de idade, nos termos do
§ 4.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 do Setembro de 1920, devendo ser considerado nesta situação desde 13 do corrente mês.

MO
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Por decretos de 22 do mês findo:
11ioislério da Guerra - L 11 Direcção Geral- 2.a Reparli~ão
2." região militar-

Quartel general

Major, com o curso do estado maior, adido ao quadro,
o capitão de infantaria, com o mesmo curso, adido ao
quadro, 'chefe da 4. Repartição, Luiz Vaz Pacheco e
Castro, contando a antiguidade desde 3 do corrente mês.
11

Regimento

de infantaria

n.· 6

Major, supranumerário, o capitão Francisco Monteiro
de Carvalho Lima, contando a antiguidade desde 3 do
corrente mês.
Regimento

de infantaria

n.· 9

'I'enente-coronel, segundo comandante, o major do regimento de infantaria n. ° 18 António Marcelino Monteiro,
contando a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Regimento

de infantaria

n.· 12

'I'onente-corouol, segundo comandante, o major da
da arma de infantaria José Eduardo Moreira.
Sales.
direcção

Adidos

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, promotor do tribunal militar territorial do Põrto, Joaquim
Jerónimo Cordeiro de Brito Faria.
Major, o capitão do infantaria, adido, do Colégio Militar, Manuel J osé Marques Júnior, contando a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Tenente do batalhão de ciclistas n.? 1 Joaquim Moniz
de Sá Côrte Roal Amaral, por lhe ter sido concedida
licença ilimitada.
Disponibilidade

Tenente do serviço do administração militar, em inactividade, Felisberto Augnsto Centeno o alferes veterinário, adido, António Leonardo da Silva,
primeiro por
ter sido considerado pronto para todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 do corrente mês, e o segundo por
se ter apresentado, de regresso do Ministério das Colónias, em 19 também do corrente mõs.

°
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Reserva.

Coronéis de infantaria, da 2.3 inspecção de infantaria,
Alfredo António de Azevedo e, adido, em serviço no
Ministério do Interior, Luiz Borges Soares da Câmara
Leme; tenente-coronel do regimento de infantaria n." 14
Luiz de Albuquerque Pimentel e Vasconcelos; oapitãis i
do regimento do infantaria n." 2, António Augusto Mateus e, do secretariado militar, arquivista da 2.a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Daniel Gomes da Oruz, o primeiro nos termos do § único
do artigo 78.° 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 restantes por terem
sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 22, 17, 3, 17 e 17 do
corrente mês.
Reforma

Tenente-coronel, na situação de reserva, Joaq uim Gonçalves da Paixão, por ter atingido o iimite de idade, nos
termos do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta situação desde 19 do corrente mês.

8.

°-

Por decretos de 29 do mês findo:
Ministério da Guerra -1. 11 Direcção Geral- 2. 11 Reparli~ão

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 oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n. o i 7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.s f9:069, de 27 de Novembro de
1930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo:

Infantariacapitão José Lopes, no regimento de infantaria D.O 7; engenharia - brigadeiro António Alfredo
de Magalhãis Correia, director do Colégio Militar, desde
1 de Outubro de 1932; administração militar-- coronel
Tomaz Júlio de Oampos Azevedo, inspector do serviço
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de administrnção militar; quadro auxiliar de artilhariamajor José Bernardo de Almeida Temudo, na 3.:1 ínspecção de artilharia, desde 14 de Outubro de 1932.
Idem para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Médico - capitão miliciano, do quadro especial, João
Bastos Lopes, no hospital militar principal de Lisboa,
desde 1 de Setembro de 1932.
Adido

Alferes do regimento de infantaria n. o 14 Manuel do
Nascimento Costa per ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependent€l do Ministêrio do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 7 do corrente
mês.
llinistério

da Guerra - Repartição Geral

Baixa do serviço militar

Alferes capelãis milicianos, de reserva, .Tosé Gonçalves de Oliveira, Alexandre Tomaz Pimenta e Luiz Gonzaga de Azevedo, por terem atingido o limite de idade
nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto n." 12:017,
de 2 de Agosto de 1926.

9.0_

Portarias

Por portarIas de 28 do mês findo:
81inislério da Guerra - Rel)al'li~áo do Gabinete

Nomeados os oficiais u seguir mencionados para. constituírem a comissão encarregada da recepção de 25 metralhadoras pesadas, 7,7 mm, a entregar pela Fábrica de
Braço de Prata:
Tenentes-coronéis de artilharia Francisco António Real
e Acácio Correia Pinto; major de artilharia Emídio
Duarte Oadima ; capitãia : de infantaria, Jorge Henrique
Nunes da Silva e Fernando Augusto Rodrigues, e de
cavalaria, Humberto Buceta Martins, e alferes do quadro
auxiliar do artilharia Manuel da Costa ROSA.
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3.a Dil'ec\ão Geral- f.a Jlrpartição

Louvado
o brigadeiro
de artilharia
José Alberto da
Silva Basto pela maneira notável como, durante cinco
anos consecutivos,
desempenhou
as funções de instrutor
permanente
na Escola Central
de Oficiais, revelando
a
sua muita competência para êsse cargo e dedicando aos
trabalhos
escolares o melhor da sua inteligência e do seu
esforço, contribuindo
assim grandemente
para prestigiar
a Escola.

Por portarias de 8 do corrente mês:
Ministério da Guerra -I\epal'tiçáo

do Gahinete

Exonerado,
a seu pedido, de vogal auxiliar da Comissão de História Militar, na Figueira da Foz, o cidadão
Dr. Francisco de Cana varro Valadares .

•
Ministério da Guerra-

P

DirecÇlO Geral- 2.11 Repartição

Manda o Govõrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
que a comissão de contas e apuramento de responsabilidades,
criada pelo decreto n. 021:762,
de 24 de Outubro findo, tenha a seguinte composição:
Presidente,
general, na situação de reserva, José Ernesto de Sampaio.
Vogaís : coronel do serviço de administração
militar,
director do mesmo serviço, Francisco
Homem de Figueiredo, majores, de infantaria José Tristão de Bettencourt e do serviço de administração
militar Manuel Mendes e director da 5. a Repartição
da Direcção Geral da
Contabilidade
Pública, Ildefonso Ortigão Peres.

Alinistério da Guerra- L a Direcção Geral- 3. a Repartição
Promovidas
a aspirantes
a oficial milicianos, nos termos da alínea a) do artigo 35.0 do decreto n ,? 21:365,
de 22 de Abril de 1932, continuando
na situação de licenciadas, as seguintes praças:
Para

o regimento

de infantaria

n.? 1:

Soldado cadete da 3. a companhia' de administração
litar, n. o 220/30, Alexandre
José Duarte;
primeiro

misar-
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gento cadete do regimento do artilharia ligeira n.? 3
Manuel Joaquim Montenegro de Moura Coutinho Fernandes Tomaz; soldados cadetes: do regimento de infantaria n." 1, n." 635, Fernando Raposo; do regimento
de cavalaria n. o 4, n. o 273/27, Luiz Carlos Duarte; do
regimento de infantaria n. ° 1, li. ° 321/E, António Pereira Baptista da Graça.
Para o regimento de infantaria n. o 20:
Soldados cadetes:
da 2. a companhia de saúde,
n. o 282/29, Domingos Coelho de Andrade; do regimento de artilharia ligeira n." 2, n,? 300/28, José dos
Santos Labrincha ; do regimento de infantaria n,o 20,
n. o 732/30, Cristiano Adolfo de Seabra Magalhãis fo,
n.? 789/29, Jorge Alcino Fernandes.
Para o regimento de infantaria

n,?

18:

Soldado cadete da La companhia de saúde, n." 216/30,
João Augusto Marinho; primeiro sargento cadete do regimento de artilharia ligeira n.? 5 José Humberto dos
Santos Guerreiro; soldados cadetes: do regimento de
infantaria n.? 18, n,? 14/32, Artur Anselmo Fernandes
de Castro; da 1.a companhia de saúde, n. ° 527/28, Carlos Augusto Sanches e n.? 789/28, Sebastião José Ramos de Almeida Rainha; do regimento de artilharia ligeira n." 5, n.? 281/29, Manuel José da Üonceição Costa.
Para o regimento de artilharia ligeira n. ° 5:
Soldado cadete da La companhia de saúde, n.? 189/28,
Flávio Ferreira Pinto Resende.
Para o regimento de artilharia ligeira n. ° 2:
Soldado cadete da 2. a companhia de saúde, n. ° 289/29,
João Mateus.

Por portarIas de 15 do corrente mês:
11inistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra e da Marinha, dissolver a comissão
encarregada de rever o Estatuto do Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano, estudar a possibilidade de ser aumentado o subsídio a legar pelos seus
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sócios e, possivelmente, a criação de uma caixa económica destinada a empréstimos aos oficiais do exército e
da armada, sócios do mesmo Cofre, nomeada por portarias de 7 de Março e 5 de Maio de 1931, insertas nas
Ordens do Exército n,os 5 elO, 2.:1 série, do mesmo ano.
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, remodelar a comissão encarregada do
estudo da. intervenção do exército português na Grande
Guerra, nomeada por portaria. de 17 de Novembro de
1928, inserta na Urdem do Exército n.? 17, 2.:1 série,
do mesmo ano, a qual fica constituída pelos seguintes
oficiais:
Presidente, general José Mendes Ribeiro Norton de
Matos.
Vogais: coronéis, de cavalaria, com o curso do estado
maior, António Mário de Figueiredo Campos e de artilharia Henrique de Campos Ferreira Lima.
Secretário, capitão de infantaria. Álvaro António da
Costa.
Exonerados de membros da comissão nomeada por
portaria de 1 de Setembro de 1921, publicada na Ordem
do Exército n.? 17, 2.a série, do mesuro ano, os seguintes oficiais:
Tenentes-coronéis João de Passos Pereira de Castro
Júnior e António Pires Pereira Júnior, major Joaquim
Mendes Bragança e capitão Artur Ernesto Campos de
Oliveira Pinto, todos de infantaria.

!Iinistério da Guerra - f. II Direcção Geral- 2.:1 Repartição

Dissolvida a comissão nomeada pela portaria de 12 de
Abril de 1932, publicada na Ordem do Exército n.? 6,
2. a série, do mesmo ano, encarregada de proceder ao
necessário estudo para regular definitivamente, em harmonia com o artigo 115. do decreto n.? 17:378, de 27
de Setembro de 1929, a situação dos oficiais de que trata
o referido artigo.
0

~Iinislério da Guerra - f.1I Dirccção Geral- 3. II Reparli~ão

Promovido a aspirante a oficial, miliciano, para O regimento de cavalaria n, ° 8, nos termos da alínea a) do
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artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932,
continuando na situação de licenciado, o soldado cadete
da 2." companhia de administração militar, n.? 120/30,
António Marques Fragoso.

10.°- Por determInação do Govêrno da RepúblIca:
~Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Secçuo

tle Esta1i>-;Ucac Orçamento

Major do serviço de administração militar, da 3." Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Manuel Mendes.
Ministério da Guerra - 2. li Direcção Geral

Vogal interino do conselho fiscal, a que se refere o
artigo 5.° do decreto n." 19:816, de 2 de Junho de 1931,
o major de artilharia, no quadro da arma, Walter Lima.
Adjuntos da 3. a Repartição, o capitão do serviço de
administração militar, supranumerário permanente, José
de Sales Terreiro e o alferes, supranumerário permanente, com a patente de tenente, do mesmo serviço, Alfredo da Costa Setas.
Ministério da Guerra-

3.a Direcção Geral- t.a Repartição

Chefe da 3.a secção, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, Carlos Maria Pereira dos Santos.
Quadro da arma de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria n." 17, Fernando
Diniz Aiala.
Regimento de infantaria n.· 3

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 10, António Maria de Sousa. Pinto, som
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.s 9

Capitão, do regimento
Carlos Barros Basto.

de infantaria

n.? 16, Artur

2.1 Série
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Regimento de infantaria n.· 11

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto.
Regimento de infantaria n.· 14

Segundo comandante, o tenente- coronel de infantaria,
com o curso do estado maior, adido, Agostinho Barreto
Rodrigues de Oliveira, para os efeitos da alínea a) do
artigo 46.° 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.
Regimento de infantaria n.· 16

Major de infantaria, da 3. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra, Luiz Maria da Gama
Ochoa.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Mendes Bragança.

n.· 17

no quadro da arma,

Joaquim

Regimento de infantaria n.· 21

Major de infantaria, com o corso do estado maior, do
distrito de recrutamento e reserva n, o 21, Francisco de
Passos.
Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes, do regimento de infantaria n.? 17, José Bôto.
Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António
Augusto Póvoas, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Tenente, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. o 7 Miguel Martins Camelo, por motivo
disciplinar.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 2

Tenente de infantaria, supranumerário
João Baptista Cardoso de Brito.

permanente,

Distrito de reorutamento e reserva n.v 15

'I'enente-coronel de infantaria,
António Pires Pereira Júnior.

no quadro da arma,

568

ORDEM DO EX~RCITO

N." 18

2,1 Séria

Distrito de recrutamento e reserva n.· 21

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma,
Tristão Augusto de Noronha Freire de Andrade.
Direcção da arma de artilharia

Capitão miliciano de artilharia,
Augusto Barbosa Estácio.

no quadro especial,

Quadro da arma de artilharia

Tenente, do grupo do artilharia a cavalo n.? 2, Manuel
Veloso.
Escola de aplicação de artilharia de costa
e contra-aeronaves

Instrutor, o alferes de artilharia, da escola prática
da arma, Gaspar llaria Chaves Marques de Sá Carneiro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Tenente de artilharia,
Gualter Calheiros.

no quadro

da arma, S016nio

Regimento de artilharia ligeira n." 5

Major de artilharia, da delegação da Ln inspecção de
artilharia, Sebastião Martins Nogueira Soares.
Regimento de artilharia de costa n." 1

Major, do regimento de artilharia ligeira n." 1, Ricardo Malhou Durão.
Tenentes: de artilharia, no quadro da arma, Bento de
Brito do Rio Abreu, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Alberto da Silva Pereira, e do quadro auxiliar de
artilharia, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria 0.° 11, Ilermenogildo Augusto dos Santos.
R3gimento de artilharia de costa n.s 2

Major, do regimento de urtilharia de costa n.? 1, Alberto Mário Cortez dos Santos.
Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de artilharia de costa n." 1, Joaquim Marques.
Tenentes: do regimento de artilharia de costa n.? 1,
Francisco António Gonçalves Cardoso e do quadro auxiliar de artilharia, António Henriques.
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Grupo mixto independente do artilharia montada n.O24
Tenente do serviço de admiuistração
militar, em disponibilidade,
Felisberto
Augusto Centeno.
Grupo de defesa submarina de oosta
Tenente-coronel
de artilharia,
do comando da frente
marítima
da defesa de Lisboa, João Lapa Fernandes
Manuel, para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, do 27 de
Dezembro de 1930.
'I'ononte de artilharia,
no quadro da arma, José Diogo
Ferreira
Martins.
Grupo de especialistas
Segundo comandante,
o capitão Eduardo Forroira da

Silva.

3." batar a de artilharia.
Tenente,
do grupo de artilharia- pesada
Araújo Martins de Sousa Nazaré,
í

n.? 1, José

Direcção da arma de oavalaria
Chefe interino da La Repartição,
O major
de cavalaria, no quadro da arma, Fernando
Pereira Coutinho.
Alferes,
de Oliveira

Esoola prática de oavalaria
do regimento
de cavalaria
n.? 5, Homero
Matos.

Regimento de cavalaria n.s 1
Comandante, o tenente-coronel
de cavalaria, da direcção
da arma, Artur Ileitor de Eça Figueiró da Gama Lõbo,
, Segundo comandante,
o major, comandante
interino,
João Justino Morais Teixeira.
Cnpitãis do cavalaria,
no quadro da arma, Mário Rodolfo Hevisioni Ramires e miliciano médico, do quadro
especial, do batalhão de caçadores n.? 9, José Joaquim
Machado Guimarãis Júnior.
Regimento de oavu.laria n.· 2
Bibliotecário, o capitão do extinto quadro dos capelãis
militares, do regimento de cavalaria n." 9, António Emílio Vilar, pelo pedir.
Regimento de oavalaria n.s 3
Major do cavalaria,
da direcção da arma,
Augusto Ribeiro.

Francisco
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Regimento de oavalaria n.· 4

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, João
da Cunha Baptista.
Regimento de oavalaria n.O li

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, João José
Francisco Xavier Freire de Meneses.
Alferes veterinário, em disponibilidade, António Leonardo da Silva.
Regimento de oavalaria n.O6

Capitão de cavalaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 2, José Pimenta Segurado de Avelar Machado.
Regimento de oavalaria n.O9

Major de cavalaria, em disponibilidade, Armando Pereira Carvalhal da Silveira Teles Bettencourt.
3.° grupo

Tenente médico, do regimento de infantaria n. o 8, Abílio de Deus Pereira do Lago e Costa.
Direcção da arma de engenharia

Secretário-tesoureiro
do conselho administrativo, o capitão do serviço de administração militar, do extinto conselho administrativo da 1.:1 Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Rómulo Pompílio da Rosa Mendes.
Esoola pratica de engenharia

Tenente médico, da escola prática de administração
militar, António de Vasconcelos Ribeiro Dias.
Regimento de telegrafistas

Comandante interino, o tenente-coronel do engenharia,
das oficinas gerais do material de engenharia, Artur Arsénio de Oliveira Moreira.
Oficinas gerais de material do engenharia

Director, o major, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Eduardo Rodrigues de Carvalho.
Batalhão de aerosteiros

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Luiz Robalo
dos Santos, supranumerário permanente, António Alves
Mendes e, em disponibilidade, José Joaquim Capela,
sendo o último por motivo disciplinar.
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Grupo independente de aviação de protecção e combate

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Francisco
de Sousa e Abel dos Santos Reinas e miliciano, do quadro especial, Antero Albano da Silva Cabral.
Alferes de infantaria, com a patente de tenente, no
quadro da arma, José Alves Pereira.
2." oompanhia de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, da 3. a Repartição da 2.:1 Direcção Geral
do Ministério da Guerra, António Maria Pinto Salgueiro,
pelo pedir.
Farmáoia central do exercito

Adjunto do armazém geral, o alferes farmacêutico,
no quadro dos oficiais farmacêuticos, José Ferreira da
Costa.
Agênoia militar

Chefe, o tenente-coronel de infautaria,
reserva, João Henrique de Melo.

na situação de

Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pósto de major dos capitãis das diversas armas, no
corrente ano:

Vogal eventual, o coronel de artilharia, com. o curso
do estado maior, José Augusto Lobato Guerra.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis do quadro auxiliar de engenharia, no oorrente ano:

Exonerado de vogal, o coronel de engenharia Pedro
Fava Ribeiro de Almeida.
Vogal, o coronel de engenharia Duarte de Figueiredo
do Nascimento Veiga.
11.

o

-llinistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Tendo sido agraciado com a Cruz Vermelha de Dedicação da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal, é lhe permitido usar a
respectiva insígnia.
b) Declara-se quo o sargento ajudante António Vítor
de Matos Soeiro, que pela Ordem do Exército n. o 5,
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2.a série,
sígnias da
agraciado,
não ao de
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do corrente ano, foi autorizado a usar as inCruz Vermelha de Dedicação, com que foi
pertence ao regimento de infantaria n." 3 e
infantaria n.? 9, como veio publicado.

12.0 -llinistél'io

da Guerra- P Direcção Geral- LIl Repartição

a) Publica- se, para os devidos efeitos, a portaria do
Ministério da Agricultura, de 19 de Agosto de 1931,.
inserta no Diário do Gouêrno n. ° 195, 2. a série, de 24
do mesmo mês e ano, que é do teor seguinte: «Conterindo os merecidos louvores, pelo notável e judicioso
trabalho de propaganda realizado no sentido do ressurgimento agrícola na província de Trás-os-Montes, ao
coronel de infantaria David Augusto Rodrigues».

b) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de Oficial da Legião de Honra o
major miliciano de caminhos de ferro, do quadro especial, Miguel Vaz Duarte Bacelar, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições regulamentares
das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
c) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei dos
Belgas com o grau de cavaleiro da Ordem de Leopoldo
da Bélgica o capitão de infantaria Carlos Ludgero Antunes Cabrita, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições regulamentares das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

d) Declara-se que, por portaria de 22 de Abril do
corrente ano, publicada no Diário do Govêrno n.? 100,
2.a série, de 29 ,do mesmo mês, foi agraciado com a medalha de prata de filantropia e caridade do Instituto de
Socorros a Náufragos o capitão de infantaria José Pereira Pascoal.

e) Declara-se que, por portaria de 21 de Novembro de
1931, publicada DO Diário do Gooêrno D.O 275, 2.a série, de 27 do mesmo mês e ano, foi agraciado com ,9.
medalha de prata de filantropia e caridade do Instituto
de Socorros a Náufragos o capitão do secretariado militar Silvestre António Carneiro Duarte.
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f) Declara-se que, por decretos publicados no Diário do Gooêrno n.? 254, 2.:1 série, de 29 de Outubro último, foram condecorados com as Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Por decroto de 15 de Abril último:
Ordeln

do Illlpério

Colonial

Grande oficial

Tenente-coronel

de infantaria Bento Esteves Roma.

Por decreto do 1 de Outubro último:
Ordenl. ~.Iilitar

de

Cristo

Comendador

Tenente-coronel de engenharia Licínio Cantarino de
Lima.
Major de cavalaria Vitorino Gama de Oliveira Barata.
Oficial

Capitãis : do infantaria Alberto Correia Duarte, de artilharia Rogério do Paiva Cardoso, de engenharia Vergílio Garcia Braga, miliciano de caminhos de ferro, do
quadro especial, Vicente de Chaves Cymbron Borges de
Sousa e médico reformado, inválido de guerra, Manuel
Antunes Prior.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria Adelino Dias dos Santos e Aristidos Mourato Sequeira e de cavalaria Diogo da Silva
Ferreira.
Ordeul. do Mérito

Agrícola

c Indu.strial

Classe do mérito industrial
Grande oficial

Major miliciano de caminhos de ferro, do quadro especial, Miguel Vaz Duarte' Bacelar.
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Comendador

Major de artilharia
Capitão do quadro
Melo.

Raúl Ferrão.
auxiliar de engenharia

Carlos de

Oficial

Tenente do serviço de administração
Jacinto dos Santos.
Ordem de Instrução

militar Serafim

Ftiblica

Cavaleiro

Capitão de infantaria José Pereira Pascoal.
Tenente de infantaria António Paula Santos.
g) Declara-se que, por decreto de 14 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do GOVê1·no n.? 118,
2. a série, de 23 do mesmo mês, foram condecorados com
as Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Orde:rn Militar de Cristo
Gril·cruz

General Francisco Soares de Lacerda Machado.
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa.
Comendador

Capitão de cavalaria, na situação de reserva, João Carlos de Mendonça.
Oficial

Coronel de artilharia
moso.

António Brandão

de Melo Mi-

Ordem de BenelDerência
Comendador

Coronel do secretariado militar, na situação de reserva,
Miguel Rodrigues Centeno.
Tenente de infantaria António Falcão.
Cavaleiro

Tenente de infantaria António Paula Santos.

2." Série
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h) 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 :
lU':cdnlha de ouro
Govérno militar de Lisboa

Tenente reformado, inválido de guerra, Jaime Garcia
de Lemos.
2.' região militar

Tenente-coronel

de infantaria Belisário Pimenta.

Regimento de infantaria n.· 13

Capitão João Baptista Trancoso.
Regimento de infantaria n.· 14

Major Albertino José de Serpa Corte Real.
Batalhão independente de infantaria n.· 22

Tenente-coronel

.

Álvaro Soares de Melo.

Batalhão independente de infantaria n.· 24

Tenente Henrique Leonardo da Silva.
Farmácia oentral do exéroito

Tenente-coronel
da Silva.

farmacêutico Pedro Augusto Ferreira

Medalha de prata
Regimento de oavalaria n.· 3

Capi.tão médico João de Deus Miranda.
Trnente Francisco Jardim Granger.
i) Declara-se que é João José Xavier Banazol, e não
João José Banazol, o nome do tenente de cavalaria condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Aviz pela Ordem do Exército n,? 16,2.:1 série, do corrente ano.
.
j) Declara-se que, por decreto de 1 de Outubro do
corrente ano, publicado no Diário do Gooêmo n,o 233,
2. a série, de 5 do mesmo mês, foi condecorado com o
grau de oficial da Ordem Militar de Cristo o tenente
miliciano de artilharia José Gonçalves Pinto Moreira.
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Ministério da Guerra -

La
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Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estudo maior, Carlos Maria Pereira
dos Santos, q no
pela presente Ordem do Exército é colocado como chefe
da 3. a Secção da La Repartição
da 3. a Direcção Geral
dêste Ministério, acumula estas funções com os cargos
de chefe da Secção de Cartografia
da mesma Direcção
Geral e de instrutor permanente
da Escola Central de
Oficiais.
.
b) Declara-se
que os coronéis de infantaria,
com o
curso do estado maior, Carlos Matias de Castro e Vitorino Henriques Godinho passaram ao quadro permanente
de instrutores
da Escola Central de Oficiais, acumulando
estas funções com o serviço que desempenham
na 3.a
Direcção Geral dês te Ministério.

c) Declara-se qne o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro
passou a exercer
as funções de instrutor
eventual na
Escola Central de Oficiais, cumulativamente
com o cargo
que desempenha
na Direcção do Serviço de Administração Militar.
d) Declara-se que o tenente-coronel,
com a patente de
coronel, do extinto corpo do estado maior, inscrito na
escala dos majores
de infantaria,
Joaquim
dos Santos
Correia passou a exercer as funções de instrutor
eventual da Escola Central de Oficiais, cumulativamente
com
o cargo que desempenha
no Instituto
Profissional
dos
Pupilos do Exército.
e) Declara-se que os majores João Alpoim Borges do
Oanto e João César Carvalho Vasconcelos
e os capitãis Ambrósio Oaminata o, com o curso do estado maior,
João Cândido Figueiredo
Valente, todos de infantaria e
supranumcrários,
chegaram à sua altura para entrar nos
respectivos
quadros
em 29 do mês findo o terceiro e
em 22 os restantes.
f) Declara-se que o major Carlos Alberto Alves e os
tenentes
João' Monteiro Reinas Soares, José Joaquim
Capela e Sebastião Duarte da Luz Pernes, todos de infantaria
e em disponibilidade,
chegaram
à sua altura

2.· Série
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para entrar nos respectivos quadros, os dois primeiros
em 3 de Outubro, findo, e os restantes, respectivamente,
em 7 e 22 do mesmo mês.

g) Deolara-se que fica sem efeito a colocação no quadro da arma, do tenente do infantaria, do grupo independente de aviação de bombardeamento, Abel Rodrigues Casaleiro, inserta na Ordem do Etcérctto n. ° 16,
2. a série, do corrente ano.
h) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro da arma do infantaria do tenente do batalhão do
metralhadoras n.? 1 Armindo da Purificação Soares,
insorta na Ordem do Exército n." 16, 2.3 série, do corrente ano.
i) Declara-se que o tenente do infantaria António Folgado Dias Catana, que, pela Ordem do Exército n. ° 16,
2. a série, do corrente ano, pasRou à situação do adido,
em serviço no Ministério do Interior, na polícia de segurança pública, deve ser considerado nesta situação
desde 28 de Julho último.
j) Declara-se que é Adriano Diogo da Silva Dias
Mendes o verdadeiro nome do alferes de infantaria promovido pela Ordem. do Exército n, ° 17, 2. a série, do corrente ano, para o batalhão de metralhadoras n. ° 1.
k) Declara-se que o alferes Aníbal Adelino Machado,
promovido para o batalhão de ciclistas n.? 2, pela Ordem do Exército n." 14, 2. a série, do corrente ano, deve
ser considerado como promovido para o regimento de
infantaria n. ° 14, onde foi colocado.
l) Declara-se que ó António Farinha dos Santos o oficial a quem se refere 11 declaração constante da alínea e)
do n.? 17 da Ordem do Exército n." 15, 2. a série, do
corronte ano, o não António Faria dos Santos, como foi
publicado.
m) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, do corrente
ano, respeitante à colocação no quadro da arma do' capitão de artilharia, do grupo míxto independente de artilharia montada n. ° 24, João Máximo 'I'assara Machado.
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n) Declara-se que o coronel de cavalaria, com o curso
do estado maior, Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhãis, constante do obituário da Ordem do Exército
n.? 16, 2." série, do corrente ano, faleceu em 13 de
Outubro, findo, e não em 13 de Setembro, como foi
publicado.
o) Declara-se que o coronel de engenharia, inspector
do serviço de obras o propriedades militares, Inácio Manuel de Sousa Freire Pimentel deixou de exercer o comando do regimento do telegrafistas, onde havia sido
colocado pela Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, de
1931, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
p) Declara-se que o major de engenharia Jorge Arsénio de Oliveira Moreira deve ser considerado no quadro
da arma desde a Ordem do Exército n," 15, 2.& série,
de 1929, que publicou a declaração de que chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
q) Declara-se que o major de engenharia, no quadro
da arma, Heitor de Mascarenhas Inglês desempenha as
funções de professor provisório do Colégio Militar desde
24 de Outubro do corrente ano.

r) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro
dos oficiais do serviço de administração militar, inserta
na Ordem da Exército n.? 16, 2.a série, do corrente ano,
relativa ao capitão do mesmo serviço Rómulo Pompílio
da Rosa Mendes.
t) Declara-se que o alferes. do secretariado militar
Vergílio Aureliano Guerra fica colocado na respectiva
escala. imediatamente à esquerda do alferes Delfim das
Neves.
u) Declara-se que o alferes do quadro auxiliar de artilharia, Osório da Ponte Medeiros, promovido ao actual
pôsto pela Ordem do Exército n. o 17, 2.11 série, do corrente ano, conta a antiguidade desde 1 de Novembro de
1931.

2.- Série
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a) Voncimentos 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 Alfredo António de Azevedo,
434660, sendo: pensão de reserva, 312673; lei n. ° 888,
31627; lei n." 1:332, 87~b6; 0,14 por cento, 3604. Tem
2 aumentos do 10 por cento sobre o soldo, 42 anos de
serviço e 10 períodos.
Coronel de infantaria Luiz Borges Soares da Câmara
Leme, 4351197, sendo: pensão de reserva, 312684; lei
n.? 888, 3M28; lei n." 1:332, 87t$59; 0,14 por cento,
4626; do ven cimento total 10~38 são pelo Ministério
das Finanças e 41652 pelo Ministério do Interior. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 42 anos de
serviço e 14 períodos.
'I'enentocoronel
de infantaria Luje de Albuquerque
Pimentel e Vasconcelos, 277659, sendo: pensão de reserva, 220510; lei n." 888, 22601; lei u." 1:332, 26t$41;
0,14 por cento, 9607. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o soldo, 38 anos de serviço e 38 períodos.
'I'enente-coronel de infantaria António Maria Pinto
Cardoso Salgado, 115654 de pensão de reserva. Tem
23 anos de serviço.
Capitão de infantaria António Augusto Mateus, 396625,
sendo: pensão de reserva, 226587; lei li. ° 888, 22iS78;
lei n.? 1:332,108889;
0,14 por cento, 37b81; do vencimento total 126M5 são pela província de Angola e
109659 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, 47 anos de serviço o 199
períodos.
Capitão do secretariado militar Daniel Gomes da Cruz,
3295, sendo: pensão de reserva, 222675; lei n.? 888,22;627;
lei n.? 1:332, 71t$28; 0,14 por cento, 12t$70; do vencimento total 7665 são pela província de Angola, 7665
pela província de Moçambique, 1M30 pela província de
Macau, 7{$65 pela província de S. Tom6 e Príncipe e
114675 pelo "Ministério da Marinha. Tem 2 aumentos de
10 por cento sobre o sôldo, 43 anos de serviço e 60 períodos.
Capitão do quadro auxiliar de artilharia Abel Sarmonto da Costa Silveira, 181&06, sendo: pensão do reserva, 1G2~50; lei n. ° 88 , 16· 25; 0,14 por cento, 21$31.
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Tem 1 aumento do 10 por cento sôbre o soldo, 35 anos
de serviço e 12 períodos.
Tenente de infantaria Francisco Cardoso e Silva,
164694, sendo: pensão do reserva, 1J7t$72; lei n. ° 888,
14t$77; 0,14 por cento, 2M5. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 35 anos de serviço o 14 períodos.
Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
Manuel Martins Dantas de Brito, 79;$20, sondo: pensão
de reserva, 7M; 0,1.1 por cento, 4820. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 18 anos de serviço e 24
períodos.
b) Rectificados se publicam os vencimentos a que tõm
direito os oficiais Das situaçõos de reserva e reforma,
em substíturção dos que lhes foram atribuídos:
Pela Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de 1931:
Goneral Luiz Manuel Agostinho Domingues, 797626,
sendo: pensão do rcsorva, 50Jt$; lei n, ° 888, 50MO;
loi n.? 1:332, 241602; 0,14 por cento, 04~. 'rem [) anos
de posto, 47 anos do serviço e 2 períodos.
Pela Ordem do Exército

n. o 16, 2. n série, de 1931 :

Coronel Luiz Pinto de Ascensão Moreira 4131566,
sendo: pensão de reserva, 310:560; lei n. o 888, 3MOG;
lei n.? 1:332, 62t$12; 0,14 por cento, 9J88. Tem 2 aumentos de 10 por conto sobre o sôldo , 40 anos de serviço,
31 poríodos e diferencial.
Alferes Domingos da Costa Carrilho, 107605, sendo:
pensão de r 801'\'a, 10M; 0,14 por cento, 2605. Tem 14
períodos e reforma extraordinária.
Pela Ordem do Exército n.? 22, 2.a série, do 1031 :
Coronel Lúcio Gonçalves N unos, 436891, sondo: pensão
de reserva, 3181592; lei n." 888, 31~89; lei n." 1:332,
76,554; 0,14 por conto, 0l)[)6; do vencímonto tota110~65
são pela província do Moçambique. Tem 2 aumentos de
10 ]101' cento sõbro o sôldo, 41 anos de serviço, 30 períodos e diferencial.
Pola Ordem do Exército n." 12, 2.a série, de 1032:
Capitão Francisco Gomos Duarte Pereira Coentro,
751$de pensão do reforma. 'I'em 19 anos de serviço.
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Pela Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, de 1932:
'I'enente Carlos Celestino Parreira de Almeida, 294672,
sendo: pensão de reserva, 187~[)O; lei n. o 888, 18tS75 j
lei n.? 1:332, 75:5; 0,14 por cento, 13;47; do vencimento
total 52633 são pela província do l\Io~ambique e 26t$17
pelo Miuistério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por
conto sobro o sôldo, 45 anos de serviço e 77 períodos.
c) Rectiflcados

se publicam

os vencimentos

II.

que têm

direito, de harmonia com o decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, o oficial e a enfermeira
em seguida
mencionados:
Alferes, separado
do serviço, João Lopes Vasques
Osório, 13~36 de pensão. Tem [) anos de serviço,
Enfermeira
militar,
reformada,
Lúcia da Soledado
Correia
Casais, 41~81 de pensão de reforma. 1'em 10
anos de serviço.

15. o -

llillillério da Guerra -

3.a Direc~áo Geral- L a Rl'jlarli~ão

a) Declara se que foi aprovada a proposta do conselho de professores
efectivos da Escola Militar para que
continuem a desempenhar
as Funcões de instrutores
das
cadeiras
de tática abaixo indicadas, durante o ano -lectivo do 1932-1933, os seguintes oficiais, que do antecedente desempenhavam
êsses cargos:
Instrutor
Tenente

de infantaria

Instrutor
Capitão

José Vítor

João Augusto

José Vitorino

Azinhais de Melo,
Branco.

da 13.a cadeira:

'I'enente de engenharia.
Instrutor

Cabral.

da 14.a cadeira:

do artilharia

Instrutor

Mateus

da 15. a cadeira:

de cavalaria.

Instrutor
Capitão

da 16.a cadeira:

da 10.

a

Joaquim

Guarda

Antunes.

cadeira:

Capitão do serviço de administração
mundo da Palma. Graça.

militar

José Ar-

b) Declnrn-so que foi aprovada a proposta
lho do professores
efectivos da Escola Militar

do consepara que
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continue a desempenhar as funções de instrutor de gimnástica e esgrima, durante o ano lectivo de 1932-1933,
o tenente de infantaria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, que do antecedente desempenhava êste cargo.
c) Declara-se que é de prata a medalha de bons serviços concedida ao coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Tasso de Miranda Cabral, a que se
refere o n,o 6 da Ordem do Exército n. o 17, 2. a série,
do corrente ano.
d) Declara-se que a carreira de tiro de Águeda passou a ser considerada especial, ficando adstrita à Escola
Central do Sargentos.
.
Obi-tuário

1932
Setembro
Outubro
"
»

"
Novembro
»
II

12 - Tenente

do quadro auxiliar de artilharia Elói dos
Santos.
11- Alferes, reformado, António Boaventura da Cruz.
16 - Coronel, reformado, Alfredo Fernandes de A breu.
24 - Capitão, reformado, José Ribeiro.
27 - Coronel, na aituação de reserva, António Justino
RamOR.
1- Coronel, na situação de reserva, Joaquim Felizardo Veloz Caroço.
2 - Coronel, na situação de reserva, Carlos Henrique
da Silva Maia Pinto.
5 - Capitão, na situação de reserva, António Augusto
Dias.

Rectificações
Na Ordem do Exército n.? 17, 2." série, do corrente ano, P: 5H8,
1. 18, onde se lu: ..'I'ercnes», devo ler-se: «Tercnas» j p. 53t!, 1. 2,
onde se 1<.: «o aspí ranto a oficiai», deve lo r-se : "OS aspirantes a
oficial» j P: 5,14, 1. 28 e 30, onde se lu: ••J osé Ferreira Gomes da
Costa» e «António»,
deve ler-se, rospecti vauien te : «José Ferreira
da Costa» e «Antonino»,

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conformo.

o Ajudante General, interino,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

1 DE DEZEMBRO

ORDEM

DO

DE 1932

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se ao Exército

o seguinte:

1.0_ Decreto
Ministério da Guerra -1. a Direcção Geral L 2. a Repartição

Ao Govêrno da República Portuguesa foi presente o
processo de consulta n. ° 297, sôbre a escolha do coronel
ou brigadeiro que, dentro elas cláusulas prescritas na
lei, considerava nus melhores condições de ser promovido ao pôsto de general, pura preenchimento da vacatura ocorrida no quadro elo generalato pela passagem
à reserva do general Alfredo Mendes de Magalhãis
Ramalho.
O Oonselho Superior de Promoções, tendo examinado
detida e ponderadamente os processos relativos aos
doze candidatos constantes da relação remetida pela
Secretaria da Guerra, na sessão de 3 de Novembro, realizada para o devido apuramento elos votos justificativos, decidiu, por maioria, em segundo escrutínio, que
o candidato a propor à sanção do Ministro da Guerra
deveria ser o brigadeiro :I!'rancisco Bernardo do Canto.
O brigadeiro Franci co Bernardo do Canto conta
presentemente 59 anos de idade e 40 anos e 251 dias
de serviço, sendo 36 anos e 193 dias como oficial, dos
quais 10 anos e 171 dias como coronel e brigadeiro.
E o n." 8 na relação da Secretaria da Guerra, a que se
refere o n." L." do § I." do artigo 64.° do regulamento
. do Conselho Superior de Promoções, junta ao processo,
e atisfaz às condições de promoção ao generalato es.tabelecidas na legislação em vigor.
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Hnhil itado coui o curso de Infantaria
(la (';;("ola !lo
fl.·ére[to, aS\'PJI<leu aos diferentes
postos, servindo sem
interrupçuo
nos corpos da sua arma, na est-ola prátir-a
de Infantaria
P em vurindns
counssões,
t('Tulo dado
sempre as maiores
pl'ova~ (le «ompotêuc in tp('Jlicu \'
pl'ofis:-;joJlal, (1e carácter
e (le intpligi'J](,lu,
e clemons- .
!J ado o maior zelo e dei! ir-acâo no desemp cnho da;; suas
funções. A sua vida de ofir-iul tem sido assim inteirautente consugrada
ao serviço <la sua arrua e (lo e. én i o,
ourle se t ern salrirlo impor pelas suas altas qual irludes
e tem mel er-irlo a m a is elevnrlu cons ideração de todo,;
0:-\ super-iores
sob cujas ordens tem servido.
Duruut e a Urall(le Guerra
eornanrlou,
em França,
\1111 huta l hâo <1p~<le2a de AgoHto d
lBlH até 4 de Abril
de WIU ('Olll notável zê!o , exh-aord inária <le<li('nçiio e
muitu
com pel ôru-ia , pelo que foi louvado
em Ordem
Iln 1." (livlsiio (10 Corpo E_'pedlejoJl:1rio
Port uguôs , de
'27 de ~Ial"(:() de 1!lL9.
'rem ainda averbados os seguintes louvores:
Lou 'ado pela muita iuteligen('ia,
zô lo notável
e «u i(lado ;1S!-\Í<lUO com que, durante o per-íodo d e iu~!tuc:ão,
iu iu istro u , ('0111 os ma is prof'ícuoa
resultados,
a inst rucão
<1e (FIl' foi Plleurreg>u(lo (Orde!ll (la esvolu prática
d('
iufnuturiu,
(le ~l de Ago::>t.o (le 1902) ;
Lonva(lo pelo E_,.mo Nl'. general em Ülilpel'çUO ol'llinál'iu pelo lllallife~to zPlo e llIuita ('olllpetêul'ia
('Olll (llH'
<1urante alguns anos e.xereeu o cargo (le ajudantc,
re,dada
no estado irrepreensível
em que sr elH'ontra\'tl o
:lnlui"o da I'lP('retaria durante
('i ueo ano::> e aiu(la pela
profieiêueia
com que elaboron
o catálogo
(la escola,
ahumgen(10
11 :()OO YOIUnle~
(()rr!clI/ (la es('ola prátiell
<1" infHlltaria, <le lG (le Julho de l!HI);
T,oH\.Hlo pelo llotávpl zelo e iuteligf'-ll('ia
('om qu\'
(lil'ig'iu a <,_'tpllsa marc'lIa (le :319 quilómetl'ml, pfpdlHu]a
COlll Hill )H.'lotiio de 50 pra~'as,
para experit;lwias
do
I-quipamento
de 1!)l2, e ainda pelo niterioKo
f' hPlll
'lahol'U(lo l'platório quP apreselltou
u('prl'a da refel'l(la
marcha
e experiência
(Ontcl/!
do E,rÍ'rcitu
lLO
~l,
:!." série, de 1912) ;
LOU\'ado pela lH'J'~everaIlte dedicac:i"(o e iIltel ig-(l1J('ia
(Iistillta que paü>nteou na árdua lllissilo do ensino <10
lperutas
(OrdclI/ <lo gT'lpO de hatalhões
H.O l~l,
<1(' ]
(le .1aio de l!)la) ;
J,tHlvado pelo iUHpedor (la L" (livisii.o <lo e.,pl'('ito,
pelo "aem nome de S. Ex.a o MiniHü'o <la Guerra,
í
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I i0";0 ~('l'yi(;o, iIlteligi'>J1Cia e boa vontude p"e"j u dos ii
dn ill:-ltrnc;i\.o militar
jnep[ll'Htória
(nola H,O !.la,
de 1:{ de Fevereiro de HJH·) ;
LOUYH(lo pela .led icuçâo profissiouul
t-om (lue e1ab(~)'OU a sua «ouferência
(c-irculur (lo ('OllUlIHlo da
(11visão do exército 11.° 2: 200, de 25 de ~\gosto de 1HH) ;
Louvado pelo notável zôlo , extraordinária
c1e(li.('açlío
e muita
('olllf>ptêneia
de que
em (1a(10 provas
no
r-omunrlo (10 1," batulhão. :f: um oficial (lI' grmule POllderução e um honesto «umpr-idor (los seus devNetl (Ord eni da 1," divisão do exército 11.° 700, de 27 de Março
de 191D) ;
Louvado }leIo modo ('OJllO RI' (le:-\empellhou (la comissão dl' que fez parte,
encarregada
de J'epretlentar
a
armn (II' inf'an tt ria (lo exército portuguê»
UOH exerf'ícios finais da Academia
_lilitar
Espanhola
(le Sara'oc.:a (()rdel/l do R.l'(:rci/o ]1." 20, (le HHD) ;
Louvado pela. forma como se dosempeuhou
da Jlli~~u()
de ( irector da escola preparat6ria
de quadros, que fu n«ionou no r-nrreute ano (lD;H), tell(lo· mais uma vez reveludo 't sua. grande
eompetêuC'Ía
técnica
e gruude
método d orp:anizac.:ão, de que resultou levar-se a cabo
com granel regularidade
um servic;o <1etum granal' impoitânciu
(UI le ni do Ea ército H.O24, 2.a série, de HJ31) ;
Louvado pel, superior conrpetência,
<1edieltc;ão e inteligi"'llcia que demonshou,
não ,,6 110 desempenho
(lu,.;
suas func.:ões como illspedol',
('01ll0 tam hélll durante
()
tempo que exerceu o cargo de ('hefe da La Repal'tic.:uo,
revelando, nos estudos a (rUe pro('e<leu ne)olsaRepul'tic;uo,
os seus p1'ofundos conhecimentos
téeni('os sôhre as llovas
moda.lidades
incumhida"
ü arma de infantaria,
o que
o tornou um valioso auxiliar
(la cli.rerc;ão (OI't!Plll de
,';PI'l'i('o da dil'e('(;ão da anna
de iUlantaria
de 2 de }1'e\ erei1'o (le l!);{2) ;
1,ouv<1(lo, pelo .J11illisho <la G-uel'l'H, pela forma inteligente e criteriosa
('OlllO desempeuhou
as alta,~ func.:õe-;
(le diredor
da La Di]'e('~ào Heral, contrihuindo
a~silll
para. facilitar
a acc;i'io <10 mesllIo .liuish'o
(Ordem do
E,l'él'cito n.O 11, 2.~ série, de l!);l2) ;
'l'endo comandado
o regimento
(le i.nfantaria
n. o 1,
dE's<1e19 de ,Jullho de HI26 até IR (le ~Iaio <1e 1929, foi
louvado pelo y,{>lo, solicitude
e l'ompetpHeia
rom que
ü_'eJ'('pu o aludido (,olllando, lllostnuHlo-se
sempre um
oficial digno (ln. maior cOllsicle1'H(;ào e estima (los seu"
~uperiores e do maior l'e~peito <los seus subol'di nado!>,
('[111,,:1

z.a

í
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manifestando
em todos os seus actos uma lealdade digna
de todo o maior aprêço, evidenciando
grandes qualidades de carácter
e patriotismo,
especialmente
em momentos de grande risco para a Pátria e para a República, devendo êste serviço ser considerado
como comissão extraordinária
e importante
de serviço (Ordem, do
Eaército n. o 8, 2. a série, de 1929).
f; condecorado
com as medalhas
de prata e ouro da
classe de comportamento
exemplar
e medalha de prata.
da classe de bons serviços . .J!; comendador
e grande oficial da Ordem de A viz, comendador
da Ordem de Cristo
e condecorado
com a cruz de 2. a classe da Ordem de Mérito de Espanha.
Freqüeniou
com aproveitamento
o curso de informação do 4.° grau da Escola Central de Oficiais e roi aprovado por unanimidade
nas proyas especiais para o pôsto
de brigadeiro.
O conjunto
e a importância
das circunstâncias que
concorrem
no brigadeiro
Frnncisco
Bernardo
do Canto
e os seus comprovados
dotes de carácter e competência
profissional
fundamentam
e justificam
a resolução
do
Conselho Superior
de Promoções
de lhe dar a preferência para a promoção ao pôsto de general.
Feitas as comunicações
reservadas,
a que se refere
regulamento,
aos sete brio artigo 71.0 do respectivo
gadeiros mais antigos,
candidatos
à vaga por escolha,
foram
apresentadas
reclamações
pelos
brigadeiros
Júlio Alberto
de Sousa Schiappa
de Azevedo e J osé
Alberto da Silva Basto.
Pelo brigadeiro
João de Almeida roi apresentada
uma
reclamação,
não da escolha feita, mas pela circunstância
de se pretender
preencher
por escolha a vaga deixada
pelo general Alfredo Mendes de Magalhãis
Ramalho,
pela sua passagem à reserva, que, no entender
do reclamante,
deveria
ser preenchida
por antiguidade
e
destinada
ao estado maior.
As duas primeiras
reclamações
foram devidamente
apreciadas
pelo Conselho
Superior
de Promoções
em
sessão de 30 ele Novembro
findo, e julgadas
sem fundamento por unanimidade
de votos.
Emquanto
à reclamação
elo. brigadeiro
João de Almeida, julga-se o Conselho Superior de Promoções incompetente
para resolver, visto ser da exclusiva
competência
do Ministro
da Guerra,
que roi a entidade
.que ordeno}! àquele Conselho que procedesse à escolha
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..le um (los brigadeiros
constantes
da relação que para
t'sse fim lue foi remetida
para preenclrimen to da referida vaga.
Pelo que tudo visto e ponderado:
Hei por bem, conformando-me
com o parecer
elo
Conselho
Superior
ele Promoções
e soh proposta
do
:JIinistro
da Guerra, decretar que seja promovido
ao
pôsto de gen('ral,
por esoollin, nos termos dos artiparágrnfos
do decreto
gos 50.° e 51.0 e respectivos
n." 17 :378, de 27 elr. Setembro (le 19:29, modificado
pelo decreto ]].0 19: 175, de 27 de Dezemhro de 1930,
e em conformidndo
('0111 o disposto
na alíuea li) elo § 1.0
<10 artigo 07.° do d ecreto n.? lG :407, de 19 de Janeiro
de 192f), por já não ter apl ieação o ~ 2.° (transitõr io)
do mesmo artigo, visto não exisí ir nenhum oficial (laqucles a <]UPlll se refere o .' 1Ínico do art igo GS.o dêste
decreto, o b,'igatleiro ele infantaria
Francisco
Bernardo
<lo Canto, contando a ant iguidude do pôsto desde 7 de
Setembro do corren te ano, nos t ermos do artigo 90.0
{lo <lN'relo H.O J i: 378, (le 27 <lI' Setembro de lf.J29.
() :Jlini"tro ela Guerra o fuça publicar
(' cump rir.
Paços (10 Govêrno
d,) nf'püblir~,
1 <lo Dezembro
de lfl;12. -~\XTÓ.-lO
() (IH
IIE
{<'((.I"OSO
('11010.\.\Du n icl Nur1, i!J/lcs tl c • /J1IS(I.

2.

Por decretos de 6 de Agosto do corrente ano:

o-

Sup ranumer-àr-ín permanente

• Capitão,
mancntc,

o tenente' de infantaria,
António

Gomes,

coutando

snprnnumerúrio .pcra antiguidade desdo

30 do Setembro do 1029.
Quedro especial a que se refere o artigo 5.·
do decreto n.> 7:823, de 23 de Novembro de 1921
Capitais
ris,

ao

Heitor

milicianos,

lIH'~IllO

quadro.

Gorlofrcdo

antiguidade

os tenentes milicianos de infantaJosé Joaquim
Guedes Gomes o

Ribeiro de Allllcidu, contando

dt'sde 1[)

uo

Fevereiro

do corrünte

ambos a
ano.
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Por decreto de 27 de Agosto do corrente ano:
~Iillislério da Guerra _Ln Direcção Geral- 2. a Reparlição
Quadro

da arma de artilharia

'I'euento-coronel, O major Josó Guilherme Costa Ccutinho de Vilhena, contando a autiguidado desde 13 do
corrento mês.

4," - Por decretos do 15 de Outubro do corrente ano:
~lillistério da Gllerra-P

Direc~ão Gcr;:l-2.a

Qnadro auxiliar

Reparliçiio

de artilharia

Capitão, o tonento do mesmo quadro, do quartel genoral da 1. região militar, Júlio :\feira do Amorim, contando a antiguidade desde 2 do corrente mês.
fi

Adido

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, o tenente do
mesmo quadro, adido, cm serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Francisco Josó Seixas, contando a antiguidndo desde 2 do corrente mês.

5. o -

Por decretos de 29 de Outubro do corrente ano:
Uillislério da Gucrra-l."

Dircc~ão Gcral- 2.a Repartição

Supranumerário

perm anen te

Tenente de infantaria, adido, António Alves 1\Iondes,
que de regresso do Ministério cio Interior so apresentou
em 22 do corronto mõs, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do decreto 11.° 7:823, do 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano do infaataria, do mesmo quadro,
adido, Júlio Perdigão, que de regresso do Ministérlo
das Colónias se apresentou em 22 do corrente mõs.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente Manuel Veloso, contando a antiguidade desde 10 do corrente mês,
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Concedida
a diuturnidade
do quo trata o artigo 15.°
do decreto n.? l1:279, do ~G do Novembro
de 1025,
desde lG de Julho do 1932, ao tenente, graduado,
mocanico, de aeronáutica Manuel António Gouveia, por ter
prestado naquela arma quinze anos do serviço.
Adido

Capitão, o tononte de artilharia,
adido, em sorvico no
Ministério da Instrução Pública,
Josó António Madeira,
contando a antiguidade
dos de 10 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão de artilharia,
adido, João Carlos Guedes Quinhones Portugal
da Silveira, que do regresso da situa,110 de licença ilimitada se apresentou-cm
27 do corrente
mês.
Reserva

Coronel 1]0 infantaria,
com o curso do estado maior,
comandunto
do regimento de iufantarin
11.° [) o adjunto
da direcção do serviço voteriná rio militar, Gaspar do
Couto Riboiro Vilas, nos termos do artigo 78.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do 19:!<J.
Reforma

Coronéis, na situação de reserva, Manuel de Campos
Ferreira Lima e Alberto do Almeida Loureiro e Vasconcelos, por torem atingido o limito do idade, nos termos
do § 4.° elo artigo 10.° do decreto n," 17:B78, de 27 ele
Setembro do 1929, devendo SOl' considerados nesta situação, rcspectivamente,
desde 25 e 28 do corrente mês.
Oficia.is milicianos

de reserva.

Major miliciano médico, do regimento
de infantaria
n.? 7, Afonso de Castro, e capitão miliciano médico, do
quadro dos médicos auxiliares
do exórcito, Francisco
Peres, por terem atingido o limito de idade, nos termos
do § 3.° do artigo 61.° do decroto u.? 12:017, de 2 de
Agosto do 1926, devondo ser considerados
nesta situa<;l1.0, rospectivamente,
dosdo 27 o 2G do corrente mês.
11inislério da Guerra - 3. a Direcção Geral- I.n IIrparlição
Capitão,
o tenente
do secretariado
Sousa Júnior, contando a antiguidado
rente mês.

militar José de
desde 17 do cor-
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6. o - Por decretos de 5 do mês findo:
~Iillislério da Guerra -

í ,

a

Direcção Geral-

2. a Repartição

Direcção da arma de artilharia

'I'enente-coronel
do quadro auxiliar de artilharia,
vogal da comissão do expedição, o major do mesmo quadro,
da casa de reclusão temporária
de S. Julião da Barra,
Francisco
Mota, contando
a antiguidade
desde 20 do
mês findo.
Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n.? 20:257, do 24 de Agosto de 1931, desde a data que
lhe vai designada,
ao oficia'! em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n.s i 7:378, de 27 de Setembro de f.929, necessário para o primeiro aumento de fO por cento sôhre o sôldo:
Estado maior generalgeneral Joaquim Mendes Cabeçadas, desde 1 de Julho de 1932, em virtude do disposto no artigo 2.° do decreto n.? 21:787, de 26 de Outubro de 1932.
Reserva

Capitão do quadro auxiliar de artilharia,
supranumerário permanente,
José Luiz dos Santos, por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.° do artigo 10.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Outubro findo.

7.°_

Por decretos de 12 do filJS findo:
llinistél'io

tia GucITa - LU Dil'cc~ão. Geral-

2,a RCllil!'tiçâo

Concedidas
as vantagens
de que trata o decreto
n." 20:247, do 24 elo Agosto de 1931, desde as datas
q ue 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 17:378, de 27 de Setembro de t929, necessário
para o primeiro aumento de 1.0por cento sôhre o sôldo :
Infantaria - tcncnto-coronol
Manuel de l\Iosquita, no
independente
de irifunfanta n o 23, desde 28 de
Outubro de 193:3, capitão Ambrósio Caminata, no regimento do infantaria n.? 5, desde 15 do Outubro de 1932;

batalhão

2.' Série
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Engenharia - tenente-coronel, om disponibilidade, Lniz
de Meneses Leal, no regimento de telegrafistas, desde
7 de Novembro de 1932; Médico-tenente
Mário Paxiuta e Quina, no grupo de defesa móvel de costa, desde
2 de Novembro de 1932.
0

Concedida a diuturnidade de que trata o artigo 15.
do decreto 11.0 11:279, de 26 de Novembro de 1925,
desde 3 do corrente mês, no major de aeronáutica Alfredo Dovalle Portugal, por tor prestado naquela arma
quinze anos de serviço.
Adido

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
da carreira de tiro do Por+alogre, J orgo Frederico Tôrros Voloz Caroço, por tor sido requisitado para desempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério das Colónia:'1, nos termos da parto final do artigo 2. o
do decreto 11.° 13:309, do 23 de Afarço de 1927, devendo ser considorado nesta situação desde 9 do corrente mês.
Disponibilidade

Major de cavalaria, adido, Armando Pereira Carvalhal
da Silveira 'roles Bottencourt, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 6 do corrente mõs.
Oficiais milicianos

de reserva

Capitão miliciano médico, do batalhão de caçadores
n." 8, Ludgero Augusto Soares Moreira, por ter atingido O limite de idade, nos termos do § 3. o do artigo 61. o
do decreto n.? 12:017, do 2 do Agosto de 1926, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situnção de reserva, Joaquim Rodrigues
Gomes, por ter atisgido o limite de idudc, nos termos
do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de
Setembro ele 1029, devendo ser considerado nesta situação desde 6 do corrente mês.

8. o - Por decretos de 19 do mês findo:
llinistério

da Guerra-1.n Direcção Geral-1.a Reparli\ão

Condecorado, 1)01' deliber ocão do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de ouro da classe de
valor militar, om substituição dn, de prata quo lho foi
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concedida,
por se encontrar nas condições da. alínea a)
do § 1.0 do artigo 3.° do regulamento
para a. concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1017, o coronel de infantaria,
reformado,
José Xavier Barbosa da
Costa.
Condecorado,
1101' dcliberacão
do Supremo l'ribuual
Militar, com a medalha militar de prata da classe do
bons 80r\'iç08, por se encontrar
nas condições da alíuea a) do § 2.° do artigo 8. ° do rcgularnon to para a concessão da medalha militar, do 28 elo Setembro de 1917,
o capitão de infantaria Aníbal dos Reis Chaves 'I'arrinho.

~Iilli~lério da Gucrra - i.1i Direcção Gcral-

2. ~ nellarli~ão

Rejeitado
o recurso n." 2:201, interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo major de artilharia Francisco
Xavier Pavão do Morais Pinto, por ser manifestamente
ilegal.
Negado provimonto
ao recurso 11.° 2:217, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo tenente do infantaria Carlos Adriano da Fonseca, por o ter sido fora do
prazo legal.
Minislério da Gucrra- La Dircc~ão Geral- 3.~ neparliç~o
Exonerado,

a seu pedido,

do cargo de professor da
desde 1 do corrente mês,
graduado,
Vítor Hugo Duarte de

10.a cadeira. dli. Escola Militar,
o major
Lemos.

ele artilharia,

Ilillislério tia Guerra - nCllarliçflo Geral
Rejeitado
o recurso n.? 2:219, interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo tenente miliciano do infantaria, do quadro especial, Filipe Alistão Teles Moniz Côrte
Real, por não 8('1' da competõncia
daquele Conselho
conhecer da matéria recorrida.
Negado
provimon to, nos termos
do artigo 34.0 do
regulamento
do Conselho
do Recursos,
no recurso

ORDEM DO EXERCITO

2." Sórie

N.·

io

593

u. o 2:18G, interposto
perante o mesmo Conselho pelo
capitão reformado,
inválido, Manuel António de Oliveira
Miranda.
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sõbre
o soldo, desde 24 do Outubro findo, nos termos dos
artigos ü7.0 a G9.0 do decreto u." 1G:443, de 1 do Fevereiro de 1929, artigos 1.0 o 4.0 do decreto n." 20:2-17, de
24 de Agosto do 1931, (I artigo 10.0 do decreto 11.° 21:426,
de 30 do Junho último, ao capitão reformado,
inválido,
Fernando
do Amaral Lebro, por ter completado o tompo
de permanência
no pôsto do tenente, necessário
para
aquele aumento,
nos termos do decreto n.? 17:378, de
27 do Setembro de 1929.

9.

o-

Por decreto de 26 do mês findo: •
Iliuislério da Guerra -I\ejlarti~ão

Geral

Rejeitado
o recurso 11.° 2:215, intorposto
perante o
Conselho do Recursos pelo tenente reformado Dimas do
Jesus da Silva, por SOl' manifestamente
ilegal.

10.°_

Por decretos de 1 do corrente mês:
Ministério da Guerra - L

Aj udante gcnernl
Bernardo
do Canto.

do exército,

Estado

Capitllo,
do general

O

a

Direc~ão Geral
o general

Francisco

maior general

tenente de cngçnharia,
ajudante de campo
João Estêvão
Agnas, Manuel José Estêvão

Guimarüis.
Govêrno
Direcção

do serviço

militar

de Lisboa

de obt-as e pr-opr-íedadcs milit~res

Capitão,
o tenente do engenharia,
Joaquim Guarda Antunes.

chefe

de secção,
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Quadro da arma de infantaria

Tenente, o alferes António Paula.
Regimento

de infantaria

n.> 5

Tenente médico. o alferes médico António de Deus
Mouga Rodrigues.'
Regimento

de infantaria

n. 14
O

Tenente chefe de banda de música, o alferes chefe de
banda de música Manuel Joaquim.
Regimento

de infantaria

n.s 15

Tenente, o alferes João Miguel Rocha de Abreu.
Tenente médico, o alferes módico Rui Alberto Freire.
Regimento

Tenente
Barbudo.

de infantaria

médico, o alferes
Batalhão

D."

16

médico João Figueiredo

de caçadores n.O 4

Tonente médico, o alferes médico Manuel
Faria Monteiro.
Batalhão

de caçadores

Cândido

n.v 6

Tenente médico, o alferes médico Fausto Soabra de
Almeida.
Batalhão

de caçadores

n.· 8

Tenente módico, o alferes médico Jos6 Joaquim Lopes
Silvério.
Escola prática

de artilharia

Tenentes, os alferes João Augusto de Noronha Dias
de Carvalho o Marçe] Celorico Moreira.
Tenente do serviço de administrncão
militar, supranumerário,
o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
António Salgueiro Máximo.
Escola de aphcação de artilharia
e contra aeronaves

de costa

Tenentes, os alferes, instrutores, G a~par Maria Chaves Marques de Sá Carneiro e Alfredo Botelho de Oliveira.
Regimento

de artilharia

ligeira n." 1

Tenente módico, o alferes módico Joaquim
Vieira Lopes.

Mondes
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Regimento de artilharia ligeira n." 2

Tenente
Bessa.

médico, o alferes médico José

dos Santos

Regimento de artilharia ligeira n.s 3

Tenente, o alferes Francisco
Cardoso Salgado.

Carlos Roma Machado

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Tenente, o alferes Miguel da Silva Amorim.
Regimento de artIlharia de costa n.s 2

Tenente, o alferes Luiz Pereira Coutinho.
Grupo independente de artilharia de montanha n.· 15

Tenentes, os alferes Luíz 'I'oixeira Soares da Mota,
Raúl de Castro Caria e Amílcar da Ressurreição Diogo
de Carvalho.
Grupo mixto independente de artilha.ria montada n.· 14

Major, o capitão de artilharia, da direcção da arma,
José Carvalho do Espírito Santo.
Tenente, o alferes António de Carvalho.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.s 24

Tenente módico, o alferes módico José Neto Milheiriço.
Grupo de artilharia pesada n. o 1

Tenente, o alferes Jorge

Manuel Carregal

Ferreira.

Grupo de defesa. móvel de costa.

Tenente, o alferes

Artur Aragão Pinto de Andrade,

Grupo de defesa submarina de costa

Tenente, o alferes António do Carmo Dantas.
Grupo de especialistas

Tenente, o alferes João da Costa Laje.
4." bataria de artilharia

'I'ouente,

O

alferes João Carlos de Sousa.
Escola prátioa. de cavalaria

Tenentes, os alferes de cavalaria João Eduardo
Gamarro Correia Barrento, Mário Campos Costa e
Amadeu de Santo André Pereira.
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Regimento de oavalar!". n.O 5

Tenente, o alferes Joaqulm José Amar.
Tenente veterinário, o alferes voterinúrio,
bilidade, António Leonardo da Silva.

Dl

disponi-

Rogimento de cavalar la n.s 6

Tenente, o alferes Daniel Bento da Fonte.
Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão Frederico
neses Vilas Boas Vilar.

Maria de Magalhãis Me-

Escola prátioa de engenharia

Tenentes, os alferes de engenharia J oão Magro Romão, Mariano Augusto Lopes Pires, Américo Mascarenhas Macedo e Abel Tavares Fernandes.
Escola. de transmissões

Capitão, adjunto, o tenente de engenharia,
torino, Manuel António Vassalo e Sil va.

adjunto in-

Regimento de sapadores mineiros

.

Tenentes, os alferes Alberto Andrade e Silva, Edmundo Carlos Tórcio da Silva. e Domingos Duarte Belo.
Regimento de telegrafistas

Capitão, o tenente Mário dos Santos
Tenentes, os alferes Carlos Miguel
l!'reire, António Osório Ruas, Domingos
Alvaro Miranda de Morais e António

Risques Pereira.
Lopes da Silva
Cabral de Melo,
Augusto Areias.

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão, o tenente João Henrique Branco Pereira Dias.
Tenentes, os alferes Duarte José Martins da Costa
Pereira, Inácio Xavier Teixeira da Mota, João Moira
Valente de Carvalho, Fernando Eduardo da Silva Pais
o Duarte Pinto Bastos de Gusmão Calheíros.
Tenente do serviço de admiuistração
militar, supranumcrário,
o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Manuel Domingos.
Batalhão de pontoneíroa

Major, o capitão de engenharia, da direcção do serviço do obras e propriedades militares da 1." região militar, Aurélio do Rêgo Monteiro.
Capitão, o tenente, do regimonto de sapadores de caminhas ele ferro, António ele Matos Maia.
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Tenentes, os alferes José do Sousa Fogaça, José Galhardo Ferreira, Eduardo Augnsto Soares da Piedade,
Renato Vitório Serafim de Assis o José Joaquim Rodrigues Junqueira.
Tenente médico, o alferes médico António Cardoso
dos Santos Cunha.
Batalhão

de automobilistas

Capitão, o tenente Luiz "Maria Bastos do Carvalho.
Tenente, o alferes Afonso Magalhãis de Almeida Fernandes.
Grupo independente

Tenente

Reis.

de aviação

de protecção

e combate

médico, o alferes médico Matias Duarte dos
1.' companhia

de saúde

Tenente médico, o alferes
Mac;ã.s Fernandes.
3,' companhia

médico Alberto

de administração

Pereira

militar

Tenentes do serviço de admiuietração
militar, supranumen'trios, os alferes do mesmo serviço, suprauumerários, Marcelino Ferreira Martinho, António Dias, Ar·
ménio do Nascimento Guerra e Carlos Pessoa Fraikin.
Escola

de esgrima

do exército

Tenente médico, o alferes médico Fernando
Machado Faria,

Jaime

Adidcs

Major, o capitão de infantaria, adido, professor do
Colégio Militar, Henrique dos Santos Nogueira, contando
a antiguidade desde 7 de Março do corrente ano.
Major farmacêutico, o capitão farmacêutico, adido, cm
serviço no Ministério do Intorior, na guarda nacional
re}JUblicn.na, António Borges Sacoto.
Capitãis, os tenentes de engenharia, adidos, professor
da Escola Militar, Inicio Francisco da Silva, c, em serviço no Ministério do Comércio, Indústria o Agricultura,
no instituto geográfico e cadastral, Manuel Quirino Pacheco de Sousa.
Tenentes, os alferes do cavalaria, adidos, Jaime Rosado Semedo o Fernando António Cerqueira da Silva
Pais, em serviço, respectivamente, nos Ministérios do
Interior, na guarda nacionall'epublicana, e das Colónias.
'l'enente médico, o alferes médico, adido, cm serviço
no Ministério das Colónias, Zózimo Soares Ramos.
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Alinistério da Guerra - Repartição Geral

Coronel, chefe, o tenente-coronel do secretariado militar, chefe interino, António Maria Gonzaga Pinto Júnior.
11.°-

Pertarias

Por portarias de 19 do mês findo:
~Iillistério da Guerra - Repartição do Gabinete

N ameado vogal auxiliar da comissão de história militar, na Figueira da Foz, o cidadão dr. José Salinas
Calado, da mesma cidade, nos termos do § 5.° do artigo 1.0 do decreto n.? 9:290, publicado na Ordem do
Exército n. ° 13, La série, de 1923.
Nomeada a comissão, composta pelos oficiais a seguir
mencionados, para proceder ao estudo dos locais para a
construção
de novos quartéis para as unidades do govêrno militar de Lisboa:
Coronel de engenharia Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimontol, inspector do serviço de obras e propriedades
militares; tenente- coronel de engenharia Roberto de Oliveira Pinto, chefe da S.a Repartição da Direcção da arma
de engenharia, e capitão de artilharia António Tôrres
Baptista, em serviço na direcção do serviço de obras e
propriedades militares do governo militar de Lisboa.

Por portarias de 26 do mês findo:
!Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra, da Marinha, das Colónias e da. Instrução Pública, exonerar do cargo de vogal civil da
comissão de história militar, criada pelo decreto n.? 9:290,
de 12 de Dezembro de 1923, e nomeada por portaria de
12 de Janeiro de 1929, inserta na Ordem do Exército
n. ° 1,2. a série, do mesmo ano, o cidadão António Cabreira.
Exonerado do cargo de vogal da comissão nomeada
por portaria de 21 de Julho do 1926, inserta na Ordem
do Exército 0.° 15, de 7 de Agosto de 1926, o cidadão
António Cabroira.
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Minis!ério da Guerra - f.A Dirt,(,táo Geral-l.:I

RCJlarlição

Louvado
o major de cavalaria
Alfredo
Narciso
de
Sousa pela forma criteriosa,
activa e zelosa como tem
administrado
a Coudeluria Militar de Alter, organizaudo
a sua administração
de forma a ser superiormente
apreciada pela sua oxtruordinúria
ohrn de ressurgimento,
dosouvolvondo
as explorações
agrícolas o pecuárias do
uma forma económica e proveitosa, o quo a torna um estabelecimento
militar modelarmente
administrado,
honrando assim o exército o a arma de cavalaria,
a que pertence.
Louvado o tenente de aeronáutica
Humberto da Si1"
Delgado
pelo valor e coragem q ne manifestou,
sendo
alferes do artilharia
e estando cm tirocínio na escola
prática da arma, durante os acontecimentos
revolucionários que se deram naquela escola na noite do 1 para 2
do Fevereiro de 1\:)26, ao pretender, com risco da própria vida, submeter à obediência e disciplina as tropas
rebeldes, não conseguindo o seu fim por ter caído ferido
com um tiro dado por um sargento que comandava uma
fôrca revoltada.
Êste louvor substituo
o que lho foi concedido pela
Ordem do Exército n. o 4, 2.:l série, de 31 do l\lnrç~

do 1028.
1liuis!él'io da Guerra-

f.a Dil'ec~ão Gcral-

3.:1 Rel'arli~ão

Promovidos
a aspirantes
a oficial para a Escola Militar, uos termos do § 2.0 do artigo 1G.o do decreto
11.U 16:750,
de Hl de Abril do 1929, atendendo a quo
não foi ainda regulamentado
o decreto 11.0 16:141, de
de Novembro de 1028, desde 1 do corrente, as seguintes
praças o indivíduos da classe cívil :
Primeiros
sargentos
cadetes:
tio batalhão
de motrnlhadorns
n." 2, .Rnúl de Brito Subtil ; do rogimento do
artilharia
ligeira. n. o 3, Manuel Barbosa do Matos Chaves e António Luiz 'I'adon ; do regimento do artilharia
do costa n. Q 2, Fernando do Sousa Medeiros Júnior; do
grupo do artilharia
a cavalo D.O 2, Humberto
Lopes
Gonçalves
Garcia;
do regimento
de cavalaria
n,? 7,
N uno Alves Calado;
elo regimento
de cavalaria n. o 9,
Rogério
Jaime do Campos Cansado, João do Paiva do
Faria Leite Brandão,
João Vítor 'I'oixeira Brngança 6

(;00
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Francisco da Oosta Gomes; da 3.11 companhia de administração militar, Manuel Machado.
Segundo sargento cadete do regimento de cavalaria
n.? 8, João Josó Rodrigues Mano.
Soldados: do regimento de infantaria n.? 1, n." 661/32,
Vítor do Nascimonto Vaz; do regimento de infantaria
n.? 5, n." 266/32, Luiz Joaquim de Sequeira Manso
Couceiro Leitão, n. ° 241/32, Alberto Ferreira de Freitas
Oosta, e n.? 39/32, Manuel Norton Brandão; do batalhão
de ciclistas n.? 2, n." 124/32, Armando Machado da
Silva; do batalhão de metralhadoras n." 1, n.? 12;;32,
Angelo Ferrari; do regimento de artilharia ligeira n. ° 2,
n.? 197/32, Manuel Maria Delgado e Silva; do, rogí
mento de artilharia ligeira n.? 5, n." 140/31, Alvaro
Marques do Andrade Salgado; da companhia de trem
hipomóvel, n. ° 314/32, Fernando Homem da Costa ; do
regimento de cavalaria n.? 2, n.? 41, Eurípides Sonsa da
Silva; do regimento de telegrafistas, n. ° 364/31, Álvaro
José Duarte dos Penedos, e n.? 756/31, Jacy Pinto Coolho; do regimento de sapadores mineiros, n.? 722/32,
Francisco António Correia Leal; da escola prática de
engonbnrla, n." 270,'32, Mário Machado da Graça.
Cívis : Mário Jorge Rios de Sousa, Urbano Augusto
Pires Benites, José de Freitas Soares, Armando Mesquita Pereira Cosme, Anselmo Guerra Correia, Horácio
da Silva Gonçalves, José Maria da Ponte Rodrigues,
Paulo Eduardo Silva de Gouveia Durão, Miguel Martins
de Sequeira Braga, Ernesto Armindo Felgueiras e Sousa,
Francisco António das Ohagas, Francisco Barão da
Cunha, Jacinto da Silva Medina, Joaquim Brilhante
Paiva, Joaquim Júdice Leote Cavaco, José da Silva
Correia, Luiz Mário do Nascimento, Mário 'I'elo Polleri,
Eduíuo
João Geraldes, Luíz Tavares dos Santos e
Manuel Silva Marques de Sá.

12.°-

Por determina ião do Govêrno da República:
Minislério da Guerra - 2. a Direc~áo Geral

Vogal da comissão do contencioso, o coronel de artilharia, da delegação da 3. a inspecção de artilharia, Luiz
de Albuquerque Gusmão.
Arquivista da 2.a Repartição, o alferes do secretariado militar, supranumerário, Delfim das Neves.
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Chefe da secção de cartografia, o coronel de infantaria, com o curs o do estado maior, da La Repartição,
Carlos Maria Pereira dos Santos.
Dtrecção da arma de infantaria

Adjunto da V' Repartição, o capitão de infantaria, no
quadro da arma, Raúl Emídio de Carvalho.
2.· inspecção de infantaria

Inspector interino, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, adjunto da direcção da arma
-de engenharia, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha.
Regimento de infa.ntaria n.· 2

Capitão de infantaria, supranumerário
permanente,
.Rodrigo Faustino.
•
Tenente médico, do grupo misto independente de artilharia montada n.? 24, José Neto Milheiriço, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 4

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Henrique
Martins Galvão ,
Regimento de infantaria n.O10

,

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, Eusébio
)T unes do Castro e Silvério do Amaral Lebre.
_

Regimento de infantaria n.O18

Capitão de íníuntaria, supranumorário
Manuel Gonçalves Bordado.

permanente,

Regimento de infanta.ria n, 17

Capitl1is do infantaria, supranumerário permanente,
Alípio José da Cruz Oliveira, e miliciano, no quadro especial, António Carlos Amaral.
Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, do
grupo de informação de aviação de protecção e combate,
Antero Albano da Silva Cabral, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 18

Tenente chefe de banda de música, do batalhão de caçadores n.? 3, Francisco Alves Júnior, pelo pedir.
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Regimento de infantaria n.s 21
Capitãis
de infantaria,
no quadro da arma, António
V f'iga Cabral Beleza dos Santos e António Eduardo Cabral e Castro.
Batalhão de caçadores n.v 1
Capitão de infantaria
Paulo Benar d Guedes. ficando
exonerado
de vogal do Conselho da Ordem Militar da
TOrre e I~spada.
Batalhão de caçadores n.· 3
Tenente chefe de banda
infantaria
n.? 18, Francisco

de música, do regimento
Pereira de Sousa.

ele

Batalhão de caçadores n.s 6
Capítãis milicianos
de infantaria,
no quadro especial,
Francisco Martins de Oliveira Santos, e, com o curso da
arma, Joaquim Alves Pinto Coelho.
Batalhão de metralhadoras n.· 1
Capitão,
do regimento
do infantaria
n.? 11, Artur
Ernesto
Campos elo Oliveira Pinto, sem dispêndio pura
a Fazenda Nacional.

•

Distrito de recrutamento e reserva n.· 3
Sub-chefe, o major ele infantaria,
no quadro da arma,
J oag tlim Mendes Bragança.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 5
Tenente miliciano do infantaria,
no quadro especial,
Manuel Podro Rodrigues Pardal, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 6
Sub-chefe,
u tenente-coronel
de infantaria,
do distrito
de recrutamento
e reserva n.? 1, Pedro do Azevedo Cruz.
Exouerado de sub-chefe, o capitão de infantaria Carlos Augusto de Arrochela LObo.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 9
Sub-chefe,
O tenente-coronel
de infantaria,
no quadro
da arma, Francisco
da. Rosa V ontura, por motivo disciplinar.
Exonerado
de sub-chefe, o capitão de infantaria Anacleto Pinto da Cunha e Paiva.
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Distrito ele recrutamento
e reserva n.v 21
, Sub-chefe, O major, com o curso do estado maior, do
regimento do infantaria 11.0 21, Francisco de Passos.
Exonerado
do sub-chefe, o capitão de infantaria
Jo[o
Augusto do Rõgo Bavam.
Direcção

da arma de artilharia

Adjunto da L." Repartição,
o major de artilharia,
quadro da arma, João Vítor Ferreira da Fonseca.

no

Quadro da arma de artilharia

Capitão, elo regimento de artilharia ligeira n.? 3, João
Lopes da Fousoca (l uedos.
Tenente,
do regimento
de artilharia
ligeira 0.0 1,
Selénio G ualter Culheiros.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de artilharia,
do mesmo quadro, do
depósito geral de material
do aquartelamento,
Carlos
Nunes do Castro Paiva.
Regimento

de artilharia.

ligeira

n .• 3

Oapitãis de nrtilharia,
da dolcgnçno
da 2." inspecção
de artilharia,
Inácio José Rodrigues da Costa, professor
da escola central de. sargentos,
Luiz António Vicente, e,
cm disponibilidade,
J oito Carlos Guedes Quillhoncs Portugal da Silveira.
Grupo mixto independente

do artilharia

Tenentes,
de nrtilharia,
no quadro
cisco Pinto Balsemão Martins Canhoto,
gimento de infuntaria
n.? 2, Amílcar
Marques, sendo este pelo pedir.
Rogimento

Comandnnte,
n.? 0, Arnaldo

de oavalaria

montada

n ,s 24

ela. arma,. Frane, médico, do roJosé da Piedade

n. ° 3

o coronel, do regimento
de cavalaria
Martim Afonso Chichorro da Costa, pelo

pedir.
Major de oavalar!a, em disponibilidade,
Armando
reira Carvalhal da Silveira 'reles Botteucourt.

Pe-

Regimento do oavalaria n.v (5
Segundo comandante,
o tonente-coronol,
do regimento
de cuvalaria n.? 3, Francisco
Justino Morais Teixeira.
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Regimento de oavalaria n.O9

Comandante, o coronel, do regimento de cavalaria
n." 3, Alexandre Inácio de Barros Van-Zeller, pelo pedir.
Major de cavalaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 3, Primo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior,
pelo pedir.
Direcção

da arma de engenharia

Chefe da 1. Repartição, o coronel, do regimento de
sapadores mineiros, Duarte de Figueiredo do Naseimento Veiga.
li

Esoola prátioa de engenharia

Tenente, do regimento de sapadores de caminhos deferro, João Moira Rebêlo Valente de Carvalho, pelo
pedir.
Quadro da arma de engenharia

Capitão, do regimento de sapadores de caminhos de
ferro, Ricardo Pereira Dias.
Regimento de sapadores mineiros

Comandante, O coronel de engenharia,
arma, Rui Viterbo Fragoso Ribeiro,

da direcção da

Regimento de telegrafisto.s

Alferes do quadro auxiliar do engenharia, da direcção da arma de engenharia, Epaminondas da Luz Rocha.
Depósito geral de material automóvel

Tenente do quadro auxiliar de engenharia, supranumerário permanente, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Joaquim Tomaz Nunes Pires.
Oficinas gerais de material de engenharia

Adjunto interino, o tonente, do regimento de telegrafístas, Eduardo de Arantes e Oliveira.
Comissão técnica do serviço de administração militar

Vogul, O capitão do serviço de administração
Manuel António do Olival Júnior.

militar.

Supranumerário permanente

Major do quadro auxiliar de artilharia, da comissão de
expedição da direcção da arma de artilharia, Joaquim
Simões.
Escola central de sargentos

Professor, o capitão, do regimento de artilharia ligeira
n,? 4, Firmo Gambiui da Costa Gomes.
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Regimento de oavalaria n.· 9

Comandante, o coronel, do regimento de cavalaria
n,° 3, Alexandre Inácio de Barros Van- Zeller, pelo pedir.
Major de cavalaria, do distrito do recrutamento e reserva n." 3, Primo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior,
pelo pedir.
Direcção da arma de engenharia

Chefe da 1." Repartição, o coronel, do regimento desapadores mineiros, Duarte de Figueirodo do Naseimento Veiga.
Esoola pratica de engenharia

Tenente, do regimento de sapadores de caminhos deferro, João Moira Rebêlo Valente de Carvalho, pelo
pedir.
Quadro da arma de engenharia

Capitão, do regimento de sapadores de caminhos deferro, Ricardo Pereira Dias.
Regimento de sapadores mineiros

Comandante, o coronel de engenharia,
arma, Rui Viterbo Fragoso Ribeiro.

da direcção da

Regimento de telegrafisto.s

Alferes do quadro auxiliar do engenharia, da direcção da arma de engenharia, Epaminondas da Luz Rocha,
Depósito geral de material nutomóvel

Tenente do quadro auxiliar de engenharia, supranu·
merário permanente, do regimento de sapadores do caminhos do forro, Joaquim Tomaz Nunes Pires.
Ofioinas gerais de material de engenharia

Adjunto interino, o tenente, do regimento do telegrafistas, Eduardo do Arantes e Oliveira.
Comissão téonioa do serviço de administração militar

Vogal, o capitão do serviço do administração
Manuel António do Olival Júnior.

militar.

Supranumerário permanente

Major do quadro auxiliar do artilharia, da comissão de
expedição da direcção da arma do artilharia, J oaq uim
Simões.
Esoola central de sargentos

Professor, O capitão, do regimento de artilharia ligeira.
n." 4, Firmo Gambiui da Costa GOUlCS.
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da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados
os oficiais e praças a seguir
mencionados
com as mercês da Sociedado Portuguesa
da Cruz Vermelha
que lhes vão indicadas,
é-lhes permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz Veru1elha

Coronel,

na situação

de Bell.eU1erêll.cia

de reserva,

Cruz VerU1elha

Capitão
Castro.

de

artilharia

Gaspar

Abel Marinho Falcão.

de Mérito

Malheiro Pereira

de

Cruz VerJ.D.elba de Dedicação

Tenente

de infantaria
Medalha

Delfim Pais Lopes.
de Agrad~ciU1ento

Primeiros
sargentos, do batalhão
de pontoneiros,
João da Silva, e, do secretariado
militar, Manuel Joaquim Miranda.
Soldado n.? 09, da 5.a companhia do batalhão n." 1
da guarda nacional republicana,
António Marques.
llinistério da Guerra -L"

Direc~ão Geral-

í ,

a ReJlar!i~ão

que, nos termos do artigo 5.0 do regulamento dos concursos
para os lugares de promotor e
defensor perante os tribunais
militares,
aprovndo
por
decreto do 27 de Abril de 1911, foi publicado no Diário
do Govênw n." 207, 2.a série, de 1-1 do mês findo, que
as provas do concurso para defensor oficioso junto dos
tribunais militares territoriais,
a que se refere a alínea a)
do n ," 16.0 da Ordem do Exército 11.° 15, 2." série, do
corrente ano, deverão começar a realizar-se 110 dia 12 do
mês correcto,
pelas 1-1 horas, no edifício do Supremo
Tribunal
Militar , tendo 11 elas sido ndmitidos, por satisfazerem às exigências
do artigo 4.° do mesmo regulamento, os seguintes oficiais:
Majores: de infantaria,
Joaquim Mondes Bragança, o,
de artilhnria,
Joaquim Dias Bastos; c capitãis, do infantaria, Josó ~raria Coelho da j,lota, c, de artilharia, Alberto
Reinaldo da Costa Figueira.
•

a) Declara-se
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b) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República da
Polónia com o grau do comendador da Ordem da Polóaia Restituta o coronel de infantaria Feliciano António
da Silva Leal, é-lho permitido, cm conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê o usar as respectivas iusfgnias.
c) 'rendo sido agraciado 1)01' Sua Majestade o Rei de
Itália com o grau de grande oficial da Ordem da Coroa
do Itália O tenente, graduado, Manuel António Gouveia,
élhe permitido, em conformidade com as disposições do
regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
d) Declara-se quo, por despacho da Intendência Geral
..Ia Segurança Pública de 18 do Janeiro do 1929, publieado no Diário do Gocêrno n.? 22, 2." série, de 26 do
mesmo mês, foi concedida a medalha de assidurdade,
criada pelo decreto n." 12:520, de 21 do Outubro do
1026, ao tenente de infantaria José Alexandre Tomaz.

e) Declara se que, por portaria do Ministério da Marínha de 19 elo Outubro do corrente uno, inserta no Diávio do GOVê/'110 n." 249, 2.a s6rie, do 24 do mesmo mês,
foi condecorado com a medalha de cobre de filantropia e
earidado do Instituto de Socorros a N áufragos o tenento
ehefo do banda elomúsica Armando de Mendonça Escoto,
sondo-lho permitido usar a respectiva insígnia.
f) Condecorados com a medalha militar da classe de
eomportamento oxemplar, om conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto do 28 do
Setembro de 1917:
Medalha

de

ouro

Supremo Tribunal

Militar

:Major de infantaria João Coelbo Teixeira.
Regimento

de infantaria

n.v 13

Tenento-coronel de infantaria, com o curso do estado
~aiol', José l\1aria Cabral do Sampaio.
Batalhão

de caçadores

n.O 5

Capitão Eduardo Augusto Barbosa Gonçalves.
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Regimento de cavalaria. n.· '1

Tonente Antero Fernandes.
Medalha de prata
Ministério da GuerraL.l,t

Dfrecçãc Geral-2.·

Repartição

Tenento de infantaria Jorge Alexandre Freire Garcia.
Regimento de oavalaria n.O 3

Tenonte João Joaquim Valadas.
Rogimento de telegratlsta.s

Capitão Mário dos Santos Risques Pereira.

g) Declara-se quo devem ser considerados condecorados com a Ordem Militar de- Avi~, e não com a do
Cristo, como foi publicado, os oficiais constantes da
alínea.f)
do vn." 12.~'da Ordem do &ército n." 18,2.3
série, do corrente ano.
14.

0_

ftlinistério da Guerra - 1.li Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que fica som. efeito a colocação do major Joaquim Mendes Bragança no regimento de infantaria n.? 17, inserta na Ordem do Exército n," 18,
2.& série, do corrente ano.

b) Declara-sê' que o capitão , do Infantaria, adido, com
licença ilimitada, José da Cunha Amaral Pinto Fernandes deixou de estar nesta situação, continuando porém
na de adido, mas em serviço no Ministério das Colónias,
por ter sido nomeado para uma comissão civil, nos termos da última parto do artigo 2.° do decreto n.? 13:309,
de 1927, na província do Angola.
c) Declara-se que o tenente de infantaria Raúl Martins
da Costa, que passou à situação do adido, em serviço no
Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana,
pela Ordem do Exército n.? 15, 2.& sério, do corrente
ano, deve ser considerado naquela situação desde 11 de
Julho último.
d) Declara-se que são sem dispêndio para a Fazenda
Nacional as colocações insertns na Ordem do Exército
n. 018, 2. ti série, do corrente ano, no regimento de artilharia de costa n. o 1, do major de artilharia Ricardo Ma-
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111011 Durão e dos tenentes do artilharia Bento de Brito
do Rio Abreu e Armando Alberto da Silva Pereira, e
do quadro auxiliar do artilharia, supranumerário permanente, Hermenegildo Augusto dos Santos.
e) Declara-se que o capitão miliciano de artilharia, do
quadro especial, Carlos Nunes de Castro Paiva, que pela
presente Ordem do Exército é colocado no quadro especial I) que se refere o artigo 5.° do decreto n. ° 7:823, de
23 de Novembro de 1921, presta serviço de justiça no
governo militar de Lisboa desde 14 de Novembro findo.

f) Declara-se que a colocação no quadro da. arma,
inserto na. Ordem do Exército n. ° 16, 2. n série, do corrente ano, respeitante ao tenente de 'artilharia João Ferreira, deve ser considerada para os efeitos do artigo 3.°
do J decreto :q.. ° 21:638, de 3 de Setembro último, e não
nos termos .do, artigo 2.° do mesmo decreto, como foi
publicado.
g) Declara-se que o tenente de artilharia Sidónio Bossa
Pais, que 'pela Ordem do Eteército n.? 3, 2.11 série, de
1932, foi colocado no regimonto de artilharia de costa
n.o-1, p.ar~ os efeitos das alíneas a) e c) do artigo 43.°
do decrt:lto n.6 17:378, de 27 de Setembro de 1929,modi.
ficado pêlo artigo 1.1t do decreto n." 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930, recolheu à sua anterior situação de
oficial às 'ordens' do sub-chefe do estado maior do exército em 1Ú de Novembro findo.
lz) Declara-se que é Armando Alberto da Silva Pereira
o nomo do tenente de artilharia colocado no regimento
de artilharia de costa n." 1 pela determinação iuserta na
Ordem do Exército n." 18, 2.a série, do corrente ano, e
não o de Alberto da Silva Pereira, como foi publicado.

t') Declara-se que fica sem efeito a colocação do major
de cavalaria, em disponibilidade, Armando Pereira Carvalhal da Silveira 'I'elos Bettencourt no regimento de
cavalaria n,° 9, insorta na Ordem do Exército n. ° 18,
2.:l série, do corrente uno.
j) Declara-se que a colocação do capitão Patrocínio
no regimento do cavalaria n.? 9, ínserta na
Ordem do lIxército n. ° 17, 2.'n série, do corrente ano,
foi pelo pedir.
Gonçalves
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k) Declara-se que o coronel do engenharia Rni Víterbo
Fragoso
Ribeiro,
que pela presente
Ordem elo Exército
é colocado como comaudante
do regimento do sapadores
mineiros,
acumula essas funções com as do inspector
interino das tropas e serviços do pioneiros.
l) Declara-se
que o tenente do engenharia
António
Jacinto Magro, adjunto interino da inspecção do serviço
de obras e propriedades
militares,
presta serviço no
Colégio Militar,
como professor provisório,
desde 5 de
N ovombro findo.
m) Declara-se que o alferes do engenharia,
supranumerário, Adalberto
da Conceição Ferreira
Pinto chegou
li, altura
para entrar no respectivo quadro em 1 do corrente mês.
n) Declara-se que o capitão ele aeronáutica,
em disponibilidade, José Machado de Barros chegou à sua altura
para a promoção
ao posto do major na arma de cngenhnria, sua arma do origem, e que seria promovido se
não pertencesse
à nrma de aeronáutica,
onde ainda não
atingiu aquele posto.

o) Declaru-so

qno foi o tenente miliciano médico Luiz
autorizado
a usar o nome do Luiz Ribeiro
de Almeida,
devendo portanto
ser inscrito nos r0spectivos rogistos com êste nome.

de Almeida

p) Declara-se quo o alferes do secretariado
militar,
snprunumcrúrio,
com a patente do tenonte, J 086 Luiz
dos Santos Romão chegou à altura para entra-i' no respectivo quadro em 17 de Outubro último.

q) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar

de ar-

Meira de' Amorim, que pela presente 01'dem do Exh-cit
é promovido ao actual posto para fi

tilharia

Júlio

l)

sitnncüo do quadro
serviço no conselho
gião militar.

auxiliar de artilharia,
fica prestando
administrativo
do comando da La 1'0-

7') Declara-se que o tenente do quadro auxiliar do artilharia, supranumerário,
António de Sousa Brites chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 2 do
Outubro último.
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8) Lista dos oficiais que no terceiro quadrimestre do
corrente ano se ofereceram para servir nas colónias, nos
termos do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927 t
durante o ano de 1933:
Infantaria

Coronel, com o curso do estado maior, Cesário Augusto de Almeida Viana.
Majores:
José Casimiro Vieira de Abreu.
Joaquim Feliciano de Azevedo.
Luiz Augusto de Sousa Rodrigues.
Capitãis :
José Quirino da Câmara Júnior.
António Amílcar Botelho Coelho.
Rogério Augusto.
João César Correia Mendes.
Manuel Ribeiro da Laje.
João Augusto Gonçalves,
Mário Lopo do Carmo, miliciano, do quadro especial.
Álvaro Pereira Ribeiro, miliciano, do quadro especial.
João de Araújo Pissarra.
Manuel Abrunhosa de Matos.
António Pernil.
Leopoldo Leal Dias.
Jaime Augusto dos Santos Borges.
José Vicente Ferreira.
Abel Antunes Teixeira.
Graciliauo Reis da Sirva Marques.
Amílcar Sarmento Osório.
António Augusto Tavares.
Joaquim Pedro de Oliveira.
Oficiais subalternos:
Tenente
Alferes
Tenente
Alferes

Manuel Anncleto Pereira.
Francisco Nunes da Conceição
António de Oliveira.
Raúl da Cruz Pereira.

Caetano.
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Tenentes:
Manuel Joaquim Domingues.
António Dias, miliciano, do quadro especial.
Daniel Alberto Machado, miliciano, do quadro especial.
Luiz Justino Teixeira de Vasconcelos
e Sá.
Francisco António Diogo.
Alferes Francisco Inácio Moreira.
Tenentes:
António Joaquim Ribeiro.
Ernesto Marques da Silva.
Alferes Luciano Fernandes.
Tenentes:
António Gaspar.
Avelino ~le Aguiar Câmara.
Alferes Alvaro Aníbal Borges.
Tenentes:
António Lourenço Guedes.
António Vaz da Silva.
Carlos Oliveira da Silva Chainho.
Júlio António. da Trindade.
Artur Rodrigues de Paula Santos.
Luiz Alcide Nunes, miliciano, do quadro especial.
Alferes João José Amaro, com a patente de tenente.
Tenente Carlos Augusto Martins.
Alferes António José Pinto da Silva.
Tenentes:
Albano Josó da Cruz.
Manuel Carlos de Sousa.
Alberto António Hodrigues Praça.
Alvnro Augusto Martins Vicente.
Aníbal Borges.

Alferes :
Manuel de Jesus Rebelo da Cruz.
Joaquim de Sousa Pe reira.
Bento Teodósio 'I'omaz Cabrita, com a patente de tenente.
Fortunato
António.
José Maria Ribeiro.

(H2
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Artilharia

:Major Walter Lima.
Capitãis :
Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
Leão do Sacramento Monteiro.
Alexandre António Moura de Azevedo.
Félix José Antunes.
Cavalaria

Capitãis:
Francisco António.
Avelino Ferr-eira Barbosa,
João Baptista Lopes.
Albano dos Santos.
Tenentes:
Domingos Pereira.
Manuel Peres.
Aeronáutica

Major J osé Pr-dro Piuheiro Correia.
Capitão Joaquim Sérgio da Silva.
Serviço de saúde militar

Tenente médico José Simões Pereira Júnior.
Alferos médico Matias Duarte elos Rois.
Serviço de

adm

íníatr açâo militar

Capitãis :
Florival Crato Simões Fogaça, miliciano, do quadro
especial.

Manuel Alves Morgado.
Raúl Vito da Mota Cerveira.
Tenentes:
Augusto César Justino Teixeira.
Acácio Monteiro Cabral.
José Gonçalves Palhares Júnior, miliciano, do quadro
especial.
.J osé Eduardo Correia.
Álvaro Troçolo, miliciano, do quadro especial.
Arnaldo ela Costa Moura.

2.' Série

ORDEl\I DO EXERCITO

N.o 19

613

Secretariado militar
Tenentes:
Bonvcntura
Vioira
Aníbal Falcão.

da Silv: •.

Alforos:

.T osé Coelho de Moura.
Henrique

Augusto

Tomé.

Quadro auxiliar de artilharia
Capitãis:
Aristides Lopes Vieira.
Manuel Simões 'I'ojo,
Tenentes:
A rtur Gonçalves da Silva.
José Pinto Gonçalves Correia.
Júlio Moira do Amorim .
.Jos6 Cardoso Machado.
Joaquim Augusto de Simas Nunes.
Quadro auxiliar de engenharia
Tenentes:
Manuel Pereira Patrício.
António de Sá Pereira do Lago.

15.

o-

·1Iillis!éri~ da Guerra - 2.11 Dircctã~ Geral - 3.11 nejlal'li~i'o

.

a) Vencimentos
que, nos termos da loi 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,
com o curso do estado maior,
Gaspar do Couto Ribeiro Vilas, 436691, sendo: pensão
do reserva,
3181502; lei n.? 888, 3Ul89j lei n," 1:332,
76r$54; 0,14 por cento, 9~5G; do vencimento total 42a60
suo pela província
de Angola. Tem 2 aumentos
de 10
por cento sobro o soldo, 41 unos de serviço e 30 períodos.
Capitão do quadro auxiliar do artilharia
José Luíz dos
Santos,
279667, sendo: pensão do reserva,
197tS50;

6J4
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lei n." 888, 19875; lei n." 1:332,55530; 0,14 por cento,
7612; do vencimento total 19,$95 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
42 anos de serviço e 37 períodos.
b) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerado hábil Mariano Augusto da Silva Saraiva para
receber, ao abrigo do § 1.0 do artigo 5.° do mencionado
decreto, os vencimentos de seu pai, soldado pensionista
n. ° 556 da guarda nacional republicana e segundo contínuo dêste Ministério, Manuel Saraiva, cm tratamento na
casa de saúde do Telhal.

Anúncios
1G.

°-

Dil'Cé~ão do Scniço de Baú te l)ililar

Em harmonia com o disposto nos decretos n. os 17:325
e 20:995, está aberto concurso por espaç-o de trinta dias,
a contar da data da publicação déste anúncio, para o
provimento da vaga existente no serviço de análises clínicas do hospital militar principal de Lisboa, como consta
da Ordem do Exército n. ° 7, 2. a série, de 6 de Maio do
corrente ano .
.Os candidatos deverão enviar o seu requerimento,
pelas vias competentoe, devidamente instruídos com os
documentos exigidos polos decretos citados, à direcção
do serviço de saúde militar.
A abertura do concurso foi requerida pelo tenente
médico, do regimento de artilharia do costa n.? 2, José
Carlos Moreira.
Em harmonia com o disposto nos decretos n.08 17:325
e 20:995, está aberto concurso por espaço de trinta dias,
a contar da data da publicação dêste anúncio, para o
provimento da vaga existente no SCI'Vic:ode neurologia e
psiquiatria do hospital militar principal de Lisboa, como
consta da Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, de 6 de
Maio do corrente ano.
Os candidatos deverão enviar o seu requerimento,
pelas vias competentes, devidamente instruídos com os
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documentos exigidos pelos decretos citados, à direcção
do serviço de saúde militar.
A abertura do concurso foi requerida pelo tenente
médico, do regimento de cavalaria n.? 4, DIogo Guilherme da Silva Alves Furtado.

Obituário
1932
Outubro
Novembro
»

iO-Major
de artilharia,
com o curso do estado maior,
F rancisco António Pereira dos Santos.
17 - Alferes, reformado, José Carramanha.
21-Capitão
capelão, reformado, José António Rebõlo,

Daniel Rodrigues de Sousa.

•

Está conforme.

o Ajudante

~~~.~

General,

17~~&7fv~

/~.

I
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ORDEM

DO' 'EXÉRCITO
-

(2.a Série)
Publica-se ao Exército

.

1.o -

-

o seguinte:

Decretos

Ministério da Guerra - Rrpartição

do Gabillcfe

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2:° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
-1~?6, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do d creto
h~b 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 passe
à situação de reforma, nos termos da última parte do
artigo 2.° do decreto )1.0 21:26~, de 26 'de Abril do
corrente ano, o capitão de infantaria, .supranumerário
permanente, J osó Malta.
'
O Ministro da Guerra assim 'o tenha entendido e faça
executar. Pacos do Governo da República, 29 de Agosto
de 1932.- AN'l'ÓNIO ÓSCAR DE FRA.GOSO CÁRUONADaniel Rodrigues de Sousa.

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, dQ!) de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra o em conformidade com fi decisão do Conselho de Ministros: hei por bem decretar que seja considerada nula e de nenhum efeito fi parte do decreto de
7 de Junho do corrente ano que eliminou do respectivo
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quadro o primeiro cabo do batalhão de caçadores n.? 7
Francisco Guerreiro, por se' havei' reconhecido que esta
praça se não acha incursa nas disposições contidas nas
alíneas a) e b) do artigo LOdo decreto n. ° 15: 150, de 9
de Março de 1928, mas sim nas do artigo 4.° do regulamento de disciplina militar.
",
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêmo da República, 29 de Novembro de 1932.-ANTóNIO
OSCA-RDE FRAGOSOCARMONADaniel Rodrigues de Sousa.

llinislério da Guerra - Reparlição Geral

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° dó artigo 2.° do decreto D.O 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto Do-artigo 1.0 do decreto
a." 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 subsídio mensal de 611> a D. Mariana
da Trindade Sequeira Gonçalves ' e a seus filhos, Ema
do Carmo Sequeira Gonçalves, Josefina da Glória Sequ(>~ra Gonçalves e 'Eugénio Reinaldo da 'I'rindade Sequeira Gonçalves, viúva e órfãos do tenente do serviço
da administração militar Eugénio Reinaldo Gonçalves.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e façà
executar. Paços do Govêrno da República, 19, de Novembro de 1932.-ANTÓNlo
ÓSCAR DE,FRAGO~O CARMONADaniel Rodrigues de Sousa.
'
(Visado pelo Tribunal de Contas em 5 de Dezembro de 1932).

Usando da faculdade que me confere o n." 2.0 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 do Ministro ela Guerra: hei por bem decretar que, nós termos
do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro também de
1928, seja concedida a D. Galiana de Oliveira Frade,
viúva d» tenente Manuel Martinho Frade, a reversão da
cota parte do subsídio mensal de 6{J que percebia sua
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filha, Georgina Isabel da Piedade de Oliveira Frade, que
em 10 de Janeiro de 1931 contraiu matrimónio.
O Ministro da Guerra assim o tenha' entendido e faça
executar. Paços do Govêrno 'da Reptiblica, 26' do Novembro de,1932~-AN;TÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA~
Daniel Rodrigues de Sousa.
'
'(Villado pelo Tribunal-de
bro de 1932).

Contas em 5 de Dezem-

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
TI.O 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 2,0 e 3.0 do decreto
TI.O 1(?:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em seguida mencionado, tenha o põsto e antiguidade, nos termos da alínea c) do § 1.0 do artigo 67.0 daquele decreto e artigo 90.°
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
como vai indicado: infantaria, tenente-coronel, o major
reformado José .Alberto Alves Mimoso, contando a antiguidade desde 1 de Julho de 1931.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. paços do Govêrno da República, 26 do Novembro de 1932.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONADaniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 2 de Dezembro de 1932).
'

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 fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o oficial
em seguida mencionado tenha o pôsto ,e antiguidade que
lhe vão indicados, nos termos do artigo 67.0 do decreto
n.? 16:443. de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas a) e d)
do seu § 1.o, artigo 68.0 do mesmo decreto e artigo 90. o
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929:
arma do infantaria: capitão, o tonente, na situação de
reserva, inválido nos termos dos artigos 2.0 e 3.0 do de-
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creto.n.? 16:443, acima referido, F.ernandode Lara Reis,
contando a antiguidade desde 11 de 'Março de 1922.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça.
-executar, Paços do Govêrno da República, 26 de Novembro de 1932.- ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO OARl\IONADaniel Rodrigues de Sousa ..
(Visado pelo 'I'ríbunal de Contas em 2 de Dezembro de 1932).

2) o f,-,

"

i,_

Por decretQs de 5 do. mês findo:
_I

Alinislério da Guerra-1.

li

Direcção Grral- 2. a RCI,al'lição

Adidos

Tenentes, supranumerário pormanente, do batalhão dI}
metralhadoras n ," 2, Gualter Monteiro Alves, do serviço
de- administração militar, do conselho administrativo da
,3.a .Direcção Geral do Ministério da Guerra, Artur
Rodrigues de Matos, e alfores, do batalhão de caçadores
.n. o 2, João das Dores N unos Palrão, do batalhão de
metralhadoras n.? 3, António Maria da Anunciação Telo
e farmacêutico, do. quadro dos oficiais farmacêuticos,
António 'Augusto Castanheira Samuel, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes, o primeiro, terceiro e quarto do Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, o segundo)
do mesmo Ministerio, na policia de segurança pública, e
'0 último por ter sido nomeado professor
efectivo do
Colégio Militar, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 29 do mês findo, 5 do corrente
mês, 28 e 17 de Outubro findo.

3. o - Por decretos de i9 do mês findo:
Ilinislério da. Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Reparli~âo
Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, adido, Eugénio Sanches da
Gama, qne, de regresso do Ministério das Oolónias, se
apresentou em 14 do corroute mês, para preenchimento
de vacatnra no respectivo quadro.
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;

Major de artilharia José Guerreiro de Andrade e capítãis de infantaria Francisco Alberto dos Santos Lara
~ de artilharia Carlos Manuel Marcellin Pereira, todos'
-adidos, qUE', de regresso do Ministério das Colónias, se
.apresentaram, respectivamente, em 10, 12 e 14 do corcento mês.
'
Reforma

Coronéis, na situação de reserva, António 'Goil(;alve~'
da Silva e Cnnha e José Guedes Vilhegas QuinhóneJ' dê
Matos Cabral, por' terem atingido o limite de idade, nof
'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, respectivamente, desde 13 e 19 do coro'
rente mês.
,)

4. o - Por decreto de 26 do mês Ondo :

•

lIiuislério da Guerra - f.& Direcção Geral -1. a Reparl,ição
Supremo Tribunal Militar

Exonerado de adjunto do juiz relator o bacharel Alberto Teixeira de Sampaio, por ter sido desligado dó
eerviço.
Adjunto do juiz relator, o bacharel Afonso de Melo
Pinto Veloso.
(Visado pelo Tribunal de, Contas em 8 ds.Dezembro de 1932).
I ~

, fi •

JJiuislérit

da Guerra-

U,Dirccç~o'

GeI'al-;2,a

,1l~1n.ição.i"':':

)

,t)'oncedid,~s ~s ~~ntng~p.~·,de ,qqe, tr{\i~ ,ó, cl~cr~tp','
n.? .,2D~2471 de ,24
Âgo~to"de, f~31,,:desa@ as. d~tasl
(]_9:~,Il,e~l'vão desigqadtt~1 ,ao~ pficiaif). Wl+ ,l!egpida.men: •
.cionad.os:
." ,}
'.1'
t)~, ":

ae

1'11

1

Por ter completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n..·{ 7:378, d~ 27 de SºteJIl~fo de i929, necessário para o primeiró' i1.'ü'lnentdWe' iO pb't c~'itto sôbre o sôldo:

'-Veterinário ~teúonte Airos1Ràngel Ooalho da'A.lmei'dA,
ocreglmeato de cavalaria n."g,i,désde 18, de ,Novembro {
de 1932l. .. ','.('
,>
lu,
,~(
.11 ,~I'"I!J. .. ")1
'lI
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Idem, para o' segundo aumento de iO por cento' sôbre
i

o sôldo :

I

. Infantariatenento miliciano, 'do' quadro. especial,
João de' Magalhãis' Heleno, desde 6 de; Novembro de

~932..
Concedidas as diuturnidades de. que trata o artigo 15.o
do decreto D.O 11:279, de 26 de Novembro de 1925,
desde as datas que lhes vão designadas,. aos oficiais do
aeronáutica em seguida mencionados, por terem prestado naquela arma o número de ,'anos de serviço que lhes
vai indicado:
Dez anos, .~àpitãis: António Gonzaga Pinto;' desde 7
de Novembro de 1~32, e. Frederico Coelho de Melo,
desde 8 de Novembro de 1932; 'cinco anos, tenentes ;
Luiz Gomes de Oliva Teles, Carlos Mário Sanches de
Castro da Costa .Macodo e Humberto Pais Martins dos
Santos, desde 24 de Outubro de 1932.
Reserva

Capitão de infantaria,supranumeFário
permanente,
do distrito de recrutamento e reserva da Madeira, Júlio
Teodoro Bottencourt e tenente do regimento de infantaria n." 18 João da Cruz Fernandes, 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.° do artigo 10.0 do decreto
D. o 17:378, . de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, .desde 14
e 24 do corrente mês.
Ofioiais milioianos do reserva

Capitão miliciano médico, da brigada n. 2 de caminhos de ferro, Avelino Cândido Ferreira de Carvalho,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.°
do artigo 61.° do docreto n. o 12:017, de 2 de Agosto
de 1926) devendo ser considerado nesta situação desde
20 do corrento mês.
Q

Jlillislério da Guerra - Repartição Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, desde 1 de Julho do ano corrente, nos termos
dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n,o 16:443, de 1 de
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.fevereiro de 1,929, artigos 1.0 e 4. o do decreto n. ° 20:247,
de 24 de Agosto de 1931, "e artigo 10.° do decreto
n.? 21:426, de 30,de Junho último, ao capitão reformado,
inválido, Mário Dias Trigo, por ter completado o temps
de permanência no pôsto de tenento necessário para.
aquele aumento, nos termos do decreto n." 17:378, de 21
de Setembro d(},1929.

5.°_ ror 'decretos de 3 do corrente mês:
>

Ministério da- Guerra -

•

ta Direcção Geral - P Repartiçã&

Separado do serviço o tenente-coronel de eavalaria,
no quadro da arma, A,.ntónioAugusto do Abreu do Amorim Pessoa, nos termos do artigo 176.0 do ragulamente
de ,disciplina militar.
'
Esoola prátioa de oavalaria

Tenente- coronel , segundo comandante,
cisco de Assis Jarn de Carvalho.
Regimento!de oavalaria

o major Fran-

D.· 7

Capitão, o tenente António Serra de Almeida,
tando a antiguidade desdeBô do mês findo.
Concedidas

as vantagens

de que trata

COIl-

o decrete

n." 20:247, do 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais cm seguida mencionados: "
.
Por terem completado o tempo de permanência no oãcíalats
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termo I
do decreto n.· i7:378, de 27 de Setembro de i929, modificada
pelo decreto n.s i9:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre 0
sôldo:

Infantaria - capitão, no quadro, João Cândido de
Figueiredo Valente, desde 17 de Novembro de 1932,;
artilharia-tenentes-coronéis:
Sérgio Ribeiro de Sousa
e Francisco António Real, na direcção da arma de
artilharia; capitãis: Armando de Sousa Lami Varela.
no quadro da arma, Filípe Pereira Marcelly, na 3." Repartição ela L." Direcção Geral do Ministério ela Guerra; cavalaria - capitão Raül Martinho, na inspecção
de cavalaria; administração militar - capitãis : José
Armando da Palma. Graça, na ,2.a Direcção Geral dI»
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Ministério ela Guerra, José de Lacerda da Rosa, na
3.& Direcção Geral do, Ministério da Guerra, Manuel.
Marques Abrantes Júnior, no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, desde 1 de Dezembro de 1932"
Rómulo Pompílio da Rosa Mendes; na direcção da,
arma de engenharia, desde 2 de Dezembro de 1932!,
secretariado militar - oapitãis : Paulo da ConceiçãoCarrilho, na L" Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Artur Marques, na direcção da arma de cavalaria, desde 1 de Dezembro de 1932, Júlio César
Prazeres, na 1. Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 2 de Dezembro de 1932,
&

,Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Raúl Si'lvão Loureiro,
na 1, a Direcção Geral do Ministério da Guerra; majores: Carlos Augp.sto Pereira do Carmo e Manuel
António dos Santos, na La Direcção Geral (lo Ministério da Guerra; capitão Rodrigo Álvares Pereira,
na 3.a Direcção Geral do Ministério da' Guerra; tenentes: António Pereira Rodrigues, no quadro da arma,
Mário Baptista Coelho e Antero Dâmaso das Neves,
respectivamente nas La e 3.a Direcções Gerais do Ministério da Guerra, desde 1 ele Dezembro ele 1932,
José Tavares ele Lima, no Instituto Profissional elos
Pupilos elo Exército, desde 2 de Dezembro de 1932;
cavalaria - capitãis: Duarte Augusto de Monteiro Gomes e Inácio Caldeira Risques Pereira, na direcção
da arma de cavalaria;
administração
militar - tenente-coronel Vitorino Máximo ele Carvalho Guimarãis,
no Inssituto ..Prj)fisflíQ:n~L(los Pl~plios ,lo E~ 'r(';\io~· tenente José ÀllMn~o".aa;,/'C0siJa, {'no"! elepól'\~to' gel1al ele
fardamento "'e Ic!iI~n,(lC:<' )'secre'tafiUll (iii' 'jiyHi tar '-'" tenentes: Aníbal Falcão eJ osé de Sousa Kunes, ?e~pectivamerlJé nas I!" ~ 2,'11 D1tecçí'íes"Géltais -do ,~1!li1Ísté'rlo
ela Guerrà, 'A'IltÓllitJ J (j5~ dê S~hHl'a:e J oitO' Án tbnio '!R(i-']
<1'1'1
gtl es, ha ,3\ <\. Dihê~ão'Gerál' dl1l}I'i.nIst~db da IGuerra, .
J osé Cân{li<l6 dill·(ijoncbiçfitl Bai'\'itl, napRép'artiçüdIGel'al
J(j:':Millistêi~i& :da~~1fer'th, 0i.itlmLate.T Otiqullll Tõt'i'e~i lna'
(liúcçtt'O da b:t1li'a'tle'attilhur~a, ';Janütíti.o 8iuiJões' dai
Silva; nó +ribuíral' ·illili'l'ar territorial' le-:Vieeu '; quadro
auxilinr : de 'arti.lhàtiil.IL.teliénte
.TJ1uo -da ,Uva',' no
depósito geral de-lfl.atfrinl sanH:il'io é' de hospitaliza.;J
çãó, desde l' dl=l',Dezembró"deJ:1932,
hl! I',
,I/
;1' L

,
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"'Idem, para o terceiro aumento de iO por cento sôbre o s61do:.

Ínfântaria - capitão Luiz .António .Aparício,' na
1.&. Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde
1 de Dezembro de 1932.
Adidos

Capitão do regimento de cavalaria n.? 9 José Correia
Durão Paias e tenente de infantaria, do batalhão de aerosteiros, José Joaquim Capela, por terem sido requisitados para desempenhar comissões do servtço dependentéa'
do Ministério das Colónias, respectivamente nos termos
do artigo 31.° e a última parte do arti'go 2.° do decreto
n.? '13:309, de 23 de Março de 1927, devendo ser COnsiderados nesta situação desde 25 do mês findo.
,

,

, I

6. °- Por decretos de 10 do corrente mês:
Ministério da Goerra- LIl Direcção Geral-

2,a

Repartiç,ão

Conselho Superior de Promoções

Exonerado de vogal, para os efeitos e nos termos"
respectivamente,
dos artigos 50.° e 51.° 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, o general Ernesto Maria Vieira da Rocha..
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 9 tempo de permanência no oficialato
~;, desde as datas em que' sào:consi'der'adôs tenentes, tlos'ter:.!1
, 'I
mas do decreto n,· il']:37~ dle 2'(1'de I Setembro' dé' '1:929,moII;) díâeado
p.elo' decreto .n.s 19:069,. de 27 detl!l~V'embrj),.de I
,I) t93.0"np.cessário para o p~i~e~rQ,aump.~a~de~n
n..r cento I
• sõbré o.,.sôldo ';' ,F "
. ,
r.
,l'I ~T ..
r .
'H

'í

I,

I

,._

",.1

,t

\,1.1

,1

.ndfll

)X1i(!

Iniani,aria _ tsnentes : ,'José Leite Ribeiro" :n(kre ..!
g'We.ni:onde- !i.1if3t1litrt.ria!n.~, 9 J JJ:'Óaq_'Uim .Botslho., e L'\l!i;z:·
I"6lTeim,' respebtivamente ftos,'hatalhões. d6'aaqadol;M~'
n.~b3 e' 9).Aesoe',11 de De.zembro I(h~ 1932, ,~njlliD'lirroJi
~l08\-Sant08, António 1 Flvangalistà
R.ochighes\, .António)
Â'1'llIg"1lSlo do fT ascimento
te .Hídio
À~ros ,Estevee,., J rl€>lí'
l' Q~mento de inmntnria,ií.·
10, de-scle:2 -de'[)ezel1lbro,
de:tl1932,~. ~1Ttilharia _ i<Íolfoné'isl" IÂlnibal ,Oésarr_;V,'llldeZ'L
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de Passos e Sousa, na 3." Direcção Geral do Ministério da Guerra, Anacleto Domingues dos Santos, na.
direcção da arma de art.ilharia,
tenentes-coronéis:
Eduardo da Costa Ferreira, na Escqla Militar, desde
1 de Dezembro de 1932, Alberto Xavier ele França.
Dória, na Escola Militar,
desde 2 de Dezembro de
~932; capitãis:
Rui de Noronha Cabral da Câmara,
na 3." Direcção Geral do Miuistério da Guerra" José
Cândido Roma ele Lemos Puga, no grup\l independente de artilharia
de .montanha n." 15, deedaT de
Dezembro de 1932, José J úlio Gomes Belchior Nunes,
António Cirne Rodrigues Pacheco ~ Gaspar Malheiro
Pereira de Castro, no grupo independente de artilharia de montanha n." 15, desde 2 de Dezembro de 1932.
miliciano
do quadro
especial,
Álvaro Cabral,
na.
3." Direcção Geral do Ministério da Guerra;
tenentes: Alfredo de Oliveira Leite, na escola prática de
artilharia,
Manuel de Jesus Ramos e António J oaquim Alves Monteiro, respectivamente
nos I'egimentos de artilharia
ligeira n. 08 1 e 2; cavalaria - capitãis: Carlos Afonso de Azevedo Cruz Chaby, no quadro
da arma, José do Nascimento Alves, na 2." região
militar,
iRaúl da Si lva Gomes, na 2." brigada de
cavalaria,
Américo dos Santos, na escola militar de
aeronáutica,
José Pimenta Segurado de Avelar Machado, no regimento de cavalaria
n." 6; tenentes:
João Ferreira, no regimento de cavalaria n. ° 9, desde
1 de Dezembro de 1932, Arnaldo Dionísio Carneiro
de Sousa e Meneses, na escola prática de cavalaria,
desde 2 de Dezembro de 1932, João António de Araújo
Pimenta da Gama, Fernando Dias Pires Monteiro eJoaquim Rodrigues Gomes J ünior, na escola prática
de cavalaria, desde 3 de Dezembro de 1932; engenharia - coronel Duarte de Pigueiredo
do Nascimento
,Veiga, na direcção da arma de engenharia;
capitão
Judah Bento Ruah, no quadro da arma, desde 1 de
Dezembro de 1932; tenentes: Américo Soares Beirão,
na escola central de sargentos, José Rodrigues Moutinho, na 3." região militar, desde 2 de Dezembro de
1932; aeronáutica - tenente-coronel,
João Luia d
Moura, na escola militar ele aeronáutica;
capitão António Aiala Pinto de Queiroz Montenegro, na escola
militar de aeronáutica;
administraçâo militar - capitão José Rôla Pereira do N ascimento, na direcção
do serviço de administração
militar;
secretariado 00-
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litar - coronel António Maria Gonzaga Pinto Júnior,
como tenente-coronel,
na Repartição Geral do Ministério da Guerra; capitão Francisco da Silva Viegas, na
direcção da arma de aeronáutica;
quadro auxiliar de
artilharia - capitãis : António Augusto Amado, no
regimento de infantaria
n. o 14, António Castanheira
e António Alves' da Cruz, no regimento de artilharia
'ligeira n." 2, Aníbal I..
opes Pinheiro,
no grupo independente
de' artilharia
montada
n ," 24, Manuel
:-;imões Tejo,
na 2." companhia
de saúde,
José
Ferreira
dos Santos, na 1." região militar,
desde 1
rle Dezembro de 1932, José Lopes no depósito geral
(le material-de
guerra, desde 3 de Dezembro de 1932 ;
tenentes:
Valenti.m da Rocha, no grupo indepen'(lente de artilharia
ele montanha n. o 12, José António .da Conceição. no regimento de' cavalar-ia n. o 6;
quadro auxiliar
(1e engenharia _.!.. capitãis : Manuel
;r osé de Oarvalho, na direcção da arma de engenharia,
.T oão Miguel Fontes Dourado, nas oficinas gerais de
material de 'engenharia;
quadro auxiliar do serviço de
saúde ~ tenente Alfredo de Palma Vaz, na direcção
do serviço de saúde militar;
chefes de banda de música - capitão Manuel Lourenço da Cunha, no regimentá de infantaria
n.? 19; tenente João Alves, no
regimento de infantaria 11.° 7, desde 1 de Dezembro de

]932.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbro o sôldo:
Estado
maior general - generais:
João Estêvão
'.\guas, no conselho superior de promoções, António
Gomes ele Sousa ,Túnior e Francisco Soares de l ..acerda
Machado, respect ivaiuenta comandantes das 2.& e 3.~
regiões militares, desde 1 de Dezembro de 1932, José
Paulo Fernandes Júnior, no conselho superior de discipl ina elo exército, <1eoi(le2 de Dezembro (le 1932;
infantaria - tenentes-coronéis:
Alfredo
Ribeiro
da
Fonseca, na direcção da arma de engenharia,
Mário
~ílvio Ribeiro ele Meneses, no regimento de infantaria
n , o 19, Domingos Cosmelli Cancela, no batalhão de metralhadoras
n. o 2; majores:
~Iário Armão Ferreira,
no regimento de infantaria. n. o 18, .J osé António Castilho, na secção ele estatística e orçamento do Ministério
(la Guerra, J....
uiz Vaz Pacheco de Castro, na 2.a região
militar, Francisco )Iollteil'o de Carvalho Lima, no re-
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de infantaria
n ." G; Eugénio
Ivo de Parada
Leitão, no distrito
ele recrutamento
'e reserva
n. ° 13; capitãis : Manuel Gomes, no regimento de inf'antaria n. ° 3, António
da Silva Poçaa," no batalhão
de caçadores
n." 9, .Emíl io Tito Ferreira
da Silva
Couto, no batalhão
ele metralhadoras
n. ° 3, Anacleto
Pinto da Cunha e Paiva e Eusébio Nunes de Castro,
respectivamente
nos distritos
de recrutamento
e reManuel Francisco da Costa'
serva n.OS 9 e: 18 ; tenentes:
e José Rermanode
Ma-galhãis Ferreira,
na 2'. a região'
militar, Guilherme
SchuHz da Silva, na 3.a região militar, J acinto Pereira de Magalhãis
Faria Araújo e Guilherme Martins Gonçalves, no regimento
ele infantaria'
n." 3, António Joaquim Fortes, no regimento
ele infantaria n.? 6, António Abelde Oliveira Araújo Pinto, An-'
tónio Maria da Costa, António Gonçalves e Américo
Adelino dos Santos Doutel, no regimento
ele infantaria
n .? 8, António Lourenço Guedes, António Martins Correia, Joaquim Cardoso de Moura Bessa e Alberto António Rodrigues Praça, no regimento de infantaria
n,? 13,
.José António
Vitorino,
no. regimento
de infantaria
n .? 16, Bernardo Pelicano ele Brito e Abreu, Jaime elos
Santos, Joaquim
de Oliveira
Perlico,
Numa Pompeu
Pereira
da Silva e J osé Ferreira
de )fatos,
no bata-.
Ihão de caçadores n. ° 9, Carlos José Moreira,
Humberto Augusto de Almeida,
Fernando
)Iartins
Salgado,
Francisco
de Assis Cardoso Rangel, Angelo Costa, António. ela Silva Pinheiro
e José Monteiro -da Rocha
Peixoto,
no batalhão
de metralhadoras
n. o 3, António
Correia Neves, no distrito
de recrutamento
e reserva
n." 9, Jaime Pompílio
Auto da Silva, no. carreira
de
tiro da guarnição
do Pôr-to.. Franeiseo .da -Oonceição- .
Dias e .Idfío da GostúViirtuoso,'lDo
Qolégi~!Militat'!:A.'llJI
tónid Emílio ~imõe8,da. ~Io;ha, -na Drlsa Pia:'de,'Li-s-bolli;'
.Hainberto
<loi·ticasoi:titentJO'·Ga,~t3m:ha;, 'no 'govêl'no1 mii1"i-"
tar: de .L:i.sboa",José, de·J esus Dita, e !..~niól'lio .iJO:w:IlllÍÍl'lf'
Simões) J!8specti!v1tnié:iLte nas 2,i'-rte ;:U·x giões m~ili_tlWf:!EI,fI
Se:ra.fitft deJ erus·J,tltdrigualllruQ a:egimento Ide' jru fantanin t
1l.,9,8;, JdilllÍ 1Htor.' e.flD.olllingos-Bap'~ishtJ
nOf'l1çjgUnentb'de, infami.ari1J;h,'o ~3, Bugé.tiib Quintela-. "llo"l<egim'éMo
de. infll!l})thria'.mof 16),'·,Fhfancll;oo ds: Sousa e F:t'w1Jrt>]sno';
Antóllix>. Gon~&ive8p no'reganento; de' i.nfalutama IfJ!Il:~ ...l!9\,"
Eduardo. Augmsto! de;:M!elo Pacheco;. no ·l}U.{o.Hül~do"
lDíeJtrulha dbrflls nl~ ;8Ç 'A!MÓtniQ C'ânruitlo ,Sa1r1anbttl' Pa~'
IhotoJ,moJ:depõs~tOl,glerril
de ford(lm~hto'~
'aalçddo\ ;:h1~ur.
gimento
e Silva
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liciano,
do quadro especial, .J oão Alves de Sousa, na
3." região militar;
cavalaria - tenentes-coronéis:
Artur Heitor de Eça Figueiró da Gama Lôbo, Artur J OJ;é
de Almeida e António Pereira da Cunha e Costa, re~S
pectivamente
nos regimentos
<1e cavalaria
n.O 1, 2 e
.8; major Yitorino Gama de Oliveira Barata,
no regi-mento de cavalaria
n." 2; capitãis:
Justino
da Cruz
e Eduardo
de Albuquerque,
respectivamente
nos regimentos de cavalaria n. os :2 e 8; tenentes: Henrique
Dias
Co la, no quadro da arma, RicardoT osé Alves Pôrt o,
na direcção da arma de cavalaria,
António de Almeida
Garcia
e Sousa, no regimento
de cavalaria
n." 8;
aeronáutica
- tenente Luiz Gomes de Oliva Teles, .. na
escola militar de aeronáutica;
lllédieo - capitão J'oâo
(la ~lai.a Romão, no batalhão
de nletral1Jadoras
n." 3,
desde ] de Dezembro
de 1932; administração
mi.liiar _ tenellles-eoronéis:
Acácio August.o
de Araújo
J.Tegrão e Sousa, na 1." região militar,
Erlunrdo HipóIito ele Campos e Jaime Pereira da Silva, nas oficinas
gerais de fardamento
e càlçado : tenentes:
António
Luiz
laria Ro(lrigues,
uo conselho administrativo
da
] ,a
e 2,& Direcções
Gerais do :Mini~térjo ela Guerra,
Humberto
Marinho Pereira
:llaciel, na La região militar, Armindo
ele ~lagalhãif\
Barros ele Araújo
Cerqueira de Queiroz, no regimento
de infantaria
n.? 3,
João Lúcio da :-;ilYa Pereira,
110 regimento
(le artilharia ligeira
u." 4, Cândido Nunes Pinheiro,
no regimento de cavalaria
n ." 2, Manuel José de 1IellcloIlça
Pereira,
na 2,& companhia
de administração
militar,
Amílcar Uegulo Correia, na escola militar de aeronáutica, Alhino Amílcar
Rodrigues
ele Sousa, na escola
prática (le admillitltra~ão
nrilitar,
Basílio Esteves, nas
oficinas gerais de fardamento
e calçado, milicianos,
do
quadro
especial,
Mário Carlos Pacheco,
no quadro,
'Lnuro ele Barros Lima,
no rpg'imento
ele infantaria
n. ° 8; secretariado
militar - cap itãis : José Salas, nas
oficinas gerais do material
de engenharia,
Júlio de
Carvalho
Vielal, no govêrno militar
de Lisboa,
José
elo Rosário Ferreira,
no tribunal
militar territorial
do
Pôrto, A.ugusto da Couceiçâo Rocha, 110 hospital
militar principal
do Pôrto ; tenentes:
Manuel ela Cunha
Lusitano,
na Repartição
elo Gahinet.e elo Ministério
da
Guenu,
José Bernardino
'I'ôrres J únior, na La região
militar,
Joaquim
Vieira Justo, no Supremo Tribunal
.1filit.ar, Joaquim
V'iceute da Rocha, no tribunal
mi-
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Iitar territorial, do Pôrto ; quadro auxil iar de artilha- ,
ria - tenentes':
Pedro J oaquim de Carvalho, ua
4.& região militar; Manuel Joaquim da Silva Miranda.
no batalhão de caçadores n. o 9, José Fernandes, na
1. companhia de saúde; quadro auxiliar do serviço' de
saúde - tenentes: José Flores e José J1ibeiro da Silva"
na 1.& companhia de saúde, António Augusto de Sequeira Mendes e Modesto 'I'eixeira, na 2. a companhia
de' saúde, Artur Simões, no hospital militar prinçipal
110 Pôrto,
Bernardino Fernandes Pereira, no hospital
militar principal do Pôrto, desde 1 de Dezembro de
1932.
&,

Idem, para o terceiro aumento de iO por cento sôbre o sóldo:

Infantaria - brigadeiro .Túlio Alberto de SOUSt\'
Schiappa de Azevedo, na L" região militar, desde 2 de
Dezembro de 1932; capitão Aníbal da Conceição da
Costa e Silva Pinto dos Santos, na 2." tegião militar;
administração militar':_ capitãis : Manuel António do
Oli.val Júnior, na 2." Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Joaquim Nunes Veiga, na Manutenção Mil~tal', desde 1 de Dezembro de 1932, José Fernandes
Duarte, na Escola Militar, desde 2 de Dezembro de
1932.
7.°_

Por decretos de 17 do corrente mês:
llinislério da Guerra - ta Direcção Geral- f.a Reparli~ão

Condecorado, nos termos da última parte do artigo 10.°
do regulamento para fi concessão da medalha militar', de
28 de Setembro de 1917, com a medalha militar de cobre
da classe de bons serviços, por se encontrar nas condições da alínea a) do § 3.° do artigo 8.° do citado regulamento, modificado pelo decreto n. o 6:093, de 11 de
Setembro de 1919, o primeiro sargento n." 6/E da 1.a
companhia do grupo de especialistas, José Belchior.

Ilillislério da Guerra - f.Il Direcção Geral- 2. 4 Ileparliçáo
N ola e de nenhum efeito a parto do decreto de 1 do
corrente mês, inserto na Ordem do Exél'cilo n. o 10,
2.3 série, do corrente ano, que promoveu a tenente chefe
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de banda de música para o regimento de infantaria n.? 14
o alferes chefe de banda de música, da mesmo. unidade,
Manuel Joaquim, ficando, porém, graduado no pôsto de
tenente chefe de banda de música, até lhe pertencer a
efectividade do põsto, por so ter reconhecido que esta
promoção foi feita indevidamente.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel Manuel da Silva Teixeira,
contando a antiguidade desde 22 de Outubro findo,
Distrito de reorutamento e reserva n.· 1

Capitão, o tenente do secretariado militar Luiz Dias
Catarino, contando a antiguidade desde 5 do corrente
mês.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 9

Coronel. chefe, o tenente. coronel do infantaria, chefe
interino, Joaquim Gonçalves Ribas, contando a antiguidade desde 22 de Agosto do corrente ano.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 12

Tenente-coronel, o major de infantaria, chefe interino,
João de Sena Belo Júnior, contando a antiguidade desde
12 do corrente mês.
Colégio Militar

Capitão médico, o tenente médico Carlos Miguéis de
Carvalho Dias, contando a antiguidade desde 17 de Outubro findo.
Adidos

Coronel, o tenente- coronel de infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, Ernesto Duval Pestana Lopes, contando a
antiguidade desde 22 de Outubro último.
Capitão, do batalhão de caçadores n. o 1, Paulo Benard
Guedes, tenente do serviço de administração militar, da
3." Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Humberto de Sousa Araújo, e alferes, supranumerário, do regimento de infantaria n. o 18, António
Ferreira, os dois primeiros por lhes ter sido concedida
Iicença ilimitada e o último por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Minist61'io das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do
decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado nesta sitnação desde 8 do corrente mês.
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f
Capitão
do secretariado
militar, do tribunal
militar
territorial
do Pôrto, J OSÓ do Rosário Ferreira,
por .ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospi1:alar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde [) do corrente mês.
Baixa do servíço militar
módico, do regimento de cavalaria n.? 1, Jorge
de Castro, por ter sido julgado incapaz de todo .o BNviço pela junta hospitalar
do iuspecção, e nos termos do
artigo 2,° do decreto n." 21:959, d 19 do corrente mês,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde 17 de
-Outubro findo.
Capitão

Ilillistério da Guerra - ncparti~ão Geral
Negado provimento
ao recurso D,O 2:218. íntorpo to
perante o Conselho de Recursos pelo capitão reformado,
inválido,
Frederico
da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, porser manifestamente
ilegul.

8, o .r

Portarias

Por portarias de f O do corrente mês:
aIiuistério da Guerra - Rl'pilrti~ão do Gahinete •

Dissolvida
1\ comissão
nomouda por portaria d G do
!Abril do corrente ano, pu blicuda nu Onlen: do B.r.erc/to
n." 6, 2,n série, oncafrogndu de estudar a maneira de
reduzir
ao mínimo os saldos dp\ 0<101'08 da oh 'inas g rais de material aeronáutico
o modo prático do adaptar
-êste estabelecimento
simplcsmento
a oficinas do r paracão do material aeronáutico.

Ilinistério da Guerra _1,11 lliree riO Geral- I. a

~el arlit;~o

Louvado o major de nrtilhur!a, graduado,
Vítor Hugo
Duarte
de Lemos pela olovudu competõncia,
z('lo e d dicação com que regeu u 19.a cnrleiru da Escolu Militar
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- geodesia, astronomia,
topografia - desde que para cla
foi nomeado professor
por decreto do 17 de Dczembre
de 1927 até quo pediu a exoneração.
Louvado
o primeiro
sargento
n." 6/E da 1.11 cornpanhia do grupo do especialistas,
José Belchior, pelas funções desempenhadas
no serviço de radiologia e montagem
do diversos aparelhos
duranto a sua longa permanência.
no hospital militar principal de Lisboa, tendo sido, como
preparador
técnico, um grande auxiliar do director do
respectivo laboratório,
manifestando
sempre a maior dedicação por êsses relevantes
serviços, que são bastante
prejudiciais à saúdo pela natureza dos agentes com quo
trabalha,
a ponto do ter já uns dedos defeituosos de uma
das mãos pelos trabalhos
que tem feito com o aparelho
dos raios X, o q uo denota ser muito zeloso pelos interês ses da Fazenda Nacional; o ter muitas vozes evitado
quo o material
seja reparado por particulares,
conseguindo, com o seu trabalho e muita competência,
fazer
essas reparações
de uma forma criteriosamente
inteligente, revelando, assim, dispor de boas qualidades profissionais,
e ainda muito especialmente
pelo serviço que
executou durante a montagem dos aparelhos do radiologia naquele hospital, em Janeiro
do 1923, e instalação
radiológica
no hospital militar do Coimbra, em Julho c
Agosto do 1927, em q uo a sua dedicação e competência
mereceram especial aprêco da parto do director daquele
estabelecimento,
como havia merecido da parto do radiologista dos hospitai da l'niversidade, serviços estes que
deverão ser considerados
como extraordinários
e impor-

tan tos.
lliuistérie da Guerra - i.3 Direc~ão Geral- 3. 3 nl'pal'li~ão
Reconhecendo-se
que o soldado cadete 11.° 321/g dn
do infantaria n.? 1, António Pereira Baptista
da Graça,
O
ucontra abrangido pelo disposto 110 artigo :3ü.o do decr to 11.° 31:3G5, do :.!2 do Abril ILO corrente ano:
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo MInistro da Guerra,
quo fique' nula c do nenhum efeito
promocão
a aspirnute
a oficial miliciano para o l't'gi·
1l10J1tO <1(1 infantaria
11.° 1 do oldado cadete 11.° 321, E
do regimento
do infantaria n.? 1, António I'ereiru Bap-

regimento
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tista da Graça, de que trata
bro de 1932, publicada. na
2.a série, do corrente ano.
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de 8 de NovemOrdem do Exército n.? 18,

a portaria

Ilillislél'io da Guerra - 2. a Direc~ão Geral-i.

a

ReJlarli~ão

Nomeada
a comissão composta
pelos oficiais em seguida indicados, a fim de estudar a maneira de solucionar as dificuldades apresoutadas pelas diversas unidades
na confecção cio rancho dus praças dentro da verba inscrita no orçamento:
'I'onontcs-corouéis : de engenharia
Francisco
de Brito
Cordovil Vaz Coelho e de artilharia Gilberto Duarte Mota.
Majores:
de infantaria
José Augusto de Moura, de cavalaria
Júlio Baptista
O onçalves Macieira, do serviço
de administração
militar Guilhermino
Augusto de Melo
Sárria e do quadro auxiliar
de artilharia
José Maria
Ferraz.

Por portarIas de 22 do corrente mês:
Minislério da Gucrra - Rellarlitáo do Gabincle
Exonerado
de vogal da comissão encarregada
de organizar e dispor metodicamente
os livros o mais documontos que constituem
o Arquivo Geral do Ministério da
Guerra e não devam transitar
para O Arquivo Histórico
Militar, propor a lnutilizução e venda de todos 08 livros
e papéis que sejam considerados
inúteis, nomeada por
portaria
de 1 do Setembro de 1921, o capitão de infantaria João Afonso de Miruuda, (\ nomeado em sua substitureão o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Liberato Damião Ribeiro Pinto.
Dissolvida
a comissão oncurrognda
do estudar o pro}lor fi. organização
do quadro dos sorvicos uuxilinros do
exército, nomeada
por portaria de 18 do Março do corrente ano.
Dissolvida
li. comissão
encarregada do proceder ii. 1'0visão do decreto n. o 20:ü87, sõbro gratificação
do risco
de vOo, nomeada
por portaria
de 12 do Abril do corrente ano.

1l.a Série
~. 0_
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Por determinação do Govêrno da República:
~Iinislério da Guemi - 3.1\ Direc~âo Geral

Exonerado
de sub-chefe do estado maior do exército,
interino,
o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Arnaldo de Melo,
Sub chefe do estado maior do exército,
interino,
o
coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, tiro,
cinado, do grupo de artilharia
pesada D.O 1, Jos6 Augusto Lobato Guerra.
Adjunto da 1.a Repartição, O capitão de artilkaria,
com
-o curso do estado maior, do grupo independente de artilharia de montanha n.? 12, José da Costa Pereira Estaço
Sacadura
Bote COrte Real.
Adjunto
da 2. a Repartição,
O capitão
de infantaria,
com o curso do estado maior, no quadro da arma, João
Oàndido Figueiredo
Valente.
Adjunto
da 3.a Repartição,
o capitão de infantaria,
com o curso do estado maior, no quadro
da arma,
Manuel Gomes de Araújo.
Adjunto
da 4.a Repartição,
o capitão de infantaria,
com o curso do estado maior, no quadro da arma, Frederico da Costa Lopes da Silva.
Secretário-tosouroíro
do conselho
administrativo,
o
capitão do serviço de ndministração
militar, supranumerário, da 1.a Repartição,
Josó do Lacerda da Rosa.
4,' região militar
Dir-eccão do ser-viço de obr-aa e propriedade"

Chofo de, cção, o tenente do regimento
mineiros Mário António Lisboa de Oliveira

militares

de apadores
Dores,

Qu dro da arma de infantaria.
Tonontocoronol,
do regimonto
de infantaria
n.? 1G
Luciano Augusto Ro 'U.
Major, da. direcção, da arma de infantaria, José Tristão
de Bottencourt,
]>01' fazer part
da comi são nomeada por
portaria. do 8 do mos findo, in .ortn na Ordem do Exército n.? 18, 2.11 série, do corrente uno.
Quadro espeoio.l a que se refere o artigo ti.·
do deoreto n.s 7:823, do 23 de Novembro de 1921
'I'onontos milicianos,
do m smo quadro, do regimento
de infantaria
n.? 16, Jo Ó António Pombinho Júnior e,
do regimento
de infantaria
n.? 20, Franci co Maria,
Ribeiro de Faria Salgado.

G3B

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 20

Regimento de infantaria

n.· 6

2.- Série

Capitão miliciano de infantaria, no quadro especial,
João Baptista Correia de Araújo, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 9

Capitão do infantaria, no quadro da. arma, Severino
Gonçalves Guerreiro Chaves, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O11

Tenentes de infantaria da carreira do tiro civil de
Mira, Augusto Quadros Teles do Sampaio e, supranumerário pormanente, do regimento de infantaria. n.? 16,
António Fernandes, sendo o último por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.O12

Major de infantaria, da carreira
José Francisco Faúlho Rasoilo.

de tiro de Coimbra,

Regimento de infantaria n.O15

Capitão, do regimento
Inácio da Encarnacão.

de infantaria. n.? 18, Manuel

Regimento de infantaria n.O18

Major, do regimento de infantaria 0.° 3, Mário Armüo
Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O19

Capitão, do regimento de infantaria 0.° 9, J oão Carlos
Basto do Lima, sem dispOndio para a Fazonda Nacional.
Regimento de infantaria n.O20

Capitão de infantaria, da. carreira
Reinato Pimentcl de Almeida.

d tiro do Coimbra,

Batalhão independente de infantaria n.O24

Capitão capelão, do extinto quadro dos capelãis militares, Josó Cabral Lindo.
Batalhão de caçadores n.s 1

Tenente de infantaria, do instituto profissional elos
pupilos do exército,
António Tavares Semedo, pelo
pedir.
Batalhão de caçadores n.s 4
Capitão do infantaria, em disponibilidudc, Francisco
Alberto dos Santos Laru.

2." Série
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n.· 1

Tenente. do batalhão de caçadores n.? 5, Raúl Oolaço
de Sousa Carvalho.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Tenentes de infantaria, da extinta casa de reclusão de
S. Julião da. Barra, Benjamim Dias Raposeiro, da carreira de tiro civil de Quiaios, Alberto Teixeira a, da
carreira de tiro civil de Condeixa, José Beato.
Distl'ito de recrutamento e reserva n.· 1

Sub-chefe, o tenente-coronel do infantaria, do distrito
de recrutamento
o reserva n.? 2, João de Passos
Pereira de Castro Júnior, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 2

Sub-chefe, O tenente-coronel de infantaria, do distrito
de recrutamento e reserva n.? 6, Pedro de Azevedo Cruz.
Distrito de reorutamento e reserva dos AçOres
Delegação

n.· 1

Tenente miliciano, do quadro especial, do batalhão
independente de infantaria n.? 24, Manuel Rosa Cimbron
de Faria e Maia.
Direcção da arma de artilharia.
Delegação

n.· 1

Tenonto do quadro auxiliar de artilharia, supranumerárlo permanente, do regimento de artilharia ligeira. n. ° 5,
Alfredo José Corroia Martins.
Delegação

n.· ~

Major do quadro auxiliar do artilharia,
rio P rman nte, Joaquim
imõcs.

supranumorá-

Oomando da frente marítima da defeso. de Lisboa

Adjunto da secção de material, o major do artilharia,
cm disponibilidade, José Guerreiro de Andrade.
Regimento de artilharia ligeira n.·

Capitão, do regimento do artilharia
nuel P r \irll. d Da to Valeuça.
Capitão

I)

ligeira n. ° 4, Ma-

Regimento de artilharia de oosta n.· 1
de m-tilharia,
m disponibilidade, Carlos Ma-

nu I Murcollin Pereira.
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Grupo de artilharia a cavalo n.s 1
:Alferés do quadro auxiliar do artilharia, com a patentede tenente, snpranumerário,
do grupo'de a l:tiI hari a pesada
n.? 2 Manuel RQdrig.ne de Carvalho, pelo pedir.

I

,

Grupo de artilharia

.l\.IajOl·) do regimento

a oavalo n:> 2

de artilharia

ligeira

n.o 2, Mário

Cambczos.,
Depósito gorál de material do guerra
dos armazéus <:la Fundição de Baixo, o capitão
quadro auxiliai' do artilharia,
adjunto da secretaria
a:c,'-ruesinó depósito, Josó Lopcis.
Adjunto da secretaria,
o capitão do quadro auxiliar do
artilhuri{h .~h('fe dos armazóns
da Fundição
do Baixo,
M;1\uqel,Cpu.tinho .Vassalo.

""Cheto

'PP

\1

t.

J

Batalhão

Capitão
Sanches

'de eng'cI1haria,

de pontoneiros
no quadro

da arma,

Eugénio-

dq. Gama.
Bátalhã6 de aeroateíros
J

Tenente
de
António AI\'E3s

infantaria,

supranumerário

pormanente,.

Iendes.
Oolégio Militar

, ln: trutor-

de vclocipodia
e jogos dosportivos,
o capi!
tão de artilharia,
da 3.a Repartição
da 3.a DirecçãoGeral do Ministério da Guerra, Hui de Noronha Cabral
.<lllr C~~~r.
'..
~,
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Tribunal militar territ rial de Vis.en
Adjunto,
o alferes do secretariado
militar, supranumorário, Manuel Coelho Fortes do Vale, pelo pedir.
Cofre de preví déncía' dos oficiais dó ex&raito mellropoliUl.no
Corrsel ho de udrmmst.rução

Reconduzidos
para o ano de 1033 os vogais: coronéis:
do infantaria Vergilio Aurélio Henriques
dos Santos/ do
secretariado militar Frnncisco Faustino; ambos ná it'bação do 1'0 icrva, e do infantaria Jorgo Augusto Rodriguos;
tenente-corou
1 do infantaria, na situação do reforma,
José Frederico
Guilherme de Almeida Aroz.
"

10. ° _ mlli!l~rio da Gucrra - nerarli~ãó do Gabin'cle

.

..

a) Tendo

ido agraciado
com a Ctuz Vormolhardo
dn. Sociedade
Portuzucsa
da. Cruz Vermelha o
capitão,
na situação de 1'0 rV<1, Guilhotme César Pina,
é-lho permitido usar a respectiva insígnia.

Mérito

b) Declara-se
quo a data das portarias publicadas
na
Ordem do Exército n .? 10, ~.a série, do corrente ano,
quo exoneram
das comissões de que fazia parto o cidadão António Cuhr 'ira, 6 J ~9 tI Nov rubro findo e não
de

26 do referido

11.°_11iuislério

mês, como por lapso

foi publicado.

da Gucr -I. llim ~o Gvr.àf-1.3

'

Rcparli~ão

t:

• 1

Major do infàntlt\"js;
Luiz Pinto L lo. .

UI'1IO

'd .restado maior,
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Comendador

Major de artilharia Raúl Gomes Saraiva.
Oficial

Capitão de infantaria, falecido, Aníbal Francisco Gon~alv@s de Azevedo.
Capitão do serviço de adminiatração
militar Joito dos
Santos Tôrres.
Cavaleiro

Tenentes de infantaria Frederico Peixoto
Júlio Perdigão e António Coelho de Sampaio.

Chedas,

OrdelU do Mérit;o Agrícola c Indust;riol

Classe do mérito industrial
COlllcndador

Capitão de artilharia António da Costa Malheiro.
b) Condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento exemplar, om conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
~etémbro de 1917 :
Medalha

de ouro

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tenente do quadro auxiliar do artilharia Joaquim Au~sto de Simas Nunes.
L' Direcção Gernl-2.1

Repartição

Major de infantaria Carlos Augusto Pereira do Carmo.
Govérno militar de Lisboa.

Alferes,
Maia.

reformado,

Inválido

de guerra,

Regimento de infantaria n.·

Major Jo110 José Augusto do Barros.

I)

António da

2.· Série
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Regimento de infantaria n.O9

Tenente António do Queiroz Novais.
Regimento de infantaria

n.o 13

Tenente José Vítor .
•Tribunal militar territorial

Tenente
Silva.

do secretariado

militar

de Viseu

J anuário Simões da

Medalha de prato.
Rogimento de telegraflstas

Capitão miliciano de pioneiros Armando Ernesto Abreu
Rocba.
3 .• oompa.nhia de saúde

Tenente do quadro auxiliar do serviço do saúde Raúl
Evangelista de Oliveira.
Farmá.oia Qentral do exército

Tenente farmacêutico
Costa Santos.

Mário

Augusto de Azevedo da

ManutenQâo militar

Tenente António Júlio Cavalheiro Margarido.
Guarda nacional republicana

Tenente de infantaria J oão Rosado da Silva Rijo.
c) publica-se, para os devidos efeitos, a portaria do
Ministério do Interior de 31 do Agosto do corrente
ano, inserta no Diário do Govêrno n." 206, 2." sério,
de 3 do Set('mbro último, que é ao teor seguinte:
«Tendo o tenente de caçadores n." [) Francisco Carlos
Martins desempenhado com rara inteligência, actividade
e zêlo o cargo do comandante da policia cívica do Funchal: manda o Govôrno du República Portuguesa, pelo
Ministro do Interior, que ao referido oficial sejam conferidos os morecidos louvores e ,
d) Doclara-se que, por portaria do Mini tório da Agricultura, de 28 de Junho do corrente ano, inserta no
Diário do Govêrno n." 156, 2.& sério, de 7 de Julho, foi
louvado o capitão do serviço de administrução militar
Manuel Marques Abrantes Júnior, pela muita compotõncia, dedicaç!to o z lo que revelou no desempenho das
funçõ s do h fo da contabiJidnd na Junta Central da.
Campanha da. Produ -ito Agrícola.
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e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha,
de 19 do. Ou tubro do corrente ano', inserta 'nO
Diário do Govêrno n.? 249, 2.11 série, de 24, do mesmo
mês, foi condecorado
com a medalha de cobre de filantropia e caridade
do Instituto de Socorros a Náufragos
o tenente do infantaria
Josó Leite Ribeiro" sendo-lhe
?er~itido
usar a respectiva
insígnia. ,
•
t
f) Em harmonia com o disposto no artigo 182,D do
regulamento
de disciplina militar so publica a decisão do
Conselho
Superior
de Disciplina
do Exórcito,
a cujo
j,ull?um0p_to foi suhn;otído o tenente .do in,faota~ia, ..com o
curso do estado maior, C0180 Mondes de Magalbi'tls, nos
termos
do n." 3,.0 do artigo 168,.o.do mesmo regulap:16~~o:

'

Decisão

finaJ.-

Aos

dez, dias de Dozembrc
d:
e sula das sessões do
Conselho Suporior
do Disciplina
elo Exército, reü, h 0'nido õsto Conselho em sessão secreto p[tl'a jufga~
mento cm processo disciplinar
de Celso Moiidês dd
Mugalhãis,
tenente do infantarin,
com, o curso do
estu-do maior, a requerimento
do mesmo, decidiu,
por unanimidade
do votos, que os factos que moti"aram o supracitado
processo em nada afectam a.
'honra do mesmo oficial. E pam quo dovidámonto
"
consto esta decisão final e produza os efeitos legais,
eu, relator
dêsto processo, o lavro o assluo com o
Ex.mo presidente
e domais vogais.João Júlio dos
Reis e Siloa, generalJosé Vicente de Freitas, go!"
'
ncral, relatorRaúl Olimpio Boameniura FelTaz;
, r general ~ Anibdl All[/ll<~.t0 Rqmos de lIlirá~l(laJ, gohc, I'
raJ."":" ,.~
José Paulo
Frernandes,
'rá1~iOl;l
Ige,n0ral.
.
i
J \
"'I !
~'.
',114..1'
J)'
(""
~.
J~
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Feliciano
António da Silva Leal, comandante militar
dos Açôres.
Gustavo do Andrade Pissarra, no rogimento do iafan-

taria n." 21.
António Emílio Cortês,
publicana.
_ Alberto lIInchado
'do cavall1Tia n.? 4.

adido,

Cavalaria
Cardoso' elo

na guarda. nacional

re-

.
Santo,

no 1'ogimont(}

Artilharia
Soares, na in pecgão de artilharia
do comando milit, r dos ~\.Qô1'()s.
Vergílio Pinto da Silva, na 2. a lnspccção do artilharia.
José J orgo Ferreira
da Silva, nu regimento de artilharia ligeira n , o 3.
'
Engenharia
Pedro I;~ava Ribeiro do Almeida,
vogal do conselh
fiscal a qlll' se refere o artigo D.o do decreto n." 19:81G,
de 2 do ~1uio do 1031.

J osó Pedro

Norberto
aeronáutica.

o

Forroira

Aeronll.utica
Guimerãis,
na direcção
.'

da arma do

referido curso de inforruacão funciona do 22 de ~IniQ
a 29 do Agosto do 1033, dev ndo as autoridades
militares de quem dopendam os oficiais nooioados provklcn,
ciar para quo os mesmos sejam mandados apre entar na
Escola Central de Oficiais, pelas doze horas do dia 21 do
:Maio do' ano próximo.
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Tenentes-coronéis:
António Augusto Namorado de Aguiar, no quadro da
arma.
Eduardo Augusto elo Oliveira Pessoa, no conselho tutelar e pedagógico dos oxórcitos de terra e mar.
Benjamim Luazes Monteiro Leito e Santos, adido, no
Colégio Militar.
Francisco Martins Luzignan de Azevedo, na 4.:l Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da O uerra.
Carlos dos Santos Natividade, adido, no instituto profissioual dos pupilos do exército.
Vítor Manuel Peixoto e Silva, no regimento de cavalaria n." 4.
Engenharia.

Tenentes-coronéis:
Roberto de Oliveira Pinto, na direcção da arma de
engenharia.
Vasco Lopes de Mendonça, na direcção dos serviços
de obras e propriedades militares do governo militar de
Lisboa.
Aeronáutioa.

Tenentes-coronéis:
Luiz Carlos da Cunha e Almeida, adido, director das
oficinas gerais de material aeronáutico.
Teófilo José Ribeiro da Fonseca, no grupo de aviação
de informação n,o 1.
João Luiz de Moura, na oscola militar de aeronáutica.
O referido curso de informação funciona do 1Ü de
Junho a 29 do Julho de 1933, devendo as autoridades
militares de quem dependam os oficiais nomeados providenciar para que os mesmos sejam mandados apresentar na Escola Central d€l Oficiais, pelas doze horas
do dia 18 de Junho do ano próximo.
c) Publica-se a relação dos oficiais dos diversos serviços que devem freqüentar o curso do informação da.
Escola Central de Oficiais no ano escolar de 1932-1933:
3.· grau

Tenentes-coronéis médicos:
Francisco José Martins Morgndo, no hospital militar
principal do Põrto.
.
Guilherme de Sena Cabral, no hospital militar principal do I'õrto.

;
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Manuel de Lucena,
no hospital militar principal de
Lisboa.
Luiz Martins
da Costa Soares, no hospital militar
principal de Lisboa.
Tonente-coronel
voterinúrio:
João do Almeida Seara, no regimento de artilharia ligeira n." 5_
Tenentes-coronéis
do serviço de administração
militar:
Joaquim Marreiros,
nas inspecções do serviço de administração militar.
Henriquo Línhares
de Lima, no quadro.
Amadeu Damasceno Vieira de Castro, na direcção do
serviço de administração
militar.
..
Armando
ele Almeida Lima, na direcção do serviço
de administração
militar.
2.° gra.u
Capitãis médicos:
Vicente de Paulo do Moura Coutinho Almeida de Eça.
no hospital militar principal do Porto.
Manuel do Vasconcelos,
adido, na guarda nacional re-

P\l blicana.
Capitãis veterinários:
José do Miranda Pinto Portugal,
no regimento de cavalaria D.O 8.
Alberto
Alfredo da Silva Lõbo, no grupo independento do artilharia
de montanha n." 12.
Cupitãis do serviço do administração
militar:
Eduardo dos R is Rebêlo, chefe da delegação do serviço do administração
militar 13m Ponta Delgada.
IIenriquo
Augusto Cesário, nas inspecções do serviço
ti udministraçã.o militar.
Joaquim Rodrigues
Lapa, na 2.lI. companhia de administrnçno militar.
. Raúl Vito da Mota Cerveira,
no. iecção do estatística
o orçamento.
João Domingos Peres, na escola práti 'a .(10 engcnh~r~a.
Fruncisco
da ... 6voa, na La compallllla
do administrução militar.
T

Os referidos cursos de iufor mucão funcionam UO 27 de
Março a 6 de J unho do 193:3, d vendo as autoridades
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militares de quem dependam os oficiais nomeados providenciar para que os mesmos sejam mandados apre·
sentar na Escola Central de Oficiais, pelas doze horas
do dia 26 de Março do ano próximo.
d) Publica- se a relação dos capitãis de infantaria e artilharia que devem freqüentar o curso de informação do
respectivo grau da Escola Central de Oficiais no ano
escolar de 1932-1933:
Infantaria.

•

José da Cruz Xerez, na 2.11 Repartição da 1.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira, adido,
no Colégio Militar.
Amândio Machado, adido, no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa.
Bártolo Afonso Simões, adido, na guarda nacional
republicana.
Agostinho de Oliveira. Baía da Costa LObo, no regimento de infantaria n. o 13.
José de Melo Poucos do Carvalho, ajudante do general
chanceler da Ordem de Aviz.
Hermínio Rebêlo, na carreira de tiro Vorgueiro-Ducla
Soares.
.
João Duarte da Fonseca Fabião, na carreira de tiro
de Castelo Branco.
Sebastião Maria da N6brega Pinto Pizarro, DO quadro
da arma.
José Bernardo Pinto da Silva, adido, no Colégio Militar.
Gustavo Arsénio Branco Ventura, na 3.0. Repartição
da La Direcção Gorai do Ministóric da Guerra.
Manuel Afonso de Campos, no arquivo histórico militar.
Fernando Sobrinho Toscano, adido, no Colégio Militar.
Francisco Silvestre Vurola, no distrito do recrutamento o reserva da Mn dciru,
]<jrnosto Cardoso Cabral de Quadros, no batalhi o de
caçadores n,o 7.
Artilharia

António Peixoto Chedua, no grupo de defesa submarina de costa.
Alberto Augusto do Almeida, miliciano, do quadro
especial, no regimento de artilharia de costa u,o 1.
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- Manuel Tiago Pereira Manjolinha,
no grupo de defesa
submarina
de costa.
Fomando
Cor tõs dOI:! Santos,
adido, na fábrica de
quipamentos
e arreios.
Manuel José de Áyila Madruga,
miliciano, do qu dro
especial, no grupo de defesa submarina de costa.
Francisco
de Paula Macedo de Portugal e Castro, ns
depósito geral de material de guerra.
Manuel Duarte de Almeida, supranumerário
permanente.
Joaquim
de Figueiredo
Figueiral,
no regimento
de
artilharia
de co ta n. o 1.
Júlio Mário da Silva Nascimento,
com o curso do
estado maior, na V~ Repartição
da 3.a Direcção Geral
do Mini tório da Guerra.
'
Daniel Fernandes
de Barros Queiroz, miliciano,
do
quadro
especial,
ajudante
de campo do comandante
da
frente marítima da defesa de Lisboa.
Francisco
da
ilva Pinto, miliciano, do quadro especial, nas oficinas gerais de material de engenharia.
António Caldeira Pinto Robocho, adido, na fábrica de
cartuchamo
e pólvoras químicas.
Gu .tavo Adolfo de Melo Leito da Gama Lôbo, no
regimento
de artilharia
de costa n.? 1.
João Vasco de Meneses,
no regimento
de artilharia
ligeira n. o 3.
Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
na 3. a bataría de
artilharia.

o

referido
cur o de informação
funciona
de ü de
Janeiro
a 18 do Fnvcroiro do H)33. dov '11(10 as autoridades militares de quem dependam o oficiais nomeados
providenciar
para qn os me mos sejam mandados apresentar na Escola C ntrnl do Oficiais, p las doze horas
do dia 8 de Janeiro do uno próximo.

e) Publica-se a relação do capitais de cavalaria, ongonliaria o noronáutica
q no devem froq üontar o curso do
informação do respectivo grau na Escola Central do Oficiais no ano escolar de 1ü32-1933:
Cavalari
Ianuel Martiniano
do Oliveira Marrecas,
adido, na
guardr nacional rcpublicaua.
Carlos Duarte ~llt caronha
~follr' s, na .1.a Reparti<:110 da 2.11 Direcção Geral do ~Iiui tório da Guerra.
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Joaquim Baptista Belo de Carvalho, no govêrno militar de Lisboa.
Luiz de Camões, no rogimento de cavalaria n." 5.
Abílio Augusto Ferreira, no regimento de cavalaria
D.O

6.

José Paulino Mnrecos Mousinho de Albuquerque,
adido, na guarda nacional republicana.
Engenharia

. António Gimenez Gonçalves, miliciano de pioneiros,
do quadro especial, na direcção do serviço de obras e
propriedades militares da 4." região militar.
Raúl Alfredo da Silva Gomes, miliciano de pioneiros,
do quadro especial, na direcção do serviço de obras e
propriedades militares da 3.11 região militar.
João Pedro da Costa, miliciano do pioneiros, do quadro especial, no rogimeuto de sapadores mineiros.
António Augusto, miliciano de caminhos de ferro, do
quadro especial, no quadro.
Marcial Simões de Freitas e Costa, no batalhão de
automobilistas.
Francisco Filipe dos Santos Caravana, na direcção do
serviço do obras e propriedades militares da La região
militar.
José Afonso Lucas, na escola central de sargentos.
António Nunes Freire, adido, professor da escola militar.
Aeronautioa

Manuel de Barros
material aeronáutico.

Amado da Cunha, no depósito de

o referido curso de informação funciona do 19 de
Junho a 29 de Julho do 1933, devendo as autoridades
militares de quem dependam os oficiais nomeados providenciar para que os mesmos sojam mandados apresentar
na Escola Central de Oficiais, pelas doze horas do dia
18 de Junho do ano próximo.
f) Deel ara-se que o coronel de infantaria Horácio Severo de Morais Ferreira desistiu da froqüõncia do curso
de informação do J.o grau da Escola Coutrul de Oficiais.
9) Declara-se quo o major de infantaria, com o curso
do estado maior, Raúl Frederico Rato desempenhou nu
Escola prática elo infantaria as funções de director de
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instrução de 5 de Novembro de 1030 a 31 de Agosto
de 1931 e de 5 de Novembro de 1931 a 31 de Agosto
de 1932.
h) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, nos termos do decreto n. ° 13:020, de 16 de
Dezembro de 1926, Augusto da Cunha Machado, a quem
se refere a alínea c) do n." 12.° da Ordem do Exército
n." 16, 2.3 série, do corrente ano, dá ingresso no quadro
permanente como alferes, contando a antiguidade de 1
do Novembro de 1931, sendo colocado na respectiva
escala de acesso imediatamente à direita do alferes José
dos Santos Caeiro, em conformidade com o disposto no
decreto n." 21:494, de 23 de Julho de 1932, publicado
na Ordem do Exército n.? 12, 1.8 série, do corrente ano.
i) Declara-se que o tenente de infantaria António Folgado Dias Catana, que, pela Ordem do Exército n.? 16,
2.'" série, do corrente ano, passou à situação de adido,
em serviço no Ministério do Interior, na polícia de segurança pública, deve ser considerado nesta situação
desde 7 de Julho último.
j) Declara-se que o tenente de infantaria António Paula,
promovido a êste posto, para o quadro da arma, pela
Ordem do Exército n.? 19, 2.:1 série, do corrente ano,
deve ser considerado como promovido para o regimento
de infantaria n. ° 12, a que pertencia como alferes.
k) Declara-se que fica som efeito a colocação no batalhão de aorosteíros do tenente de infantaria António Alves Mendes, inserta na Ordem do Exército n.? 18,2.:1. série, do corrente ano.
l) Declara-se que o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, José Augusto Lobato Guerra foi aprovado nas provas especiais do aptidão para o pôsto imediato em 6 de Novembro do corrente ano, sendo-lhe
aplicável desde esta data a dosignação de coronel tirocinado, nos termos da determinação 3. a da Ordem do
Exército n.? 9, La série, do 20 de Setembro de 1928.

m) Declara-se que o coronel do artilharia, com o curso
do estado maior, João Augusto Criapiniano Soares deixou om 21 do corrente mês de oxercer o comando do
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sido colo .ado

polu Ordem do Exército n. o 1G, 2.· série. do 1U31, para
os efeitos do artigo 1.0 do decreto n." 19:885, do 1{> de
J unho do referido

ano.

n) Declara-se
que o major do artilharia,
do grupo ele
defesa submarina
de costa, Jo é Augusto
Monteiro
do Amaral acumula, desde 26 d Nov rubro último, as
funções do instrutor
11013 trubalhos
do curso <lo 2.0 grau
da Escola "entraI do Oficiais com as qu desempenha na
sua unidade.
o) Declara-se
que fica suspenso
das funções do serviço, nos termos do artigo 1 íO. o do rcgulnmonto
do di.ciplina militar, o tenente de artilharia,
adido, em serviço
110 Ministério
das Colónias, António do Lima Correia.
p) Declara-se quo aos tenentes de artilharia, 110 quadro
da arma, António Rafael Maria Noronha da Costa Paulino e António Pedro da Costa, com licença espociul para
estudos, f'roqüentando
o corso da Escola Superior Colonial,
aplicável o disposto no artigo 2.° do decreto
n. o 21:G38, de 13 do Setembro do corr nte ano.
é

q) Doclara-se que fica sem efeito !L determinação inserto. na Ordem do Exército n, o 18, 2.:' série, 00 corrente ano, que coloca. o major, da. din ccão da arma <1(\
cavalaria,
Frnncisco
A ugusto Ribeiro 110 regimento
do
cavalaria n. o 3.
r) Declara-se que fica sem feito a colocaç o no regimonto do cavalaria n." 5 do capitão J oão J osé Francisco
Xavier
Freire de Meneses, inserto. na Ordem do Exército n,U 18, 2. a série, do C 01'1'(\11 to ano.
8) Declara-se
que o capitão miliciano d C:1\ laria, do
quadro especial, António José Sobral Ribeiro, quo, pela
Ordem do Exército n. o 14, 2.n séri , do corrente ano,
foi colocado,
como tenente,
no rcgim -nto do cavalaria.
n." 9, o foi n eu pedido.

t) Declara-se
que o capitão miliciano de cuvalaria, do
quadro li pecial, António JO'6 Sobral Rih iro freqüentou, como tenente,
no corrent
ano o COIU aprov ita-

2.'

mente,
prática
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u) Declara-se que Il. promoção do tenente do cavalaria
Joaquim José Amaro deve er COD iderada para o regimento do cavalaria
D.O 3, o m o para o regimento
do
cavalaria
n. ° 5, como foi publicado na Ordem do Exército n." UI, ~.a série, do corrente ano.

v) Declara-se qn os oficiais de cavalaria a seguir
mencionados
fn qüentun m uo corrente
ano, com apro.eitnmento, na l. cola prática do cavalaria, respectivamonte os cur 'o do comauduntes
do .grupo
do osquadrõ

S

o do osquadrüo :
C pitãis

.J osó Júlio Botolho do Ca tro e Silva.
Francisco Jo ó da Fonseca
outinho
António Mário dp. ampos Soares.
João Pinto do Almeida Ribeiro.
Ciprinno do Castro Martins.
José Aristides Guedes da Silva,

o Castro.

Tenentes

da 00 ta Ferro d Carvalho,
Décio 'rito da Silvoira Freitus .
Jot o Joaquim Valudas.
•
António : imões do Paiva.
Manuel

Franci

co Jardim

Grnngor.

<1') Doclnra-: o quo foi em 26 de i ovombro findo que
o coroo 1 d ong nharia, in pector do orviço de obras
o propriedades
militare,
Inácio ~Inlllll'l do Sousa Freire
Pimeutel,
a quC'm S rofer fi
claraç o in erta na IIHnoa o) do n.? 13.0 da Urdem do Exército n," 18, 2.n série,
do corrent
ano, d L'Ou do • rcer o comando do regimonto (1 te! graf tas.
T

o

z) Declaraque na colocaçõe
00 alferes do serviço
de adruinistraeí o militar, 8uprnuumornrios,
~\Jcino Júlio
Pir
o Yic nt III'Driqn
Varela
ouros, respectivam nt' no batnlhao d c, r:nJor'
D.o 2
na La companhia do administração
militar, peja Ordem elo E.l'h'cito
1I.0 ln, 2.- sóri , do corrente
ano, nuo do\' ln s r consideradas por moti\'o dLcipJinnr.
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~liniHlério da Guerra - 1. a Di recção Geral- 2.a Reparli~ão

a) Declara-se que o major, supranumerário, António
Ferreira Damião Júnior e o capitão, em disponibilidade,
Francisco Alberto dos Santos Lara, ambos de infantaria,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros, o primeiro em 27 de Outubro último e o segundo
em 17 do corrente mês.
b) Declara se que os alferes de infantaria, supranumorários, com a patente de tenente, Jacinto Gonçalves
God-inho e Carlos António Parreiral da Silva chegaram
à sua altura para entrar no respectivo quadro, o primeiro em 28 e o segundo em 31 de Outubro último.
c) Declara-se que o alferes de infantaria, com a
patente de tenente, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, José Gonçalves daria entrada no respectivo
quadro em 28 de Outubro último se não estivesse naquela
situação.
d) Declara-se que o coronel de cavalaria, com o curso
do estado maior, António Mário do Figueiredo Campos
deixou de exercer as funções de comandante do grupo
de artilharia pesada n, o 2, para que tinha sido uouieado
polu Ordem do Exército n, 23, 2. série, do ano fíudo,
para os efeitos <lo artigo 1.0 do decreto n.? 19:885, do
15 de Junho do 1931.
U

3

e) Declara-se que o major do cavalaria, om disponibilidade, Primo do Sá Pinto de Ahreu Soto Maior e o
alferes, suprnunmerário,
João Mauricio Fernandes Espadanal, ambos do cavalaria, chegaram à sua altura pam.
entrar nos -respoctívos
quadros em 3 do corrente mês.

f) Declara-se que os tenentes do serviço de administração militar, em disponibilidado, Josó Filipe Taborda
Morais e Manuel Josó Mendonça Pereira chegaram ii sua
altura para. entrar no respectivo quadro em 5 do Novembro findo o 17 do corrente mês.
g) Declara-se que o alferes do secretariado militar,
supranumerário,
João Mondes Alvos chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro om 5 do corrente
mês.

2." Série
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h) Declara-se, em conformidade com o regulamento
o
programa
do concurso para o provimento de vacaturas
de alferes farmacêuticos
do quadro permanente,
aprovado por decreto n.? 8:546, 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 1933, se acha aberto o concurso para o preenchimento
das vagas existentes e das
que ocorrerem até 31 do Dezembro
do mesmo ano, inclusive, no quadro permanonte dos oficiais farmacêuticos.
A este concurso serão admitidos os cidadãos portugueses por nascimento
que sejam militares do quadro
permanente
ou miliciano de qualquer arma ou serviço,
bem como os indivíduos que, tendo satisfeito as leis do
recrutamento,
não tenham sido isentos definitivamente
do serviço militar.
Os candidatos
deverão dirigir os requerimentos
ii. Direcção do S rviço de Saúde Militar, pelas vias competentes e de modo que ali entrem até o último dia do
prazo do concurso,
instruídos
com os seguintes
documentos:
V' Carta de farmacêutico
por qualquer Universidade,
.
Faculdade
ou Escola legalmente
autorizada
a ministrar
o ensino de farmácia em Portugal;
2. ° Atestado
dos chefes sob cujas ordens tenham servido, tanto sob o ponto do vista de competência profissional como sob o ponto de vista de comportamento
militar;
3.0 Certidão de idade pela qual provem não ter completado
trinta e quatro anos até 31 de Dezembro de
1932, inclusive;
4.0 Atestado de bom comportamento moral e civil passado pelas autoridades
competente
;
5. o Certificado do registo criminal passado na comarca
da sua naturalidade,
do qual conste não terem processo
pendente
ou sofrido condenação que os iniba de tor ingresso no quadro do oficial ato ;
G.o Quaisquer outros documentos que comprovem habiIitações científicas ou serviços públicos.
Todos os documentos
devem ser originais e serão entregues
pelos intoressados
nas unidades ou distritos de
recrutamento
a quo pertencem,
os quais, depois de lhes
j untar as respectivas
notas do assontos ou certificado
que prove não torem sido isentos dofiuitivamente,
tendo
cumprido
as lois do recrutamento
e dovidamento informados, os nvíarão pelas vias competentes
ii. Direcção
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do Serviço de Saúde Militar, de modo que ali doem ontrada até o último dia do prazo do concurso.
Todos os documentos originais yodorão ser retirados
e substituídos por públicas-formas depois do estas serem
conferidas por aquela Direcção.
O original da carta de formatura poderá ser ontregue
pelo candidato directamente na Direcção do Serviço de
Saúde Militar, dentro do prazo do concurso, devendo
neste caso os candidatos juntar aos documentos uma doclaração nesso sentido.
Terminado o prazo do concurso e excluídos os concorrentes que não tenham 'satisfeito às condições acima
designadas ou cuja idoneidade moral, civil ou militar se
não verifique pelos atestados e certificados também acima
designados, serão publicados no Diário do Üovêrno os
nomes dos candidatos admitidos, sondo-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 duranto um ano a
partir da data da aprovação dos candidatos, perdendo o
direito a promoção, não ingressando portanto no rospoctivo quadro os candidatos que, embora aprovados no
concurso, atinjam trinta e cinco anos de idade antes da
data em que devam ser promovidos.
São quatro as provas que têm de prestar os candidatos aos lugares do alferes farmacêuticos do exército:
1.a Prova escrita j
2. n Prova de química e bacteriologia j
3. a Prova de farmácia guléníca ou de farmucognosia e
esterilizações j
4." Prova oral.
A prova escrita versará sõbre alguns dos seguintes
assuntos:
Operações farmacêuticas, mótodos de eaterilizações e
esterilização aplicada, fermentos terapêuticos. opotorapia, soroterapia, radioactividade e farmacognosia.
O ponto para esta prova sflrlÍ tirado com vinto e quatro horas de antecedência e igual para todos os candidatos.
A prova de química e bacteriologia constará de alguns dos seguintes trabalhos:
1.0 Análise qualitativa duma mistnrn de duas espécies
q uímíca inorgânicas j
2. o Uma investigação químico-legal j
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3.0 Uma detorminação
quantitativa
cm um medicamento, alimento ou produto biológico;
4.° Um exame bacteriológico.
da manipulação
de um prepa·
A 3.a prova constará
rado oficial ou do uma classificação botânica, de uma
fórmula magistral
e de uma esterilizncüo.
A prova oral versará
sõbre todas as provas realizadas, organização
militar, om especial serviço farmacêutico militar e composição
do material farmacêutico
de
campanha,
podondo o júri fazer as proguntas que julgar
convenientes para avaliar da competõncia dos candidatos.
Aos concorrontos
permitido consultar os livros de
técnica operatória,
mas somente durante o trabalho práó

tico.
•
O candidato
que, depois do designada
a hora para
prestar a sua prova, não comparecer
nos vinte minutos
imodiutos marcados
pelo relógio do edifício em que ola
devo s 'r dada, ficará excluído do concurso.
14.

0_.

\Iillistério da Guerra - t. A Dircc~ão Gel'i1l- 3.a IIr!larti~ão

Doclaru-se
quo O soldado cadete da 2. a companhia de
saúde João Mateus, promovido fi aspirante a oficial miliciano para o regimento
de artilharia ligeira n. o 2, por
a
portaria inserta na. Ordem do Exército n.? 18, 2. série,
do corrente ano, Ó n.? 189/~9 e não 280129.

15.

°-

Ministério da Guerra - 2. n Direcção Geral-

a.a lIeparti~ão

a) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito o oficial na situa~i'I.() do re erva, em substituíção do
que lho foi atribuído
pela Ordem do Exército
n." 18,
2. a sério, do corr('nte ano:
Ooronol Alfredo António de Azevedo, 434t575, sendo:
pensão de reserva,
312684; lei n.? 888, 31"28; lei
11.0 1:332, 87~59; 0,14 por conto, 3,$04. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o soldo, 42 anos de serviço o 10
portodos.
b) Vencimentos que, nos termos da loi n. o 1 :668, de 9
de Setembro
do 1924, e decreto n." 20:247, do 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, trunsferidos
pa.ra a situação do reserva:
Capitão
de infantaria
Júlio Teodoro
B ttoncourt,
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349t$74 sendo: pensão de reserva, 206t$25; lei n.? 888,
201562; lei n.? 1:332, 996; 0,14 por cento, 23687; do vencimento total 66t$96 são pela província de Angola e
89t$28 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sõldo, 47 anos de serviço e
124 períodos.
Capitão do secretariado militar José do Rosário Ferreira, 3231$93, sendo: pensão de reserva, 2171>25; lei
n,?
888, 21t$72; lei n.? 1:332, 60t583j 0,14 por cento,
24t$13; do vencimento total 7MlO são pela província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 42 anos de serviço o 114 períodos.
Tenente do infantaria João da Cruz Fernandes, 262t$42,
sendo: pensão de reserva, 187t$50; lei n. ° 888, 18~75;
lei n.? 1:332, 371'$50; 0,14 por cento, lBa67; do vencimento total 26t$24 são pela província de Angola e 52t$48
pela província de Macau. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o soldo, 40 anos de serviço e 97 períodos.
c) 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 no oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reforma:
Tenente-coronel do infantaria Vasco Crispiniano da
Silva, 238a44, sondo; pensão de reforma, 207 (;70; lei
n." 888, 20t$77; lei n.? 1:332, St$30; 0,14 por cento,
lr;67; do vencimento total 66,$20 são pelo Ministério
das Finanças. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre o
sOldo, 36 anos do serviço e 7 períodos.
d) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Helena Augusta da Silva Lopes de Macedo para receber, ao abrigo do § 1.0 do artigo 5.° do
mencionado decreto, os vencimentos de seu pai, major
reformado, Raúl Monteiro Lopes do Macedo, em tratamento na casa de saúde de Barcelos.

16. °- Ministério da Guerra - 3.a Dircc~ão Gcral- P RCllal'tição

a) Declara-se que o capitão do cavalaria João José
Francisco Xavier Freire de Meneses foi nomeado para
e rercor as funções de instrutor de gimuüsticu o c, grima
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da Escola Militar, nos termos do n." 10.° do artigo 10.°
das alteraç-ões do decreto n." 12:704, constantes do decreto n.? 18:883, de 27 de Setembro de 1930.
b) Declara-se que são encerradas as carreiras de tiro
civis de Mira, Quiaios e Condeixa-a-N ova.
c) Declara-se que o capitão de engenharia Marcial Simões de Freitas e Costa freqüentou com aproveitamento
no corrente ano o estágio a que se refere a alínea c) do
artigo 44.0 do decreto n." 17:378, alterado pelo decreto
n.? 19:175.
17. °- Escola Alilitar

•

a) Oficiais de artilharia a quem foi concedido o diploma
de titulo de engenheiro fabril do exército, nos termos da
lei n." 1:698, de 17 de Dezembro de 1924, até 30 de
Novembro de 1931.
Generais:
Viriato Gomes da Fonseca.
Arnaldo da Costa Cabral de Quadros.
Carlos Augusto Coelho de Vasconcelos Perto.
Eduardo PelIen.
Ricardo Júlio Ferraz.
Jaime Augusto Vieira da Rocha.
Luiz Augusto Ferreira Martins.
Aníbal Augusto Ramos de Miranda.
Daniel Rodrigues de Sousa.
Coronéis:
Anacleto Domingos dos Santos.
António Gonçalves Pinto Júnior.
Gaudêncio José da Trindade.
Henrique de Campos Ferreira Lima.
José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto.
Francisco de Sales Ramos da Costa.
Leopoldo Cândido Rodrigues.
Alfredo Vítor Coelho de Oliveira.
Carlos José dos Santos e Silva Júnior.
João Carlos de Tavares.
Josó Tristão Pais de Figueiredo.
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Alfredo Augusto de Oliveira Machado e Oosta.
António Martins de Andrade Velez.
Raimundo Enes Meira.
Frederico António Ferreira de Simas.
arlos u
010 .Pereíra de Castro,
José Pedro Soares.
Joaquim Leite de Faria Guimarãís Júnior.
Vergílio Pinto da Silva.
J osé Severino Faria de Abreu.
Camilo Amândio da Silva Sena.
Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito.
Alexandre Herculano Garcia.
José Augusto Lobato Guerra .
.Adolfo Calisto Alves Mimoso.
Alfredo Baptista Coelho.
Luiz Maria de Melo Vaz de Sampaio.
Luiz Monteiro Nunes da Ponte.
Manuel da França Dória.
Frederico Guilherme Ferreira de Sousa.
Aníbal Augusto Sanches de Sousa Miranda.
Guilherme de Campos Gonzaga.
Abel de Abreu Soto Maior.
Eduardo Avelino Ramos da Oosta.
Tenentes-coronéis:
.Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal.
Alberto Xavier de França Dória,
J cão José Pereira Damasceno.
José Guerreiro de Oliveira Duarte.
Álvaro 'I'eles Ferreira de Passos.
Francisco António Real.
Augusto Gonçalves Pereira de Barros.
Eduardo da Oosta Ferreira.
Gilberto Duarte Mota.
Júlio Ferreira da Silva Alegria.
António Carlos Cortes.
Abel Joaquim 'I'ravassos Valdez.
Raúl do Carmo Simões Pereira.
Daniel Augusto Pinto da Silva.
António de Sousa Pinto Machado Ooutinho.
João Rodrigues de Sequeira Júnior.
Mário da Silveira Guerra Freire Temudo.
João Isidro Tavares Montano.
Abel Nunes Perostrelo de Vasconcelos.
Josó Augusto de Beja Neves.
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Fernando Cardoso de Albuquerque.
João da Conceição Tomaz Rodrigues.
António Baptista de Carvalho.
Manuel Holbeche Correia de Freitas.
Vasco de Carvalho.
Augusto Botelho da Costa Veiga.
Tibúrcio Afonso Teixeira.
Roque de Sequeira Varejão.
Alberto Augusto de Almeida Teixeira.
Gustavo Tedeschi Correia Neves.
João José Soares Zilhão,
Elísio Múrio Santos Lobo.
J osó Guilherme Costa Coutinho de Vilhena.
Majores:
Eduardo Rodrigues Areosa Feio.
•
José Lopes Correia de Matos.
Álvaro Salvação Barreto.
Manuel Caldeira Caiola Bastos.
Flaviano Eugénio da Costa.
José Mac-Bride Fernandes.
Artur Mendes de Magalhãis.
Alfredo Pedro de Almeida.
Carlos Gonçulvos Pereira de Barros .
•JOfLO dos Reis Gomes.
Felizardo António Adão Alves Pereira c Silva.
António Cândido da Costa Lôbo Ferreira.
Angelo Ferreira.
Vasco da Gama Rodrigues.
José Augusto Vítor Queiroz.
José João Pinto da Cruz Azevedo.
Ricardo Moreira do Amaral.
Artur Gonçalves Rocha.
José Augusto Monteiro do Amaral.
Afonso Jorge de Aguiar .
Joaquim Mendes Amaral.
Henrique Pereira do Vale.
Adelino Pais Clemente.
Egídio Augusto de Sousa.
Emídio Duarte Cadima.
José do Alarcão Volasques Sarmento.
yitor Hugo Duarte de Lemos.
Oscar da Silva Pereira Dias .
.Iosé Luciano da. Silva Cravo.
Manuel de Beires Junqueira.
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Alberto Mário Cortês dos Santos.
Afonso Cortês dos Santos.
Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.
José Inácio de Oliveira.
Alexandre Gomes Correia Leal.
Paulo Emílio da Silva.
Albano Anselmo Baía da Costa Lobo.
José Miguel de Oliveira Mata e Silva.
Henrique Júlio de Carvalho Dias.
Benjamim Ferin Coutinho.
João Vítor Ferreira da Fonseca.
Capitãis :
António Maria de Sequeira.
Frederico Cortês Marinho Falcão.
Joaquim Augusto de Barros e Matos.
Toodoro Teixeira Pimentol.
Pedro Cabral de Sacadura.
José de Sommor Ribeiro.
Albano Manuel de Sena Fonseca.
António da Costa Malheiro.
Francisco Freire de Matos.
Fernando Cortês dos Santos.
António Torres Baptista.
Francisco de Paula Azevedo o Silva Júnior.
Francisco de Paula Macedo do Portugal e Castro.
Tenentes:
Ramiro do Almeida Sande, com a patente do capitão.
João António do Saldanha Oliveira e Sousa.
António Ilintzo Ribeiro.
Manuel do Jesus Ramos.
Abol dos Anjos Rocha.
Manuol Guerra Pinheiro.
Aureliano Sobral Gomos.
César Pinto Cortês.
João Lopes Loal.
Raúl Simões Cabrita.
Ilumborto Vieira de Castro .
•Joaquim Mondes Moreira Sacadura.
José António da Rocha B leza Ferraz.
José Bento Borges.
Carlos Luciano Alvos de Sousa.
Francisco António Gonçalves Cardoso.
António Gonçalvos dos Santos Nobre.
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Manuel Ribeiro da Rocha.
Jorge Mário Apolinário Leal.
Alfredo Ferreira Gonçalves.

b) Oficiais de artilharia a quem foi concedida, nos
termos da lei n." 1:698, de 17 de Dezembro de 1924, a
especialização de engenharia civil, até 30 de Novembro
de 1931:
Tenentes- coronéis Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal
e José Guilherme Costa Continho Vilhena.
Majores Ricardo Moreira do Amaral e Adelino Pais
Clemente.
Tenentes Aureliano Sobral Gomos e Francisco António Gonçalves Cardoso.
c) Oficiais de artilharia a quem ioi concedido o diploma
de engenheiro fabril do exército, nos termos da lei
n.? 1:698, de 17 do Dezembro de 1924, até 30 do Novombro de 1932:
Capitão Gabriel "Jbria Nápoles de Sousa Homem.
Tenente Emílio Ramos Afonso.
d) Oficiais de artilharia a quem foi concedida, nos
termos da lei n." 1:698, de 17 do Dezembro do Hl2-!:, a
espocialização dos vários rumos de ongonhuria,uté
30
de Novem oro de 1932:
Capitl10 Gabriel Muriu
ãpolcs do Sousa IIomom,
engenharia civil.
Tenente Emílio Ramos Afonso, engenharia química.
.1.

e) Dcelera-se quc, nos termos da lei n." 1:608, do 17
de Dezembro do 19~4, foram concedidos ao capitão de
engenharia Manuel Qnirino Pacheco de Sousa o diploma
do título do engenheiro fabril do exército e II. especialização de eugenharia civil.

Obituário

10:l2

Sct ernhro 24 _ Tenente
miliciano
médico, de reserva, Francisco
Aguas dc Oliveira.
. .
. .
Outubro 2!l _ Tenente
do s rviço de adulIlllstração
militar Eugénio Reinaldo Gouçalvcb .
• ' oven hro 25 _ ('npitão,
~cforllla,10, 1~1I.lat:lTcixeiru
da ~i,lva.~
»
:!5 _ ~I JOI', rclorlO:l,lo, Aca"10 Alberto de :\!or;u? Lobo.
"
211_ Altere', rcforl1l:1rlo, Caetano Augusto 'I'rindade,
»
~6 _ Capitüo, reforrna1lo, Antún io Mira.nda de Barros.
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ezernbro

3 - Coronel, reformado,
Júnior.
-

»

6-

"

812 -

»

Hermano

Capitão, na situação de reserva,
Andrade.
Major, na situação de reserva,
Soares
la.
Tenente do artilh
ia João de
Tenente-coronol
de iufaJ"ttaria
Veiga Ventura.

José

2." Sórie
de Oliveira

Alfredo
Vergílio

de Sousa
Henrique

Morais Sarmento.
José Firtnino da

Rec1;lficações
Na Ordem do Exército 0.° 18, 2.' sério, do corrente 3110, p. 576,
l. 27 o 2~, onde se lê: «Instituto Profissional dos Pupilos do Exército», deve ler-50: «Instituto
F'elrlinillO do Educação e Trabalho».
Na Ordem do EJ'él'cito n.O 10,2." sóri e, do corrente ano, p. 608,
1. 37, onde se lê: «capitão», devo ler-se: «tenente» ; p. 611, I. 10,
onde se lê: «Ernesto Marques da Silva», deve Icr-ss : «Ernesto
Marques Albuquerque
da Silva" i p. 612, 1. 22, onde se ln: «Alfores», deve ler-se: «Tenente».

Daniel Ro(lrlfJues de Sousa.
Está conformo.

o Ajudante
~~~.~

General,

/J'~~~~

/~

N.O 21
MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE DEZEMBRO

ORDEM

DE 1932

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. o - Decretos
linistério da Guerra - Reparti~ão Geral
Usando da faculdade que me confere o u.o 3.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
H.O 15:3:31, de 9 de Abril do 1928, sob proposta
do
Ministro da Guerra: hei por bom decretar qno o oficial
em SI gui(lu mencionado tenha o pôsto e antiguidade que
lhe ,,11.0 iudicadoa, nos termos do artigo G7. o do decreto
n." 1G:443. de 1 de Fovoreiro de 19~9, alíneas a) o ri)
do snu § 1.0, urtigo 68.0 do mesmo decreto e artigo 90.0
do decreto u. o 17 ::378, do ~7 de Setem hro do 1\:")29:
arma de infantarill: tenente-coronel, contando a antiguidade dcsd 3 de Outubro último, o major reformado, inválido nos termos dos artigos 2." o :~.o do decreto
n.? 10:443, acima r ferido, António Toix ira.
Iinistro da Guerra u. sim o tenha entendido o faça
executar. Paço do Govõrno da República, 10 do Dezembro do 1932.- A."'rÚNJO ÓSCAR DE FUAGOcO CARllO~ADuniel Iiodrtquc» de , 01/. a.
(Visado pelo Tribun 1 do Contas em 21 de Dozomhro do 1932).
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Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto D.O 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 o oficial em
seguida mencionado tenha o pôsto e antiguidade que
lhe vão indicados, nos tormos do artigo 67.° do decreto
n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas a) o d)
do seu § 1.0, artigo 68.0 do mesmo decreto, e artigo 90.0
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929: Secretariado militar: coronel, o tenentecoronel, reformado,
inválido de guorra, nos termos dos artigos 2.0 e 3 o do
decreto n. o 16:443, acima referido, Mário Herculano de
Campos Rêgo, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da-República,
24 do Dezembro de 1932.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FUAGOSO CARl\10NADaniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal do Contas em 30 de Dezembro de 1932).

2. ° - Por decreto de 30 de Julho do corrente ano:
Ministério da Guerra - P Direc~áo Geral- P neparli~1io
Adido

Alferes farmacêutico, do quadro dos oficiais farmacêuticos, Josó da Silva Santos, por ter sido roquieitado
pum desempenhar uma comissão do serviço dependente
do Mínistório do Interior, na Intendência Geral de egurança Pública, devendo SOl' couaidorado
nesta situação
desde 25 do corrente mõs.

3.o -

Por decreto de 5 do mês findo:
Mini. (rrio da Guerra - 1.II Direcção Gerill- 2.R lleJlilrtição
Adido

Tenente do servico do administração militar, do regimento do snpadores
do caminhos
do ferro,
orutim
Jacinto dos Santos, por ter sido requisitado ptlm do-
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semponhar
urna comissão de serviço dependente
do Ministério
das Obras Públicas
O Comunicações,
na Administração
Geral dos Correios e Telégrafos.

4. o - Por decreto de ~O do mês findo:
}Iinislério da Guerra - f.& Direc~ão Gcral- 2,D. Reparli~ão
Adidos
'I'enento-corouel
de artilharia,
no quadro
da arma,
J osó Guilherme> Costa
outinho de Vilhena, e majores,
de artilharia, no quadro da arma, João Alberto Barbosa
Carmona e, de engenharia, no quadro da arma, Jorge
Arsénio de Oliveira Moreira, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do )linistério
das Obras Públicas
e Comunicações,
na
Junta Autónoma
do g~trndas,
devendo
01' considerados n sta situação desd
do corrente mê

5.°_ Por deeretes de 3 do corrente mês:
'Iinislério lIa Gu na - f.a Dire ~ão Geral- 2..\ ReIJ;lrli~áo
Concedida'
as vantag 118 do quo trata o decreto
n.? 20:347, do 24 de Ago ·to de 1931, desde a data que
lhe vai do 'ignada, ao oti ial em eguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficial ato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n." i 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo :

E tado maior
beçudns,

desde

ecnerul+- gl'n ral Joaquim Mendes Ca1 do Dezembro do 1932.

onccdidu

II" diuturnidades
de quo trata o artigo 15, o
n." 11:270, do 20 de To\'mnbro do 1\)25,
de 110 II. (lata, qu lhes vão d ,~igllndas, aos oficiais de
n.c>ronáutÍ,,:\ om s guida TIl ncionados, po~ torem rrestad~ •

do decreto

~a(IUela armu o número
:

110 alio

do serviço

que lhe'

Vai

1Il d ieado

11) ano,

".)
1·
-""
(CI

capitão

O\,('In I11'0

d

.Iorg Va roncelos
1()').)
•• ) ... ;
fi,no

te,

d

!lI

• [','11'1'0

du

(lo .\.vila,
,

n1,n.J·0I"
••
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Oosta França e capitão José Machado de Barros, desde
25 de Novembro de 1932.
Disponibilidade

Alferes de infantaria, com a patente de tenente, Sérgio Gatinoau Barreto da Cruz, que de regresso do Ministério das Oolónias se apresentou em 28 do mês findo.
Oficiais milicianos de reserva

miliciano, do regimento
Francisco Xavier Lopes de Oliveira,
limite de idade, nos termos do § 3.0
decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto
Capitão

de infantaria n.? 1,
por ter atingido o
do artigo 61.0 do
de 1026.

Reforma

Ooronel José Higino Amaro da Cunha e capitão Augusto Eduardo Marques, ambos na situação de reserva,
por terem 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 desde 30 do mês fiado.

6. o - Por decretos de 10 do corrente mês:
ftlinisléflo da Guerra -

t.n Direcção Geral-

2_a Reparlição

Supranumerário permanente

Tenente de infantaria, adido, Romeu Alexandre de
Aguiar, que, de regresso do Ministério das Finanças, se
apresentou em 3 do currente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda fiscal.

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 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 oficial ato
desde as datas em que são considerados tenentes nos termos
do decreto n. o i 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Estado maior general - general Alexandre José Malheiro, comandante geral da guarda fiscal; infantariatenentes-coronéis Mauro Olavo Correia de Azevedo e
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Luiz do Nascimento Dias; administração militar-capitão Luiz Cândido de Passos Pereira de Castro, adidos,
no Ministério
das Finanças, e em serviço na guarda
fiscal, desde 1 de Dezembro de 1932; engenhariamajor Alfredo de Almeida Carvalho, adido, no Ministério da Marinha, desde 2 de Dezembro de 1932.
Adidos

Capitão do serviço de administração militar, da 2.1\
repartição da direcção do mesmo serviço, J oão Viegas
Jacinto e tenente de infantaria, supranumerário permanente, do regimento de infantaria n. o 10, Acácio António
Massa, o primeiro por ir prestar serviço nas oficinas
g0rais de fardamento e calçado e o segundo por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 10 e 4 do aorrente mês.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, José da Rosa Mendes,
que, de regresso do Ministério das Finanças, se apresentou em 5 do corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na guarda fiscal.
Oficiais millcianos

de reserva

Capitãis milicianos médicos, da La companhia de
saúde, Joaquim Pereira de Sousa e J OSÓ da Rocha, por
terem atingido o limite de idade nos termos do § 3. o do
artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 5 e 10 do corrente mês.
Ministério da Guerra - Repartição Geral

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sóldo, desde 1 do corrente mês, nos termos dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n. o 16:443, de 1 de Fevereiro
de 1929, artigos 1.0 e 4.0 do decreto n.? 20:247, de 24
de Agosto de 1931, e artigo 10.0 do decreto n,? 21:426,
de 30 de Junho de 1932. aos tenentes, inválidos. Francisco Lopes Neves Barata e José de Oliveira Leitão, por
terem completado o tempo de permanência no põsto de
tenente, necessário para aquele aumento, nos termos do
decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929.
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Por decretos de 14 do corrente mês:
~Iinistérío da Guerra - f.a Direcção Geral- 2.:l Repartição

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:
ror 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 1929, modificado
pelo decreto n. o 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - coronel Ernesto da França Mendes
Machado, na 3.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 5 de Dezembro de 1932; capitão miliciano, do quadro especial, Fernando Eugénio da Costa
Vieira, desde 25 de Novembro de 1932; tenentes:
Carlos Adriano Fonseca, no batalhão de metralhadoras n." 3, desde 9 de Dezembro de 1932, Francisco José
Alves, no batalhão de caçadores n." 7; artilhariacoronéis: Augusto de Matos Sobral Cid, na fábrica de
cartuchame e pólvoras químicas, desde 1 de Dezembro
de 1932, Raúl Ribeiro de Andrade Pissarra., no regimento de artilharia ligeira n,? 5, desde 5 de Dezembro
de 1932; tenente-coronel Mário da Silveira Guerra
Freire Temudo, na Escola Militar, desde 2 de Dezembro de 1932; majores: Francisco Xavier Pavão de
Morais Pinto, no grupo mixto independente de artilharia montada n ," 14, desde 3 de Dezembro de 1932,
Oelestino Pereira Oastilho, no quadro da arma, desde
5 de Dezembro de 1932; capítâis : Emídio José Crujeira de Carvalho e Francisco da Rocha Ferreira Júnior, respectivamente nos regimentos dê artilharia
ligeira n. os 3 e 5, Francisco Vitorino Félix Oativo,
Lino Dias Valente, Romeu Correia e Cuuhu Neves,
no grupo de artilharia a cavalo n." 2, Aníbal Frederico
da Silveira Machado, Leão do Sacramento Monteiro
e Mário Norberto Nunes, no grupo de artilharia pe-·
sada n." 1, Hildeberto António Botelho de Medeiros
e António Vicente Teixeira, no grupo mixto independente de artilharia montada n," 14, Alexandre Adelino
Femandes de Sousa, no grupo de defesa submarina
de costa, António Miguel Monteiro Libério, no quadro,
desde 1 de Dezembro de 1932, Francisco Maria Mendes
Moreira,. no regimento de artilharia ligeira n.? 5, desde
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5 de Dezembro de 1932, milicianos, do quadro especial,
Manuel da Silva Branco, no regimento de artilharia
ligeira n. ° 4, José Diniz da Costa Coelho Júnior e João
Felgueiras, no grupo independente de artilharia de
montanha n." 15, desde 1 de Dezembro de 1932, Domingos Joaquim Machado Júnior, no quadro, desde
8 de Dezembro de 1932; tenentes: Manuel Guerra
Pinheiro e Humberto Vieira de Castro, no regimento
de artilharia ligeira n. ° 5, .Alvaro da Silva Carvalho,
lia grupo de artilharia
pesada n." 1, Abel dos Anjos
Rocha, no grupo de defesa submarina de costa; cavalaria - capitãis : Domingos António de Sousa Coutinho, no regimento de cavalaria n.? 5, miliciano, do
quadro especial, Camilo Augusto da Silva, no regimento de cavalaria n." 2 ; tenentes: Domingos António
de Oliveira, no regimento de cavalaria n ," 3, Joaquim
António Gaspar, no regimento de cavalaria n." 5, desde
1 de Dezembro de 1932, Antóni~ Augusto Sousa Dias
Ribeiro de Carvalho} no regimento de cavalaria n. o 9,
desde G de Dezembro de 1932, António Maria Meira
e Cruz, na escola prática de cavalaria, desde 7 de Dezembro de 1932; engenharia -major
António Maria
Neves de Carvalho, na Escola Militar, desde 5 de Dezembro de 1932; capitão Fernando Sales Lougares,
na escola de transmissões, desde 30 de Novembro de
1932; tenente Luiz Maria de Oliveira e Carmo Soares
e Silva, no batalhão de automobilistas, desde 3 de
Dezembro de 1932; aeronáutica - capitãis : Filipe
Gomes Vieira e Carlos Marques Magalhãis, na escola
militar de aeronáutica; tenente Carlos Mário Sanches
de Castro da Costa Macedo, na escola militar de aeronáutica; farmacêutico - major José Maria Pinto da
Fonseca, na farmácia central do exército; administração militar - capitãis: José da Fonseca Grincho, no
l'egimento de cavalaria n 3, Carlos do Amaral, no
comando militar dos Açôres; secretariado militarcapitãis : Carlos Augusto Marques da Silva, no regimento de telegrafistas, José dos Reis Pinto Nogueira,
no hospital militar principal de Lisboa, desde 1 de
Dezembro de 1932.
.?

Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Estado maior general- general Pedro de Paula Pinheiro Machado, comandante da 4.8. região milita)';
infantaria - coronel Celestino Júlio Garcia Gomes, no
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regimento de infantaria n." 17; tenentes-coronéis:
António Leite de Magalhãis, no regimento de infantaria n ," 5, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira,
no regimento de infantaria n.? 14, Raúl da Silva Tavares, no regimento de infantaria n. ° 18, João de Passos Pereira de Castro Júnior, no distrito de recrutamento e reserva n. ° 2, desde 1 de Dezembro de 1932,
Agostinho Pires de Morais, no batalhão de caçadores
n." 3, desde 3 de Dezembro de 1932; majores: António Ferreira Damião Júnior, no regimento de infantaria n." 5, António José de Matos Raimundo, no regimento de infantaria n. ° 2, Vergílio Damasceno
Simões, no regimento de infantaria ll. ° 17, Luiz Alberto de Oliveira, no batalhão de caçadores u." 5,
Joaquim Mendes Bragança, no distrito de recrutamento e reserva n." 3, desde 1 de Dezembro de 1932;
capitãis: Eduardo José dos Santos, no quadro da arma,
desde 26 de Novembro de 1932, Alexandre Teodoro dos
Santos Fonseca, no batalhão de metralhadoras n." 3,
desde 30 de Novembro de 1932, José Furtado Henriques e Oarlos de Azevedo Oarvalho, no govêrno mil itar
de Lisboa, Walter Santos da Cruz Antunes, no regimento de infantaria n. ° 18, Joaquim Pereira Monteiro, no regimento de infantaria n. ° 20, J oaquim
Aureliano Soares da Silva, no batalhão de metralhadoras n. ° 1, Francisco José da Silva Santos Júnior, na
escola central de oficiais; tenentes: José Ernesto Oatela do Vale Teixeira, António Custodio Gonçalves
Monteiro, Manuel Otero Ferreira e Pedro Joaquim, no
quadro da arma, Dario Tamegão, na L" região militar,
Luiz Robalo dos Santos, no batalhão de aerosteiros,
Abel dos Santos Reinas e Francisco de Sousa, no grupo
independente de aviação de protecção e combate, António Pinto das Neves Ferreira, na carreira de tiro da
guarnição do Pôrto, António Eugénio da Guerra Teixeira, na agência militar, Albano Dias Milheiriço, no
regimento de infantaria n." 2, Alberto de Oliveira
de Sousa Machado e J esuíno dos Santos Pires, no regimento de infantaria n,? 3, Manuel José Loureiro,
Mário Ramos Silva, Júlio Marques dos Santos e Silva,
Joaquim Francisco Pereira, Francisco de Boaventura
Militão, José Diogo de Oliveira, José do Espírito
Santo, no regimento de infantaria n." 7, Oaetano Alves
Teixeira e José da Conceição Silva Freitas, no regimento de infantaria n." 9, José Luiz Nunes de Oa1'-
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valho, Carlos Gomes dos Santos, Alberto Salgueiro e
Rmil de Figueiredo
Rodrigues
de Almeida, no regimento de infantaria
n.? 12, Francisco Baptista Semedeiros, no regimento de infantaria
n. ° 15, José Maria
Mira da Costa, no regimento de infantaria
n. o 17, Lu is
António de Almeida e Domingos Britaldo da Conceição
O
P'ilar Gomes, no regimento de infantaria
D. 19, João
Marchão,
J'úlio César da Costa Ohaby e Raúl Nunes
da Mota, no regimento de infantaria
n. o 20, João Monteiro Reinas Soares, no batalhão
de caçadores n. o 2,
António Adolfo Vieira da Costa e António Rodrigues,
no batalhão de caçadores n. o 3, Filipe do N ascimento
Barros, António dos Santos Cavaco e José Cortes Ferreira de Sousa, no batalhão de caçadores n. o 4, Mãrio
Raul Carvalho da Silva, Francisco
Carlos Martins e
José Maria das Graças, no batalhão de caçadores n. o 5,
Metiliano Augusto Fortes, António Correia de Pinho
J'ünior, Alberto Alfredo de Gusmão, Armando Aquiles do
Espírito Santo, José Bernardo :Mimoso Correia e Júlio
Augusto Couceiro Feio, no batalhão ele caçadores n ." 7,
Henrique Lopes Gonçalves, no batalhão de caçadores
n ," 8, António Afonso Salavisu, no batalhão de metralhadoras n." 1, Henrique Guilherme Antunes Baptista,
Adelino Ferreira
Fresco, Vergílio de Abreu Pessoa,
Paulo Afonso, Guilherme Oarlos Ferreira Pinto Basto
Oarreira e Fernando
de Oliveira Leite, no batalhão
de metralhadoras
n. o 2, Francisco ele Oliveira Ooelho
e João Arruda Pereira,
no distrito de recrutamento
e reserva n." 2, José Oorreia ele Noronha e Meneses e
Ambrósio Afonso Loureiro, no distrito de recrutamento
e reserva n. o 6, João José de Morais e Luiz Manuel de
Azevedo, no distrito de recrutamento
e reserva u.? 10,
António Pires Mendes, no distrito de recrutamento
e
reserva n." 11, Luciano
Gomes Martins
Cardoso e
Eduardo de Sousa Veloso, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 12, Armando Alberto de Morais da Costa
Flórido, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 18,
Vitorino
de Almeida,
no distrito de recrutamento
e
reserva n." 19, António José de Campos Rêgo e João
Morais, no distrito de recrutamento
e reserva n. o 20,
desde 1 ele Dezembro ele 1932, Celso }fendes de Magalhãis, na 3." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
:Mário Artur Fernande:
João Xavier da Costa Pina
e Augusto .J osé Machado, no regimento de infantaria
n.? 10, Pedro Berquó Bastos de Carvalho, na escola
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prática de infantaria, Alberto Augusto Rodrigues, no
batalhão de aerosteiros, Alfredo Alberto da Silveira
e Lorena, no Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, António Manuel Pires, na 2.a companhia
de reformados, desde 2 de Dezembro de 1932, Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso, na Escola Militar, Avelino Barbieri de :Figueiredo Baptista
Cardoso, no Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, Vítor Moreira de Sá, na escola central de
sargentos, desde 3 de Dezembro de 1932, Vasco Godfroy
de Abreu de Lima, na La Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 6 de Dezembro de 1932, António
da Trindade, na escola prática de infantaria, desde
7 de Dezembro de 1932, José Henriques Gomes de
Barros, 1\0 Colégio Militar, desde 11 de Dezembro de
1932, Miguel J!-'igueira, 110 govêrno militar de Lisboa,
Carlos Alberto Rodrigues de Andrade e Júlio Lopes
Custódio, respectivamente na La e 4.""regiões militares, Alfredo de Almeida Barros da Silva Ramos, Júlio
Serras Pereira, José da Silva, António de Matos Bugalho, António Dias Ferreira e Bernardino Mergulho,
110 regimento
de infantaria n. o 2, Joaquim 'l'ristão
Pereira Pimenta e Alfredo Ribeiro Gomes de Barros,
110 regimento de infantaria
n.? 3, António Paula Santos, no regimento de infantaria n," 7, António de
Queiroz Novais e Filipe Pinto da Fonseca, no regimento de infantaria D.O 9, António Monteiro Louronco, no regimento de infantaria n." 12, Abel António
Ferreira Cardoso e José Baptista da Silva, no regimento de infantaria n." 14, Viriato Augusto Rendeiro, DO regimento de infantaria D. o 15, José Francisco Mourão Ferro, no regim.ento de infantaria n.? 17,
Augusto Natividade e Silva, ~fanuelli'igueiredo de Almeida e Joaquim Camilo Lôbo Garcez Palha de
Almeida, no regimento de infantaria n.? 19, Manuel
Marques Pinto e José Lopes Abegão, no regimento
de infantaria n." 20, António Rodrigues Nóbrega, no
batalhão de caçadores n." 3, Inácio Maria de A(,'a Castelo Branco e António Joaquim Gonçalves, no batalhão
de caçadores Ii.o 4, António Nunes Vitória, Joaquim
de Santana Carvalho e João Martins de Barros, no
batalhão de caçadores n." 5, Manuel Joaquim Domingues e Albano José da Cruz, no distrito de recrutamento e reserva n.? 3, Jesus de Deus Calado e Ãngelo
Vítor da Silva La:ffont, no distrito de recrutamento e
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reserva n." 5, Abraão Matias Esmeris, no distrito de
recrutamento
e reserva H.O G, J os' Bernardo Pereira,
no distrito ele recrutamento
e reserva n ." 12, Francisco
da Silva Freire, no distrito de recrutamento
e reserva
n.? 20, desde 1 de Dezembro de 1932, Diogo Mai-tinez
oe Lima,
supranumerário
permuneute,
Constantino
Augusto 'I'avares, António Augu~to Cordeiro e J oaqu im José Houveia, no regimento de infantaria
n." 10,
Fausto 'l'udela de Frias Ribeiro, no bntalhão de caçadores n. ° 7, desde 2 de Dezembro de 1932, milicianos,
do quadro especial, Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo,
no Colégio :Militar, Francisco Elísio Franco Mamede,
DO regimento
de infantaria
n." 3, Daniel Alberto Maehado, 110 regimento ele infantaria
n." 19, desde 1 de
Dezembro de 1932; cavalaria - tenente Salvador Catâo
li'erllandes, na escola ceutral de sargentos, desde 2 de
Dezembro de 1932; médicos -major
António Pereira
Barbosa, no hospital militar principal
do Pôrto ; capitãis : Zeferino Moreira de Sousa Baptista,
no regimento de infantaria
n.? 6, José Júlio de Sousa Santa
Bárbara,
no hospital
militar
regional
n. ° 4, desde
1 de Dezembro de 1932; administrnção
militar - tenentes: Artur Rodrigues Mntos, na 3." Direcção Geral
do Ministério
da Guerra, desde 2 ue Dezembro de 1932,
.T osé Gregóri<;> Gil, no quadro, desde 7 de Dezembro
de 1932, m il.ioiauo, do quadro especial, Miguel Rodrigues Centeno .I únior , no batalhão
de aerosteíros,
desde 2 de Dezembro de 1932; secretariado militarcapitão .Antônio :Monteiro, na 4." região militar;
tenen tes : Raul Carlos Borges de lIacedo
e ·Antônio
José ~arques Guimarãis, no govêrno militar de Lisboa José Vitorino dos Santos, na 2.& Direccão Geral
do ~lini.~tério da Guerra, J osé Maria de I;emos, na
4." região militar,
Luiz Dias Catarino,
no distrito
de recrutamento
e reserva n." 1, José Carvalho Pereira,
1Ja 1." hrigada
de cavalaria,
desde 1 de Dezembro de
1932, José de Sousa Júnior e António Duarte Figueira,
na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde
2 de Dezembro de 1932; quadro auxiliar
de artilharia - tenentes:
Manuel Pereira
da Costa, no regimellto de artilharia
ligeira n." 2, Bernardo da Conceição )ledeiros,
110 grupo
de artilharia
pesada n." 2,
tT oão Ruivo da Silva, Augusto Ruivo da Silva e Francisco Iuez, no grupo mi to independente
de artilharia
montada n." 24, desde 1 de Dezembro de 1932.
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8. o - Por decretos de i5 do corrente mês:
Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

2.8 Ripal'tição

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 oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes nos termos
do decreto n. ° 1.7:378, de 27 de Setembro de 1.929,modificado
'pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Secretariado militar - tenente Américo Pires Loureiro, no tribunal militar territorial de Viseu; quadro auxiliar de artilharia - capitãis: Manuel de Andrade Largo e José Maria dos Santos Freire Júnior,
respectivamente nos grupos de artilharia pesada n.O. 1
e 2, desde 1 de Dezembro de 1932; tenentes Manuel
Pereira, na La região militar, António Luiz e Joaquim
Moreno da Cunha, no regimento de artilharia [igeira
n ." 2, desde 2 de Dezembro de 1932; quadro auxiliar
de engenharia - capitãis : Aurélio da Cunha Ribeiro,
no regimento de telegrafistas, desde 1 de Dezembro
de 1932, Avelino Gomes, na La região militar; picador - capitão António César de Oliveira, na escola
prática de cavalaria; chefe de banda de músicacapitão João Pereira Biscaia, no batalhão de caçadores
n. ° 8, desde 3 de Dezembro de 1932.
Idem, para o segundo aumento de fO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - coronel Jacinto Augusto Xavier de
Magalhãis Júnior, no distrito de recrutamento e reserva n." 14; tenente-coronel José Francisco Guerreiro
Fogaça, no batalhão de caçadores n." 4; major Aurélio
Figueiredo Nunes da Silva, no batalhão de caçadores
n. o 1; capitãis : José Ricardo de Barros Amado da
Cunha, no regimento de infantaria n." 15, Edmundo
da Conceição Lomelino, no batalhão independente de
infantaria n.? 25, Duílio da Silva Marques, na carreira
de tiro de Ovar; tenentes: António Francisco de Almeida, no regimento de infantaria n.? 18, Joaquim
dos Santos Farrajota, no batalhão de caçadores n. ° 8,
Armindo Augusto dos Santos, na carreira de tiro de
Viseu, Luiz Correia Mourão, no batalhão de caçadores

2." Série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 21

675

n." 8, Abel Cotrim Maia, no batalhão de ciclistas n.? 2,
desde 1 de Dezembro de 1932, supranumerário permanente, Aníbal de Carvalho Figueiredo, desde 8 de
Dezembro de 1932, milicianos, do quadro especial,
Joaquim Lapas de Gusmão, na direcção da arma de
infantaria, José Luiz Simão Saraiva, no regimento
de infantaria n." 12, Joaquim José Alves da Mota,
no regimento de infantaria n. ° 16, António Lopes
Cliaves, no regimento de infantaria n 18, Artur de
Brito Figueiroa, no batalhão independente de infantaria n." 25, Luiz Filipe de Albuquerque Rebêlo e
Alfredo Leote, no batalhão de caçadores n. ° 4, António
Pires Antunes, no batalhão de caçadores n ," 6, João
Inácio da Silva, no batalhão de caçadores n." 7, José
Augusto de Almeida, no distrito de recrutamento e
reserva n ." 11, desde 1 de Dezembro de 1932, Manuel
Augusto Martins, no regimento de infantaria n." 5,
desde 2 de Dezembro de 1932, Domingos Martins Romão, no quadro, desde 11 de "Dezembro de 1932; cavalaria _ tenente-coronel Vítor Manuel Peixoto da
Silva, no regimento de cavalaria n." 4; majores:
Vital dos Reis Silva Barbosa, no regimento de cavalaria n." 5, José de Melo Pinto Gusmão Calheiros,
no regimento de cavalaria n 7, desde 1 de Dezembro
de 1932, Rigino Sanches Ferreira Barata, na Escola
Militar, desde 5 de Dezembro de 1932; capitão António
Gonçalves Dias, no regimento de cavalaria n. ° 7;
tenentes: Décio Tito da Silveira Freitas, no Colégio
)lilitar, João Joaquim Valadas, no regimento de cavalaria n." 3, António Simões de Paiva e Manuel da
Fonseca Salvaç'ão, no regimento de cavalaria n ." 5,
António Serra de Almeida, no Tegimento de cavalaria
n." 7, Santiago Ponce de Castro, na L" brigada de
cavalaria, desde 1 de Dezembro de 1932, Jaime Trancoso Leote do Rêgo e José Cardoso Marfins de Meneses,
na escola prática de cavalaria, respectivamente desde
;) e 5 de Dezembro de 1932, miliciano, do quadro
especial, Júlio Domingos Borges Gaspar, no regimento
de cavalaria n." 2, desde 1 de Dezembro de 1932;
engenharia - major José Cabral Caldeira do Amaral,
na Escola Militar, desde 2 de Dezembro de 1932;
aeronáutica - tenente Dario Augusto Melo de Oliveira, no grupo independente de aviação e bombardeamento; médico - major Afonso José Maldonado,
no batalhão de metralhadoras n.? 2; farmacêutico-.?

.?
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tenente-coronel
Pedro Augusto Ferreira
da Silva, na
farmácia central do exército;
administração
militartenentes:
José Rebêlo de Magalhãis, no regimento de
infantaria
n." 5, Manuel de Sousa Rosal Júnior,
no
batalhão de caçadores n. ° 4, Mário de Jesus Correia,
no regimento de artilharia ligeira n." 5, Sebastião Martins Peres Gomes, no regimento de cavalaria n. ° 7, José
Alvo de Sá Nogueira Melo Rodrigues Pinto de Balsemão, na 3.'" companhia de administração
militar, Francisco Augusto Gouveia, na 3.'" companhia de administração militar, João Gonçalves Ferreira,
na fábi-ica de
pólvoras físicas e artifícios, João Rodrigues Franco, no
Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército,
desde
1 de Dezembro de 1932, Aníbal Alexandre de Aguiar,
na escola prática de infantaria;
secretariado militar-tenente Raúl Albano de Loureiro Bastos, na 3.'" Direcção Geral do Ministério
da Guerra,
desde 2 de
Dezembro de 1932; quadro auxiliar
de artilhariacap itãis : Manuel António Mourinha de Almeida, no
regimento de artilharia
ligeira n. ° 2, Júlio Meira de
Amorim, como tenente, na 1.a região m ili tar ; tenentes: Luiz Ferreira de Sousa e António Isidro Serafim,
respectivamente
nos regimentos
de artilharia
ligeira
n.084 e 5, .Ioaquim Inácio Pereira Vaz, no regimento
de cavalaria n." 9, António Eugénio da Silva Üarrajola, no depósito disciplinar,
António de Figueiredo,
Raúl Augusto Martins e Artur no Rêgo, no grupo
independente
de artilharia
de montanha n. ° 12, Carlos
Augusto de Almeida, na fábrica de pólvoras físicas e
artifícios,
Torcato Patrício, na fábrica de cartuoharne
e pólvoras químicas,
desde 1 de Dezembro de 1932.
J OHéAntão Nogueira, no quadro, A ntónio Maria Mendes, 110 regimento
de cavalaria n.? 7, José Bernardo
Madeira, na Escola Militar, João Curamonu e Aleixo
Paulo Mascarenhas,
no depósito geral de material de
guerra,
desde 2 de Dezembro de 1982, Diamantino
Moreira, no regimento de infantaria
n.? 19, desde 9 de
Dezembro de 1932; quadro auxiliar
do serviço de
saúde - tenentes:
José
Ribeiro
de Almeida,
na
3. '" companhia de saúde, desde 1 de Dezembro de 1932,
Aurélio Granada de Albuquerque Pinheiro, no hospital
militar regional n.? 2, desde 2 de Dezembro de 1932;
picadores - capitão Joaquim Vieira, na escola prática
de cavalaria, desde 3 de Dezembro de 1932; tenentes;
Manuel dos Reis Cardoso, no grupo de artilharia
a
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cavalo n.? 2, Raúl José Pereira, no regimento de cavalaria n," 4, Eugénio Artur Candeias Pereira, no regimento de cavalaria n.? 7; chefe de banda de música --tenente António da' Piedade Vaz, no batalhão independente de infantaria n." 23, desde 1 de Dezembro
de 1932.

9.0

__

Por decretos de 17 do corrente mês:
llinislério da Guerra - P

Direc~ão Geral- 2.:1 Repartição

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 oficialato
desde as datas em que sao considerados tenentes nos termos
do decreto n.· i7:378, de 27 de Setemltro de i929, necessário
para o primeiro aumento de 1.0por cento sôbre o sôldo :

Infantaria-tenente
Bernardino do Carmo, desde 1 de
Dezembro de 1932, adido, no Ministério das Finanças e
em serviço na guarda fiscal.
Idem para o segundo aumento de 1.0por cento sôbre o sôldo :

Infantariacapitão António Germano Falcão de Carvalho; tenentes: António Nazaré Camolino Sousa Salvador, Miguel do Sousa Ferreira M cedo e Hermano
Dioao da Cunha, adidos, no Ministério das Colónias e
em ~ervi<;o no depósito militar colonial, e Guilherme Faria Correia Monteiro, Eugénio Sanches Barjona de :Frei·
tas, Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, Américo Pinto da
Silva Oliveira, Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos, Jaime Lourenço Guedes, José Soares de Matos,
António de Almeida Luz, Jnão da Conceição Machado,
Eugénio Marinho Ferreira de Sousa, Alberto da Cruz
Severo Ferreira e César Augusto Correia, adidos, no
Ministério das Finanças e em serviço na guarda fiscal,
o último desde 11 de Dezembro do 1932, o os restantes
desde 1 do mesmo mês e ano.
Reserva.

Capitão de infantaria, supranumerário
permanente,
Eduardo Correia Gaspar, por ter atingido o limite de
idade nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto
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n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 do corrente mês.
Oficiais milicianos dereserva

Capitão miliciano médico, da 1. a companhia de saúde,
Agnelo da Silva .Pereira, por ter atingido o limite de
idade, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto
n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta situação desde 17 do corrente mês.
Reforma

Coronéis Francisco Amado da Silva Sampaio e João
António Cochado Martins) major Domingos da Ponte e
Sousa, tenente Secundino Barbosa, todos na situação de
reserva, e capitão, supranumerárío
permanente, do regimento de infantaria n.? 1, Manuel Joaquim Caldas, os
quatro primeiros 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, e o último por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta a que se
refere o n.? 1.0 do artigo 22.0 do decreto n." 16:443, de
1 de Fevereiro do 1929, e nos termos do artigo 66.0 do
mesmo decreto, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 17, 12, 14 e 13 do corrente mês
c 24 de Outubro findo .

•
!Iillistério (la Guerra - Rcparti~ão Geral

Concedidos os seguintes aumentos de 10 por cento
sõbro o sõldo, desde 1 do corrente mês, nos termos dos
artigos 67.0 a 69.° do decreto n,° 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4.° do decroto n." 20:247,
de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10.0 do decreto
n.? 21:426, de 30 de Junho de 1932, aos oficiais reformados, inválidos, em seguida mencionados, por torem
completado o tempo do permanência. no posto do tenente
necessário para os mosmos aumentos, nos termos do decreto u.? 17:378, de 27 de Sotembro do 1929:

1.0 aumento: capitão José Curado.
2. o aumento: tenentes José Maria. Meireles Ferreira
e Daniel Fernandes de Assunção.
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10.°-

G79

ORDEU DO EXERCITO N.· 21

Por decretos de 24 do corrente mês:
Ministério

da

Guerra-ta

Direcção Geral-2.a

2."região militar-

ReJlarti~ão

Quartel general

Major, supranumerário,
chefe da 2.a Repartição, o
capitão de infantaria Aníbal da Conceição da Costa e
Silva Pinto dos Santos, contando a antiguidade desde
19 do corrente mês.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente·coronel de infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura, no instituto geográfico c cadastral, J ácome Maria
Oom do Vale, contando a antiguidade desde 12 do corrente mês.
Distrito de recrutamento e reserva n.>20

Capitão, o tenente de infantaria Tadeu Henrique Pinto,
contando a antiguidade desde 12 'tio corrente mês.
Regimento de artilharia ligeira n.s 4

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, da extinta
delegação da 1.a inspecção de artilharia, Daniel Augusto
Pinto da Silva, contando a antiguidade desde ] 3 de
Agosto do corrente ano.
Grupo independente de artilharia de montanha n.· 15

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, o te.icnto do
mesmo quadro, da secção de equipagens da L." companhia de saúde, José Fernandes, contando a antiguidade
desde 22 do corrente mês.
Regimento de cavalaria n.· 5

Capitão, o tenente Manuel da Fonseca Salvação, contando a antiguidade desde 21 do corrente mês.
Concedidas as dinturnidades de que trata o artigo 15.0
do decreto n. o 11 :279 do 26 do Novembro de 1925,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais de
aeronáutica om seguida mencionados, por torem prestado naquela arma o número de anos do serviço que lhos
vai indicado:
15 anos-capitãO
António Rodrigues Alves, desde 11
de Dezembro de 1932; 5 frnos-tonentes:
Dario Augusto

•
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Melo de Oliveira, desde 29 de Novembro de 1932, Luiz
Guerreiro Padilha de Castro, desde 2 de Dezembro de
1932, Joaquim de Almeida Baltazar, desde 7 de Dezembro de 1932.
Disponibilidade

Major de infantaria, adido, Eugénio Ribeiro de Almeida, que de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 22 do corrente mês.
Reserva

Coronel, do regimento de infantaria n. o 4, Cristóvão
Aires de Magalhãis, majores de infantaria, da 3. a Repartição da 1." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
José Maria de Sousa e Brito e, supranumerário, Manuel
António dos Santos, capitãis, do infantaria, do Arquivo
Histórico Militar, Manuel Máximo Lopes e Silva Barros,
supranumerário
permanente, do regimento de infantaria
n." 12, Alexandre Tomaz Gil, do regimento de cavalaria n." 1, António Mendes Júnior e do quadro auxiliar
de artilharia, da direcção da arma ele artilharia, Manuel
Jacinto Fortes, os dois últimos por terem atingido o limite de idade nos termos da alínea a) do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 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 12, 19, 19, 12, 5, 21 e :32 do corrente mês.

llinistério da Guerra - 3. a Direcção Geral-

f.:1 Repartição

Provido definitivamente no cargo de professor da 23.a
cadeira da Escola Militar, desde 22 de Maio de 1932, o
capitão de engenharia António Casimiro da Costa.

11. o - Por decretos de 31 do corrente mês:
Ilillistério da Guerra -

ta Dil'ecçflO Geral-i.

a

llellal'ti~ão

Conselho Superior de Disoiplina do Exército

Exonerado de vogal, o general Raúl Olímpio Boaventura Ferraz.
Vogal, o general Joaquim Mendes Cabeçadas.

2." Série

ORDEM DO EX:eRCITO N.· 21

681

Ministério da Guerra _1.11 Direcção Geral- 2.11 Repartição
Adido

Capitão do serviço de administração militar, adjunto
da 3.11 Ropartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Manuel Alves Morgado, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Oolónias, nos termos do artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 do corrente mês.
Reserva

Ooronel de artilharia, graduado, Alfredo Augusto de
Oliveira Machado e Costa, por ter atingido o limite de
idade, nos termos da alínea a) do § 3.0 do artigo 10.0
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

12. o -

Portarias

Por portarIas de 19 do corrente mês:
~Iillistério da G.uerra -

2,Il

Di rccção Geral- t. a l\epartição

'I'endo-se ultimado, em Novembro último, a fundição
dos grupos em bronze que fazem parte do Monumento
da Guerra Peninsular, trabalhos realizados cum a maior
perfeição na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, de Braço de Prata: manda o Governo
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os seguintes oficiais:
Major de artilharia, engenheiro fabril, Mário Alberto
Sardinha Pereira Coelho por ter elaborado o plano para
a fundição em bronze das diferentes figuras e apetrechos
que fazem parte do Monumento da Guerra Peninsular,
dirigindo a maior parte dos trabalhos com grande dedicação e proficiência técnica e iniciando o de ligação das
mesmas figuras, concorrendo assim grandemente para
o bom êxito obtido pela fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas lia realização de tam importantes trabalhos.
Tenente de artilharia, engenheiro fabril, Raúl Simões
Cabrita, por ter dirigido com manifesto zêlo e competência os últimos trabalhos da fundição das figuras e
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apetrechos e da montagem das figuras do Monumento
da Guerra Peninsular, bem como dos complexos trabalhos de ligação das mesmas figuras entre si, prestando
assim uma valiosa cooperação no bom êxito de tam importante realização.
Ilinistério da Gllerra-

3.a Direcção Geral-i.a

Repartição

Para cumprimento do disposto no § 2.0 do artigo 62.0
da portaria n.? 7:405, de 25 de Junho de 1932 (Diário
do Gooêrno n.? 197, La série, de 1932, e Ordem do Exército n." 9, VI série, de 1932): manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear a
comissão em seguida indicada:
Coronéis: na situação de reserva Eduardo Augusto
de Almeida e de artilharia Anacleto Domingues dos Santos.
Teneute-coronel de cavalaria Carlos dos Santos N atividade,
Majores: de cavalaria Rui da Cunha Meneses, de engenharia Hermínio J osó de Sousa Serrano o de aeronáutica Ollmpio rires Ferreira Chaves.
Capitãis : de infantaria Jorge Henriques Nunes da
Silva e, com o curso do estado maior, Aníbal Faro
Viana, de cavalaria João Augusto Azinhais de Melo e
do serviço de administração militar Armando Luiz Pinto.

Por portarias de 26 do corrente mês:
Ministério da Gnerra - Rcparti~ão do Gabinete

Mnnda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra, da Marinha, das Colónias e da Instrução Pública, nomear o Dr. António Baifto, director do
Arquivo Nacional da TOrre do 'rombo, para fazer parte,
como vogal civil, da comissão de história militar criada
por decreto n.? 9:200, de 12 de Dezembro de 1923, e
nomeada por portaria de 12 de Janeiro de 1929, inscrta
na Ordem do Exército n.? 1, do mesmo ano.
Nomeados para fazer parte da comissão de estudo
e verificação dl\JI;,-caracteristicas e condições para o serviço do morteiro 8111m, manufacturado na fábrica do muni-
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os oficiais a

Presidente, tenente-coronel
de artilharia Francisco
António Real, em serviço na direcção da arma de artilharia.
Capitão de infantaria Jorge Henrique Nunes da Silva,
em serviço na Escola Militar.
Capitão de infantaria João Pinto Ribeiro, em serviço
na escola prática de infantaria.
Tenente de artilharia Aureliano Sobral Gomes, em
servico na fábrica de munições de artilharia, armamento
e viaturas.
Tenente de infantaria António Trindade, em serviço
na escola prática de infantaria.
Exonerados de vogais da comissão permanente incumbida de prqpor e executar aaualmente o programa
comomorativc da Batalha de Ourique, nomeada por portaria de 21 de Julho de 1926 e reorganizada pela portaría de 29 do Agosto de 1929, os tencntes-coronéie, de
artilbaria, com o curso do estado maior, Vasco de Carvalho e, de infantaria, João de Passos Pereira de Castro
Júnior, e nomear em substiturção
dêstes oficiais, para
fazer parte da mesma comissão, como vogal, o tenente-coronel do cavalaria António Augusto Namorado de
Aguiar.
Ministério da Guerra - i. A Direc~ão Geral- f. a Reparti~ão

Louvado o segundo sargento n." 4/E da formação do
batalhão de caçadores n. ° 5, Júlio Bivar, pela moita decisão, valentia, abnegação e notável sangue frio com que
so bateu durante o movimento revolucionário que eclodiu
no dia 2G de Agosto de 1931, tendo no inicio dêsse movimento, embora fazendo parte de uma fôrça comandada
por um oficial, mas por iniciativa própria, acompanhado,
apenas, de um soldado, atacado à granada de mão um
recanto da, Penitenciária donde um grupo de revoltosos
fazia fogo para dentro do q uartel da sua unidade, dispersando-os e abreviando, assim, a rendição dos restantes que haviam ocupado o quartel do batalhão de
metralhadoras n.? 1, e procedeu com três soldados à exploração da Rua Marquês de Fronteira, o que permitiu
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ao oficial que comandava a fõrça em que êle SCl achava
encorporado
vir com essa fôrça ocupar a citada rua.
Alcançados
os terrenos
do Parque Eduardo VII, dirigiu se, comandando
uma esquadra, para o liceu em construção nos terrenos
em frente do quartel do rrgimonto
de artilharia ligeira n. o 3, ocupado pelos revoltosos, donde
os obrigou a fugir, e, finalmente, no Largo do Rato e no
Jardim
das Amoreiras
revistou muitas casas e o reservatório da água, donde desalojou e capturou vários revoltosos,
tendo feito calar e apreendido
uma metralhadora pesada
que guarnecida
por dois soldados e com
avultadas
munições
se achava em posição na Rua Alexandre Herculano
fazendo fogo para o Largo do Rato.

'l!ini~tÍ'rio da Guerra - 2. a llireeçãe Geral-1.

a

Repartição

Tendo a comissão nomeada pelo Ministério da Guerra
para proceder
à recepção
das metralhadoras
fornecidas pela casa Dansk Rekylriffel
Syndikat,
de Copenhague,
terminado
os SClUS trabalhos
e entregue
o
respectivo
rolatório,
manda o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar a referida
comissão
pela competência
técnica,
manifesto
zê lo e
grande dedicação demonstrados
no desempenho
da missão de que foi incumbida.

Por portaria de 31 do corrente mês:
llinistél'lo da Guerra - Repartição tio GaLinefe
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelos Ministros da Guerra, Marinha e Colónias, nomear para os
fins determinados
no artigo 3.0 e seu § 1.0 do decreto
D.O 21:990,
do 16 de Dezembro do corrente ano, os oficiais a seguir designados,
para constituírem
a junta destinada a avaliar da aptidão física dos inválidos de guerra ~
Presidente,
general João Luiz Carrilho.
'I'enonte-coronel
médico Alberto Luiz de Mendonça.
Tenente-coronel
médico, do quadro
de saúde de
Angola, José da Silva Neves.
Capitão-tenente
médico Manuel Máximo Prates.
Major médico Artur Pacheco.
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13.°- Por doterminação do Govêrno da República:
11iuistéric

da Guerra - 3.:' Direcção Geral- t. a Repartição

Tenente-coronel de infantaria, com a patente de coronel, com o curso do estado maior, adido ao quadro, Joaquim Maria de Oliveira Simões.
Quadro da arma de infantaria

Tenente
temporária

de infantaria, da extinta casa de reclusão
de S. Julião da Barra, Adriano da Oruz.
Regim6nto de infantaria

n.· 11

Tenente de infantaria, supranumerário
Romeu Alexandre Aguiar.
Regimento

permanente,

n.· 16

de infantaria

de infantaria, da carreIra de tiro de Ooimbra,
Ricardo Andrade.
Capitão

Batalhão

de oaçadores n.s 4

Alferes, do batalhão de caçadores n.? 9, Jorge Alexandre de Campos Barbosa Vieira, pelo pedir.
Batalhão

de caçadores n.O 5

Tenente

de infantaria; da extinta casa de reclusão
temporária
de S. Julião da Barra, supranumerário permanente, Manuel Lopes da Silva Chaves,
Carreira

de tiro de Coimbra

Adjunto, o tenente do batalhão de metralhadoras
Guilherme Carlos Teixeira Pinto Basto Carreira,

n. o 2

Dírecção da arma de artilharia

Adjunto da 1.a Repartição, o capitão do artilhuria, da
extinta delegação da 3.a inspecção, Nuuo Alvaro Brandão Antunes.
Grupo de artilharia

pesada

n.s 2

Exonerado de comandante, o tenente-coronel Júlio Ferreira da Silva Alegria.
Oomandan te, para os efoitos do artigo 1.0 do decreto
n.? 19:885, do 15 de Junho de 1931, coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, António Maria de
Freitas Soares.
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para a

Chefe do estado maior do exército e generais Eugénio Augusto Almada Bilstein de Meneses, Luiz Augusto
Ferreira
::\Iartins, Eduardo
Augusto ::\Iarques e Francisco Bernardo
do Canto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis julgados aptos para o serviço do estado maior, no ano de 1933 :

Tem a eonstituíção
a que se refere o artigo 3.0 do regulamento
para as provas especiais de aptidão para a
promoção ao põsto de major dos capitãis das diversas
armas e do serviço do estado maior, modificado
pelo
artigo 1.0 do decreto n.? 17:903, de 30 de Janeiro
de H130.
Júri para. avaliar as provas especfais de aptidão para o
pOsto de major dos capttãís das diversas armas, no
ano de 1933:

Presidente,
chefe do estado maior do exército.
Vogais ofectivos : brigadeiros,
de infantaria,
com o
curso do estado maior, João de Almeida, de cavalaria
Eduardo Augusto Lopes Valadas e de engenharia
António Alfredo de Magalhãís Correia e coroneis, com o curso
do estado maior, de infantaria
Carlos Matias de Castro
e de artilharia,
tirocinado, .1086 Augusto Lobato Guerra.
Vogais eventuais:
brigadeiro
de cavalaria
Leopoldo
Augusto Pinto Soares e coronéis de infantaria António
Vaz Velho da Palma, de artilharia
Joaquim
da Silva
Malheiro e de engenharia
Francisco
da Cunha Rêgo
Chaves.
.
Júri nara avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOãto de major dos capitãis de aeronáutica,
no ano
de 1933:

Presidente,
chefe do estado maior do exército.
Vogais: brigadeiro,
de infantaria,
com o curso do estado maior, João de. Almeida,
de cavalaria
Eduardo
Augusto Lopes Vulndas, de engenharia António Alfredo
de Magalhãis Correia, coronéis, de artilharia, com o curso
do estado maior, Aníbal César Valdez
de Passos e
Sousa e de aeronáutica
Salvador
Alberto du Courti1s
Cifka Duarte
e tenente- coronel de aeronáutica
António
Jacinto da Silva Brito Pais.
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Grupo mixto independente de artilharia montada n.s 24

Major de artilharia,
Pereira Castilho.

no quadro

da arma, Celestino

Bataria de artilharia de defesa móvel

de costa n ." 2

Alferes, do grupo mixto independente
montada n.? 14, António Duarte Reis.

de artilharia

Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Alferes, do regimento de telegraflstas, João Manuel
Terenas Latino, pelo pedir.
Regimento de telegrafistaa

Tenonte, do regimento de sapadores de caminhos de
ferro, Gonçalo Cristóvão de Santo Estanislau de Meireles Teixeira, pelo pedir.
Serviço meteorológico do exército

Adj unto da repartição, o capitão de artilharia, no quadro da arma, Manuel Joaquim Ferreira.
Coudelaria militar de Alter

Tenento, do rozimento do cavalaria n.? 4, Luiz Valentim Deslandes.
Hospital militar regional n.v 3

Enfermeira militar, do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, Cecilia da Conceição Lopes Correia,
por motivo disciplinar.
Hospital militar regional n.s 4

Major médico, supranumerário,
do batalhão
tralhadoras n." 2, Afonso José Maldonado,

do mo-

Hospital militar auxiliar de Belém

Major médico, supranumerário, da V' Repartição da
2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, António
Monteiro de Oliveira.
Depósito de material veterinário e aiderotécnioo

Chefe, interino, o major veterinário, da 1.a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério dn Guerra, Fernando Augusto Palhota.
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Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos oapitãis médicos, no ano de 1933:

Presidente, director do serviço de saúde militar.
Vogais: O adjunto da direcção e tenentes-coronéis médicos Manuel de Lucena, Ricardo Garcia, Alberto dos
Santos Monteiro.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis veterinários, no ano de 1933:

Presidente, tenente-coronel veterinário Manuel Braz
Serra.
Vogais: efectivos tenente-coronel veterinário Filipe
Maria Caiola e major veterinário Tito Livio Xavier.
Vogal suplente, major veterinário Fernando Augusto
Palhoto.
Secretário sem voto, capitão do secretariado militar
Carlos Augusto Marques da Silva.
Júri para avalf ar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos oa.pitãis do serviço de administração militar, no ano de 1933 :

Presidente, director do serviço de administração militar.
Vogais efectivos: coronéis de infantaria, com o curso
do estado maior, Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro,
e do servico de administração militar, Luiz Pereira Loureiro, José Carlos de Almeida e Brito e tenente- coronel,
do mesmo serviço, António José Rodrigues.
Vogais suplentes: coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Vitorino Henriques Godinho e tenente-coronel do serviço de administração militar .João Maria
Penteado Pinto.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos oapitãis do secretariado
militar, no
ano de 1933:

Presidente, coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Cosário Augusto de Almeida Viana.
Vogais: coronéis de infantaria, com o curso do estado
maior, Ernesto da Franca Mendes Machado e António
de Barros Rodrigues e do secretariado militar José Carlos Afonso Barroso e António Maria Gonzllga Pinto Júnior.
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Júri para

avaliar as provas espeotais de aptidíi.o para o
posto de major dos oap ítãía do quadro auxiliar de artilharia, no ano de 1933:

Presidente,

coronel de artilharia

Joaquim

da Silveira

Malboiro ,

Vogais efectivos: coronéis de artilharia Henrique de
Campos Ferreira Lima e do quadro auxiliar de artilharia Manuel na Conceição Silva e tenentes-coronéis
de
artilharia Júlio Forreira da Silva Alegria e Abel Joaq uim 'I'ravaesos Valdez,
Vogal suplente, coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, Jl'SÓ Cortês dos Santos.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
posto de major dos captt.ãía do quadro auxiliar de engenharia, no ano de 1933:

Presidente, coronel de engenliaria Inácio Manuel de
Sousa Freire Pimontol.
Vogais efectivos : coronéis de engenharia Duarte de
Figueiredo do Nascimento Vciga e do quadro auxiliar
de engenharia J osé Maria da Sil V 11. Figueiredo.
Vogal suplente, tenente-coronel de engenharia Vasco
Lopes de Mendonça.

14.

o

-llinistério

da Guerra-RepartIção do Gabinete

a) 'rendo sido agraciado com a Cruz Comemorativa
do 60.0 aniversário da fundação da Cruz Vermelha Portuguesa o tf'nente-coronel de infantaria José Maria Vale
de Andrade, é-lhe permitido usar as respectivas insígnias.

b) Tendo sido agraciados os oficiais e pra<:as a seguir
mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes y110 indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz

Verulelha

de Ben.CJnerência

Coronéis de infantaria, com o curso do estado maior,
Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro, e médico Manuel
Rosado Fernandes Gião.
Alferes médico, equiparado da Cruz Vermelha, Luiz
António Xavier Júnior.
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de Méri-to

Major miliciano, reformado, inválido, Alberto Homem
Pinto da Costa Cabral.
Capitão de infantaria Afonso Sande Lemos.
Medalha

de AgradeciJuento

Soldados do :batalhão n. o 1 da guarda nacional republicana, n.? 66, da 2.:1 companhia, Manuel dos Santos
Torrinca, e da 4. a companhia, n." 73, José Lino, n,o 104,
José Maria, e n." 122, João de Paiva.
c) Publica-se a relação dos livros oferecidos pelo coronel médico, na situação de reforma, Manuel Augusto
Soares Valejo, à biblioteca da Direcção do Serviço de
Saúde Militar:
Traité de Chirurgie de Guerre, par E. Delorme, tom.
III-l
ex.
Questões médico-militares, estudo sõbre os serviços sanitários do campanha no exercício da brigada mixta de
manobra, em Setembro de 1883, por A. M. da Cunha
Belém, cirurgião de brigada -1 ex.
Guide du Médecin de Réserve, por Dr. Ed. Laval1 ex.
Regulamento do Serviço de Campanha, ed. de 18951 ex.
Elementos gerais de cirurgia médica, clínica e legal,
por Jacinto da Costa, delegado do cirurgião-mor das
armadas, etc., ed, de 1813, vols. 1 a 4 - 1 ex. de cada.
Études cliniques de Médectne Militaire, observations et
remarques reeueillies à l'Hôpital Militaire du VaI-de-Grãce, spécialement sur la tuberculisation aiguê, par
Léon Colin, ed. de 1864 - 1 ex.
Regulamento para os Ilospitais Militares, ed. de
1813 -1. ex.
Eõle du Médecin, ehef de la 1.'iro divisjou pendant le
combat, par Gavoy, médecin principal de 2e classe, ed.
de 1891 - 1 ex.
A Reforma do Exército e a classe médico-militar, ed.
de 1885 - 1 ex.
Service de Santé dans les Sieqee des Grandes Places de
Guerre, par E. Gavoy, médecín principal de 1."ro classe1 ex.
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Ordenança do serviço de maqueiros, aprovada por portaria. de 15 de Fevereiro do 1896- 1 ox.
A lvledicina Militar, publicação autorizada pelo Minístério da Guorra, de 1 de Janeiro a 15 de Dezembro de
1898 e de 1 de Janeiro 11 15 de Fevereiro de 1899-1 ex.
encadernado.
idem, de 1 do Março a 15 do Dezembro de 1899-

200x.
Idem, de 1 de Janeiro a 15 de Dezembro de 1900-

240x.
Idem, de 1 de Janeiro a 16 de Dezembro do 1901-

24 ex.
Idem, de 1 de Janeiro a 16 de Dezembro de 1902--

24 ex.
Idem, de 1 de Janeiro a 16 de Dezembro de 1903-

24 ex.
idem, de 1 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 190-1:4 ex.
•
d) Declara-se que o capitão do artilharia Elisou José
Pinto Vilas Boas, que, pela Ordem do Exército n.? 15,
2.a sério, do corrente ano, foi colocado no regimento de
artilharia de costa n.? 1, não deixou do prestar serviço
como adjunto da comissão do história orgânica o política
do exército português e vogal secretário da comissão de
história militar.

•
15.°- ~Iillislério da Gucrra- La Direcção Geral-I.a

Reparli~ão

a) 'rendo sido agraciado por Sua )[ajestade o Rei de
Itália, com o grau de cavaleiro da Ordem da Coroa de
Itália, O capitão da aeronáutica
Jorge de Vasconcelos
de Ávila, é-lhe permitido, cm conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
b) Declara-se que, por portaria do Minístório das Finanças de 14 de Fevereiro de 1925, inserto, no Diário
do Gooêrno n.? 41, 2.a série, de 18 do mesmo mês, foi
louvado o capitão de artilharia, 110 tempo tenente, Gonçalo Artur Pereira Coutinho, porque, como secretário
do Ministro das Finanças, demonstrou, durante o tempo
cm que exorceu as funções do sou cargo, o maior zêlo,
dedicação, inteligência e desinterêsse.
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c) Condecorados cOJUa medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha
Ministério da Guerra-1.·

d~ ouro

Direcção Geral-3."

Repartição

'I'enento-coronel de infantaria João Maria Duarte Bemfeito.
Major de infantaria José Maria de Sousa e Brito.
Batalhão

de caçadores n.· 9

Major Herculano Jorge Ferreira.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Tenente-coronel Gilberto Duarte Mota.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia Manuel }...ntónio Pinhão.
Escola prática

Tenente-coronel

de infantaria

José Francisco Piros do Carmo.

Medalha

de prtrta

Ministério da Guerra-1.a

Direcção Geral-3.a

Tenente de infantaria
lhãis.

José Vitorino Pavia de Maga-

Repartição

Regimento de artilharia ligeira n.s 3
Tenentes Alberto Coriolano Miranda da Costa, Cipriano Alfredo Fontes, Fernando Ferreira Castelão e
Rui da Silva Horta.
Batalhão

de automobilistas

Tenente Luiz Maria Bastos de Carvalho.
Escola prática

de infantaria

Tenento Mário Lúcio Inácio

de Paiva.

d) Declara-se que, por decretos publicados no Diário
do Govêrno n. o 307, 2. a série, de 31 do corrente mês,
foram condecorados com as Ordens que, respectivamente,
lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Por decreto de 1 de Outubro de 1932:
OrdeD1 Militar

de A viz

Oficial

Capitão de infantaria Joaquim Vanez Rosado.
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Por decreto de 28 do corrente mês:
Orden1 Militar

de Aviz

Grlt-cruz

General Daniel Rodrigues de Sousa.
e) Declara-se que a medalha militar de ouro da classe
de valor militar quo foi concedida ao coronel de infantaria, reformado, José Xavier Barbosa da Costa, por
decreto do 19 de Novembro findo, inserto na Ordem do
Exército n, ° 19, 2. série. do corrente ano, foi em substiturção da de prata que lhe foi concedida por decreto
de 30 de Abril, inserto na Ordem do Exército n." 7,2.11
série, do mesmo ano.
fi

16.

° -llillislél'io

da Guerra- P !tirecção Geral- P nel)arli~ão

a) Declara-se que o coronel de infantaria, com O curso
do estado maior, Arnaldo de Melo, que pela Ordem do
Exército n.? 20, 2." série, do corrente ano, foi exonerado
de sub-chefe do estado maior do exército, interino, coutinua desempenhando as funções de chefe da 4. n Repartição da 3.a Direcção Geral.
b) Declara-se que a colocação no batalhão de metralhadoras n." 2, iuserta na Ordem do Exército n.? 9, 2.a
série, de 1931, do tenente-coronel do extinto corpo do
estado maior, inscrito na escala dos majores' de infantaria, César Augusto Mano foi para os efeitos da alínea a} do artigo 4ü. ° do decreto n. ° 17 :37 8, de 27 de
Setembro de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto
n." 19:175, de 27 de Dezembro do 1930.

c) Declara-se que o tenente-coronel Domingos Cosmelli Cancela, a quem pela Ordem do Exército n. o 20,
2. a série, do corrente ano foi concedido o segundo aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, pertence ao batalhão de caçadores n,o 2 e não ao grupo de metralhadoras n. o 2, como foi publicado na referida Ordem,
d) Declara-se que o major de infantaria, supranumerário, Joaquim Mendes Bragança chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro em 19 do corrente mês.
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e) Declara-se que, em harmonia com O parecer do
Conselho Superior de Promoções, o capitão de infantaria
Tadeu Henrique Pinto, promovido a êste pôsto pela presente Ordem do Exército, conta a antiguidade desde 2
de Maio do corrente ano.

i) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, José da Rosa Mendes chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro, em 12 do corrente mês.
r;) Declara-se que os tenentes, de infantaria, Gualter
Monteiro Alves. do serviço de administração militar,
Artur Rodrigues de Matos, alferos de infantaria João
das Dôros Nunes Palrão, António Maria da Anunciação
Telo o farmacêutico António Augusto Castanheira Samuel, que por docreto de 5 de Novembro último, inserto
na Ordem do Exército n. o 20, 2. a série, do corronte ano,
devem ser considerados nesta situação, respectivamente,
dosde 29 do Outubro, 5 de Novembro, 31, 28 o 17 de
Outubro findos.
h) Declara-se que ao coronel de artilharia, com o curso
\ do estado maior, José Augusto Lobato Guerra é aplicável a designação de coronel tírocinado desde 14 do corrente mês e não desde 6 de Novembro último, como foi
publicado na Ordem do Exército n." 20, 2.11 série, do
corrente ano.
i) Declara-se que o coronel de artilharia Daniel Augusto Pinto da Silva, que pela prosente Ordem do Exército é promovido ao actual põsto para o regimento de
artilharia ligeira n. o 4, já prestava serviço na mesma
unidade desde 30 do de Setembro último.
j) Declara-se quo o coronel de cavalaria, com o curso
do estado maior, António Mário de Figueiredo Campos,
a quem so rofere a declaração da, alínea d) do n.? 13.0
inserta na Ordem do Exército n. o 20, 2. a série, do corrente ano, deixou de exercer as funções de comandante
do grupo' de artilharia pesada n. o 2, desde 24 do corrente mês.
k) Declara-se quo o capitão do cavalaria Abílio Augusto Ferreira pertence ao regimento de cavalaria n.? 9
e não ao regimento de cavalaria n." 6, como foi publicado
na Ordem do Exército n, o 20, 2. a série, do corrente ano.
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l) Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, José da Costa Gomes chegou à sua altura para
entrar no respectivo quadro em 24 do corrente mês.
m) Declara-se que o tenente de engenharia, adjunto
interino da inspecção do serviço de obras e propriedades
militares, António Jacinto Magro, que pela Ordem do
Exército n.? 19, 2.:1 série, do corrente ano, passou a
acumular com essas funções as de professor provisório
do Colégio Militar. tinha deixado de exercer idêntica
acumulação em 10 de Outubro último, para que havia
sido nomeado por declaração inserta na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do mesmo ano.
n) Declara-se que o coronel de aeronáutica Salvador
Alberto du Oourtils Oifka Duarte foi nomeado para
freqüentar o curso de informação do respectivo grau da
Escola Central do Oficiais no ano escolar de 1932-1933,
devendo apresentar-se na mesma Escola pelas 12 horas
do dia 21 de Maio do ano próximo.
o) Declara-se que foi colocado no depósito geral de
material de guerra como vogal da comissão de expedição o tenente-coronel do quadro auxiliar de artilharia
Francisco Mota, c não na direcção da arma de artilharia, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 19,2.:1
série, do corrente mês.
p) Declara-se que foi exonerado de vogal da comissão
de expedição do depósito geral de material de guerra o
major do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário
permanente, Joaquim Simões, e não da direcção da arma
de artilharia, como foi publicado na Ordem do Exército
n.? 19, 2.:1 s6rie, do corrente ano.
q) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar do artilharia José Manuel Oordeiro presta serviço no depósito
territorial de material de guerra desde 27 de Agosto
do corrente ano.

1') Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, Augusto Mendes Ribeiro chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro em
12 de Setembro último.
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8) Declara-se que o tenente médico José Simões Pereira Júnior desistiu do servir nas Colónias no ano
de 1933.
t) Declara-se que os capitãis do serviço de administração militar, em disponibilidade, Vergílio Pereira da
Costa e António Libãnio Fernandes Gomes chegaram à
altura para entrar no respectivo quadro, respectivamente em 10 de Novembro findo e 23 do corrente mês.
u) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar Humberto do Sousa Araújo, que, por decreto de 17 do corrente mês, passou à situação de adido
e que, por decreto de 25 de Junho último, foi colocado na
situação de disponibilidade, tinha chegado à altura para
entrar no respectivo quadro em 5 de Novembro findo.

v) Declara-se que é coronel e não general, como foi
publicado, o oficial de artilharia Jaime Augusto Vieira
da Rocha, a quem se refere a alínea a) do n.? 17.°, da
Ordem do Exército n.? 20, 2.& série, do corrente ano.

17. ° - Ministério da Guerra - 2.a Direcção Gcral- 3. 3 llepartiçâe
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, transferidos para as situações de reserva, reforma e separado do serviço:
Coronel de infantaria Cristóvão Aires de Magalbãis,
306541, sendo: pensão de reserva, 248MO; lei n.? 888,
24;$84; lei n,° 1:332, 19;$87; 0,14 por cento, 13;$30; do
vencimento total 33;$12 são pela provincia de Moçambique, 16656 pela província de Macau e 16;$56 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 19 por cento
sõbre o sôldo, 37 anos de serviço e 48 períodos.
Coronel de artilharia, graduado, Alfredo Augusto de
Oliveira Machado e Costa, 512;$55, sendo: pensão de
reserva, 341670; lei n." 888, 34;$17; lei n.? 1:332,
136;$68; do vencimento total 193il63 são pelo Ministério
da Instrução Pública, Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sóldo, 45 anos de serviço e diferencial.
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'I'enente- coronel de cavalaria António Augusto de
Abreu Amorim Pessoa, 283693, sendo: pensão de separado do serviço, 235r$29; lei n.? 888, 231552; lei n." 1:332,
181$82; 0,14 por cento, G630; do vencimento totallM34
são pela província da Guiné e 151$34 pela província de
Cabo Verde. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre
o sôldo, 37 anos de serviço e 24 períodos.
Major de infantaria José Maria de Sousa e Brito,
348613, sendo: pensão de reserva, 237616; lei n,? 888,
23,$71; lei n. o 1:332, 561$91; 0,14 por cento, 30635; do
vencimento total 144633 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 41 anos
de serviço e 128 períodos.
Major de infantaria Manuel António dos Santos,
399t$17, sendo: pensão de reserva, 254M O ; lei n. o 888,
25641; lei n." 1:332, 101664; 0,14 por conto, 18602;
do vencimento total 531$22 s110 pela província de Macau. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo,
45 anos de serviço e 76 períodos.
Capitão de infantaria Eduardo Correia Gaspar, 311,$13,
, sendo: pensão de reserva, 206,$25; lei n. ° 888, 20,$62;
lei n. o 1:332, 741525; 0,14 por cento, 10a01; do vencimento total, 56656 são pela província da Guiné e 42M2
pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sOldo, 44 anos de serviço e 52' períodos.
Capitão de infantaria Alexandre Tomaz Gil, 227690,
sondo: pensão de reserva, 177650; lei n,° 888, 17;$75;
lei n. o 1~332, 21;)30; 0,14 por cento, 11635; do vencimento total, 35694 são pela província de Angola. Tem
1 aumento de 10 por conto sobre o sôldo, 38 anos de
serviço e 59 períodos.
Capitão de infantaria José Malta, 135619, sendo:
pensão de reforma, 132650; 0,14 por cento, 2669; do
vencimento total 37{)28 são pelo Ministério do Interior
e 4t$G6pelo Ministério da Marinha. Tem 1 aumento de
10 por cento sObre o sôldo, 29 anos de serviço e 14
períodos.
Capitão de infantaria Manuol Máximo Lopes e Silva
Barros, 24 7~98, sendo: pensão de reserva, 187;$50; lei
n.? 888, 18675; lei n.? 1:332, 37{)50; 0,14 por cento,
4;$23; do vencimento total 18tS59 são pelo Ministério
do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sôldo, 40 anos de serviço o 22 períodos.
Capitão do cavalaria António Mendes Júnior, 232;$06,
sendo: pensão de reserva, 18250; lei n. ° 888, 1&$25;
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lei n." 1:332, 29620; 0,14 por cento, 2·511. Tem 1 aumento do 10 por cento sõhro o 861do, 30 anos de serviço
o 11 períodos.
Capitão do quadro auxiliar do artilharia Manuel Jncinto Fortes, 291ó57, sendo: pensão de reserva, 211IF5;
lei n." 888, 21t$17; lei n.? 1:332, 50t$8:3j 0,14 por cento,
7;1)83; do vencimento total 85;$32 são pelo Minístório das
Colónias. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbro o sôldo,
41 anos de serviço e 37 períodos.
b) Rectificado se publica o vencimento fi que tem
direito o oficial na situação de reserva, em substituição
do quo lhe foi atribuído pela Ordem do Exército n." 16,
2.a série, do 1931:
Coronel Àlval'o Pais do Atalde, 525;502, sendo: pensão do reserva, 32üt$70; lei n. o 888, 32tS67 ; loi n. o 1:332,
156t$81; 0,14 por cento, 81$84. Tom 2 aumentos de 10
por conto sõbro o sôldo, 47 anos do serviço e 29 períodos. Êste vencimento só 6 abonado desde a data da presente Ordem do Exército.
18.° - ~Iillistrl'io lia GUCI'I'i\- 3.

3

Dil'c('('flO

Geral-I."

RI'(lilrlil'ão

a) Declara-se que a carreira ele tiro de Coimbra passa
a ter a classificação de 2. a classe.
b) Nos termos do artigo 18.° do regnlamento do Arquivo Histórico Militar declara-se que, pelas entidades
abaixo mencionadas, foram oferecidas ao mosmo Arquivo,
com destino à sua biblioteca, as soguintos ospécios bibliográficas e iconográficas:
Revista de las Espoiias, n.os 71, 72, 73 o 74, do 1932,
pela União Ibero-Americana, de Madrid.
Colecção da Leqislação Colonial da República P01·tuguesa, vol. XII, 1932, pelo director do Arquivo Histórico
Oolonial.
Boletim dos Correios e TelégI'Ctfos de Macau, n. o 61,
de 1932, pelo director da Imprensa Nacional de Macau.
Estatutos

da Associação

de Beneficência

denominada

Associacão Pública de Protecção aos Jovens Pobres e
Órfãos, Macau, 1032, pelo mesmo.
Auto da inaugw·açl1o da lápide comemorativa da estada do quartel general de lVellington
em Lavos, pela \
comissão de história 'militar.
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Diogo cao, revista n." 4, de 1932, pelo padre Ruela
Pombo, seu director .
.Marechal Cunha Matos (1776-1839), por D. Gerusa
Soares, S. Paulo, 1931, oferta da autora.
Lista milaar dos oficiais do exército de Portugal referida ao J.O de Agosto de 1930, pelo coronel de artilharia
do corpo do estado maior António Gorjão Correia de
Albuquerque.
Relação dos oficiais do C01']JO
Expedicionário Português
mortos em combate em 1917 e 1918 e Mapa da eomposição do Corpo Expedicionário Português, impressos, pelo
coronel de artilharia Câmara e Silva, oferta do autor.
Para a colecção iconográfica, retratos de oficiais do
nosso exército e estampas de uniformes, pelos Srs. Jean
Perlowski, Ministro da Polónia cm Lisboa; Dr. Luiz
Bettencourt, Dias Sanches, padre Ernesto Pereira Sales
e coronel de engenharia Manuel de Campos Ferreira
Lima.
Obituúrio

1!:l32

Novembro
u

Dezembro

12 28 915 _

»

18 _
20 _

»

»
»
»

25 _
26 _
2ü _
30 _

Major miliciano médico dc reserva, Manuel Ferreira de Castro.
Capitão de engenharia Joaquim Mendes Moreira.
Coronel, reformado, Jorge Augusto da Silva Antunes.
Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Manuel Rosa Cimbron de Faria e Maia.
Coronel, na situação de reserva, José, Coelho Correia da Oruz,
Capitão, reformado, António Xavier Pereira da
Trindade.
Coronel, reformado, António Aparício Ferreira.
Coronel, reformado, António Ernesto da Cunha.
Coronel, na si tuação de reserva, António Carlos
Aguado Leotc Tavares.
Capitão, na aituação de reserva, António Joaquim
Pereira.

~aniel Rodrigues de Sousa.
Está conformo.

o Ajudante

~aut!M'~

Gene!'al,

Q~~e7f.,~

/~
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