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A
Abatidos:
-por deserção - 380.
-por passagem à marinha de guerra - 166, 650.
Adidos:
-por concessão de licença ilimitada - 120, 124, 201, 229,
230, 236, 378, 464, 614.
-por desempenho do cargo de professor ou outro dependente
do Ministério da Guerra - 120, 695.
-por desempenho de serviço nos estabelecimentos industrializados - 108, 163, 166, 167, 334, 463, 695, 696, 697, 754. -por desempenho de serviço no Ministério das Colónias130, 132, 185, 189, 201, 203, 218, 255, 257, 301, 333, 366, 379,
423,424, -125, 4G3, 464, 465, 466, 488, 508, 517, 524, 612, 613,
614, 615, 650, 694, 696, 697, 753, 754, 788.
.
-por desempenho de serviço no Ministério do Comércio e
Industria - 613, 753.
-por desempenho de serviço no Ministério do Comércio,
Industria e Agricultura - 128, 423.
-por desempenho de serviço no Ministério das Finanças85, 128, 462, 464, 524, 613.
-por desempenho de serviço no Ministério do Interior118, 128, 132, 160, 203, 233, 255, 256, 257, 301, 302, 316, 334,
335, 381, 423, 424, 464, 508, 524, 613, 614, 651, 696, 754, 755,
756.
-por desempenho de serviço no Ministério da Justiça524.
_por desempenho de serviço no Ministério das Obras Públicas
e Comunicações - 636, 637,
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Agênola Militar, pessoal-177,
190, 222, 528, 757.
Ajudantes de oampo:
-exoneração -101,
130, 172, 219, 239, 246, 389, 624, 703.
-nomeação -18,
140, 184, 187, 219, 241, 246, 389, 408, 485,
706.
Alterações:
-de data - 318, 366.
-de nome -_ 190, 409, 637.
Arquivo Histórioo Militar, pessoal - 343, 428, 474, 515, 527,
758.
Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita:
-oficiais admitidos - 431.
-pessoal- 260, 626.
-praças admitidas -168,
241, 396, 475.
Assiduidade de serviço no ultramar, concessão desta medalha:
-a oficiais - 242, 316.
_a praças - 537.
Aumentados:
-por apresentação de deserção - 155, 593.
-por captura - 650.
Aviz, concessão desta Ordem a oficiais - 22, 181, 216, 361, 530,
534, 631, 632, 720.
B
Baixa do serviço - 333, 753.
Benemerênoia, concessão desta Ordem a oficiais -104,
181,
403, 530, 719.
Bons serviços, concessão desta medalha:
-letra C, a oficiais - 182.
-letra C, a praças - 90, 402.
-a oficiais -126,
158, 166, 167, 206, 207, 231, 232, 270,
313, 314, 358, 383, 401, 479, 712, 713, 715.
-com palma, a 'oficiais - 131, 315.
-com palma, a praças - 402.
-a praças -126,
402.
-autorização, para usar a palma dourada, a praças - 87.
Brigadas de oavalaria, pessoal:
-1." -139,
701, 703.
-2." - 241, 668, 756.

c
Campeonato do cavalo de guerra, classificação final dos oficiais
que o concluíram - 457.
Carreiras de tiro:
-alteração no funcionamento - 251.
-pessoal-19,
99, 138, 236, 240, 245, 265, 407, 674, 705.
Casas de reolusão, pessoal:
-do Govêrno Militar de Lisboa - 759.
-da 1.a região militar - 171.
Cofre de Previdênoia dos Ofioials do Exército Metropolitano:
-balancetes - 26, 223, 415, 588.
-pessoal - 140.
-relatório - 285.
Colégio Militar:
-concurso para professores - 457.
-pessoal - 185, 187, 233, 266.
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relação dos alunos premiados - 455.
-relação dos candidatos no concurso para a admissão - 545.
Comandos militares, pessoal:
-dos Açõres - 239, 344, 385.
-de Angra do Heroísmo - 43l.
-de Elvas - 700.
-da Madeira - 212.
Comissão de assistência aos militares tuberculosos, mapas214, 220.
Comissão de história militar, pessoal - 406, 432.
Comissão superior de oaminhos de ferro, pessoal - 634.
Comissão superior de educação física do exército, pessoal - 218.
Comissões alteradas -16,
311, 351, 432, 476, 512, 676.
Comissões dtssolvídes - 95, 134, 170, 211, 348, 476, 709.
Comissões nomeadas:
-para proceder ao estudo das alterações a introduzir nas
instruções relativas à construção dos quartéis e ao estudo de
tipos de novos quartéis para as diferentes unidades do exército - 93.
-para propor ao Govêrno as bases da organização e as atribuíções do Conselho Superior de Defesa Nacional e dos seus
órgãos de estudo e de trabalho - 134.
-para estudar o modêlo ou modelos de periscópios de observação, goniométricos e de trincheira, a adquirir para' o exército
e bem assim de binóculos para o equipamento dos oficiais do
exército - 136.
'
-para elaborar um diploma proibindo a todas as individualidades civis o uso de uniformes e distintivos que possam confundir-se com os usados pelas fôrças militares de terra e msr ,
bem como a venda de artigos militares não regulamentados 208.
-para separar os documentos com carácter histórico que
devam transitar para o Arquivo Histórico Militar e outros
fins - 349.
•
__
para estudar as possibilidades de se publicar o Dicionário Bibliográfico Militar Português, devidamente actualizado - 350.
-para proceder ao estudo de um novo estatuto do Cofre de
Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano - 35l.
-para proceder à elaboração do regulamento do Conselho Superior de Promoções, destinado a substituir o de 1911 - 35l.
-para proceder à revisão das bases da organização das cooperativas dos oficiais das várias guarnições militares do País397.
-para elaborar o plano de experiências de tiro e de rolagem
com duas peças de gem, mi Krupp, transformadas e à realização
das mesmas experiências - 397.
.
-para estudar a aquisição do material para a instrução do
exército - 43l.
-para rever as leis de promoção e reforma dos oficiais do
exército metropolitano - 432.
-para estudar o tipo de metralhadoras pesadas de defesa
contra aeronaves que convém a todas as tropas do exército513.
-para proceder ao estudo do problema da instalação da
Escola de Educação Física do Exército - 528.
__
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para indicar entre as propostas apresentadas sôbre uma
fórmula de pólvora nitrocelulósica aquela que reúna as melhores condições - 677.
-para elaborar um trabalho sôbre vencimentos das professoras do Instituto Feminino de Educação e Trabalho - 761.
Comissões téonioas, pessoal:
-_
da arma de engenharia -'- 394.
-do serviço de administração militar - 266.
Comportamento exemplar, concessão desta medalha:
-_
a oficiais - 23, 24, 102, 103, 141, 142, 179, 182, 216, 242,
2~,m,m,~,~4,~,«0,~,~,~,m,m,m.
-_
a praças -180,
242, 361.
Conoursos:
-_
para alferes chefes de banda. de música - 146, 682.
-_
para a.lferes farmacêuticos - 747.
-_
para alferes médicos - 502, 605, 690.
-_
para alferes veterinários - 520, 791.
-_
pará desenhadores dos serviços cartográficos do exército193.
-_
para provimento de vagas existentes nos serviços dos hospitais - 153,.194, 251, 294; 372, 502.
Condeoorações estrangeiras, concessão a oficiais:
-_
Legião de Honra, de França -102,
141, 182, 720.
-_
Medalha de Honra de Educação Física, de França - 315.
-_
Mérito Militar, de Espanha -179,
274, 363, 602, 720.
-_
Ordem da Coroa, da Bélgica -181,
403.
-_
Ordem da Coroa, da Itália -104,
181, 182.
-Ordem da Estrêla Negra, de França - 24.
-Ordem do Leão Branco, da Checo-Eslováquia - 104.
-_
Ordem de Leopoldo, da Bélgica - 24.
-Ordem de Mérito Naval, de Espanha - 406.
-_
Ordem de Nichan-I:ftikhar, da Tunísia - 363.
-_
Ordem da Polónia Restituta - 216.
-_
Placa por Salvação de Perigo Marítimo, da Alemanha315.
Conselho Fisoal dos Estabeleoimentos do Ministério da Guerra,
pessoal365.
Conselho de Reoursos:
-_
decisões sôbre recursos - 91, 92, 122, 124, 125, 131, 133,
206,207,297,298,
299, 30~, 329, 330,460,461,462,506,646,
647, 648, 649, 692, 693, 7D1.
-pessoal509, 702.
Conselho Superior de Dísolplína do Exército:
-_
decisões - 271, 273, 438.
-_
pessoal208, 232, 340, 701.
Conselho Superior de Promoções, pessoal-119,
183, 230, 244,
262, 341, 509, 702.
Conselho Tutelar e Pedagógioo dos Exércitos de Terra e Mar,
pessoal - 140.
Coragem, Abnegação e Humanidade, do Instituto de Socorros a
Náufragos, concessão desta medalha a oficiais - 406.
Coudelaria Militar de Alter, pessoal - 388.
Cristo, concessão desta Ordem:
-_
a estabelecimentos militares - 534.
-a oficiais - 22, 403, 439, 530, 534, 630, 631, 632.
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Cruz de Guerra, concessão desta medalha:
-a oficiais - 375.
-a unidades militares - 357.
-a instituições - 713.
Cruz Vermelha Portuguesa, concessão de mercês:
-_
a oficiais _101,141,177,215,241,271,314,359,360,402,
437, 480, 514, 601, 629, 639, 678, 719, 787.
-a oficiais equiparados-177,
359, 402, 630, 678.
__
a praças -101,
141, 177, 178,215,241,271,
359, 402, 437,
480, 481, 514, 515, 601, 630, 678, 719, 787.
-a praças equiparadas -177,215,
359, 630, 678, 787.
Curso de ohefe de põsto meteorolõgleo,
oficiais que o freqüentaram - 412.
Curso de comandante de batalhão:
-oficiais nomeados para a freqüência - 278.
-oficiais que o freqüentaram - 368.
Curso de comandante de companhia (Esoola Prátioa de Engenharia), oficiais que o freqüentaram - 152.
Curso de comandante de companhia (Esoola Prátloa de Infantaria) :
__
oficiais nomeados para a freqüência - 278.
-oficiais que o freqüentaram - 368.
Curso de comandante de esquadrão:
__
oficiais nomeados para a freqüência - 280.
__
oficiais que o freqüentaram - 486, 487.
Curso de comandante de grupo de esquadrões:
__
oficiais nomeados para a freqüência - 280, 517.
-oficiais que o freqüentaram - 486.
Curso de esgrima de baioneta e granadas, oficiais que o freqüentaram -496.
Curso do Estado Maior:
__
exoneração do cargo de professor - 626, 676.
__
nomeação de professores - 708.
-provimento no cargo de prpíessor - 475, 709.
Curso de informação:
__
oficiais a quem foi concedida autorização para a freqüência -145.
-oficiais a quem foi concedido adiamento da freqüência
184, 186.
-oficiais nomeados para a frequência - 25, 105, 107, 108, 148,
184, 186, 188, 219, 220, 317, 723, 724, 725, 726, 727.
__
oficiais que desistiram da frequência - 184.
__
oficiais que o freqüentaram - 112, 143, 185, 186, 484.
Curso de Instrutor de equitação, oficiais que o freqüentaram ~
680.
Curso de Instrutor de esgrima, oficiais que o freqüentaram499, 545.
Curso de metralhadoras de oavalaria, oficiais que o freqüentaram680.
Curso de metralhadoras ligeiras, oficiais que o freqüentaram496.
Curso de metralhadoras pesadas, oficiais que o freqüentaram284, 496.
Curso de morteiros ligeiros, oficiais que o freqüentaram - 496.
Curso de orientador-esolareoedor, oficiais que o freqüentaram365.
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Curso técnico, oficiais que o freqüentaram _ 112, 187.
Curso de transmissões, oficiais que o freqüentaram _ 152, 542,
732.
D
Decretos:
-promovendo a tenente·coronel o major, na situação de reserva, inválido, Mário Alexandrino Conte Turpia _ 1.
-nomeando professor do Instituto Feminino de Educação e
Trabalho o major de artilharia Oscar da Silva Pereira Dias _
12.
-concedendo o subsidio mensal de 6$ à viúva do coronel
de engenharia Pedro Augusto Arnaut de Meneses e à viúva
do alferes, reformado, Porfirio Ferreira - 83.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o capitão
de e~genharia António Casimiro da Costa - 85.
-concedendo o uso da palma dourada na medalha militar de
cobre da classe de bons serviços ao segundo sargento enfermeiro, da 3." companhia de saúde, Aurélio Mendonça 'I'olentino - 87.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, letra C, o segundo sargento do secretariado
militar, da Agência Militar, Jaime de Évora _ 90.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos 'pelo capitão de cavalaria João Gualberto de Barros e
Cunha - 91.
-promovendo a brigadeiro o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, tirocinado, José Augusto Lobato Guerra
91.
.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de
Recursos pelos tenentes-coronéis do serviço de administração
militar João Maria Penteado Pinto e José Maria Freire _ 91.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração militar Octávio
de Sousa Ferreira - 92.
-reintegrando no exército, na situação de reforma, o ex-tenente de reserva Julio Vasques de Carvalho -115.
-promovendo ao pôsto de primeiro sargento, por distinção,
o segundo sargento do batalhão de caçadores n. o 5 Júlio
Bivar -115.
-concedendo a reversão da cota parte do subsidio mensal
de 6$ à viúva e uma órfã do general, reformado, Augusto
Artur Jaime da Silva - 116.
-concedendo o subsidio mensal de 6$ à viúva do alferes,
reformado, José Carramanha - 116.
I
-concedendo a reversão da cota parte do subsidio mensal de
6$ à viúva do capitão, reformado, António Ferreira -117.
-nomeando vogais do Conselho Superior de Promoções os
generais Raul Olimpio Boaventura Ferraz e Eugénio Augusto
Almada Castro Bilstein de Meneses - 119.
-nomeando chefe do estado maior do exército o general
Eduardo Augusto Marques - 121.
-nomeando professores do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra e Mar o capitão de infantaria José
Ribeiro da Fonseca Mendonça e o tenente do serviço de administração militar Francisco António Bico - 121.
L,
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rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de infantaria Francisco Rosa Ventura -122.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, José Viegas Louro - 124.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, reformado, Joaquim José Saldanha -125.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, inválido, Manuel
Antunes Prior -125.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de
Recursos pelo capitão, na situação de reserva, Augusto da Silva
Fernandes e tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, Januário de Almeida Filipe -125.
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Tasso de Miranda Cabral126.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o segundo sargento António Augusto Lopes, da
4.a companhia indígena de infantaria de Angola -126.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o tenente de aeronáutica Luiz
Guerreiro Padilha de Castro - 131.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do extinto quadro auxiliar do
serviço de saúde José Martins Loureiro -131.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração
militar Jaime José Correia -133.
-aumentando ao efectivo do exército, por apresentação de
deserção, os tenentes-coronéis
de infantaria António Germano
Guedes Ribeiro de Carvalho e de aeronáutica Francisco Xavier
da Cunha Aragão e demitindo 'Os nos termos do decreto
n.O 22:243, de 23, de Fevereiro de 1933 -155.
-promovendo a major o capitão, na situação de reserva, inválido de guerra, Francisco Nicolau de Oliveira - 156.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o major de infantaria, com o curso do estado
maior, Raúl Frederico Rato -158.
-colocando no estado maior general o general Pedro de Paula
Pinheiro Machado -159.
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da
Silva -166.
condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o coronel, na situação de reserva, António Maria
Gonzaga Pinto Júnior - 166.
,
abatendo ao efectivo do exército o alferes miliciano médico
Tito Serras Simões, por ter sido nomeado segundo tenente,
médico naval - 166.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços o coronel, na situação de reserva, José Augusto dos Santos Lucas e o major de artilharia Mário Alberto
Sardinha Pereira Coelho - 167.
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exonerando de director da arma de artilharia o general
Aníbal Augusto Ramos de Miranda e nomeando o general
José Paulo Fernandes J'únior - 167.
-promovendo a general, por escolha, o brigadeiro de cavalaria,
com o curso do estado maior, Julio Ernesto de Morais Sarmento -197.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ a duas órfãs do alferes,
reformado, José Falcão da Gama Pombeiro - 201.
-expulsando do serviço do exército, nos termos do Código
de Justiça Militar, o tenente, reformado, Francisco Augusto
Ferreira Júnior - 205.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
valor militar o tenente de aeronáutica Humberto da Silva
Delgado - 206.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços o brigadeiro de artilharia, com o curso do
estado maior, José Alberto da Silva Basto e o capitão de engenharia Vergílio Garcia Braga - 206.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronsl do serviço de administração militar Manuel ~uardo
Martins - 206.
-dando provimento, em parte, ao recurso interposto perante
o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do extinto
quadro auxiliar de artilharia José Francisco - 206.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente, reformado, António Pais Gomes
Júnior - 207.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da
Silva, o coronel de infantaria Jorge Augusto Rodrigues e o
capitão de infantaria, com o curso do estado maior, Fernando
dos Santos Costa - 207.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina do
Exército o general José Paulo Fernandes Júnior e nomeando
o general Pedro de Paula Pinheiro Machado - 208.
-nomeando comandante da 4.a região militar o general Julio
Ernesto de Morais Sarmento - 208.
-concedendo a exoneração aos Ministros - 225.
-nomeando Ministros - 225.
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal de
6$ à viúva e uma órfã do general João Alfredo de Faria-226.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ ,à viúva do tenente do
extinto quadro de cirurgiões militares António Augusto Carreira - 227.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o major
de engenharia Herculano Amorim Ferreira - 227.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o major
do serviço de administração militar Eduardo Guedes de Carvalho Meneses - 227.
-anulando a parte do decreto de 28 de Novembro de 1931,
que passou à situação de reserva o tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Vítor Carlos Braga - 230.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Promoções o
general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses - 230.
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condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de engenharia, tirocinado, Raúl Augusto Esteves - 231.
-demitindo do serviço do exército, nos termos do decreto
n.v 22:243, de 23 de Fevereiro de 1933, o tenente-coronel do
serviço de administração militar Albino Pinto da Fonseca e o
major do mesmo serviço José Cardoso da Silva - 231.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o tenente-coronel de infantaria José Maria Sardinha Pereira Coelho - 232.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina
do Exército, pelo pedir, o general Daniel Rodrigues de Sousa
e nomeando o general Miguel Baptista da Silva Cruz - 232.
-promovendo a general, por antiguidade, o brigadeiro de
artilharia, com o curso do estado maior, José Alberto da 'Silva
Basto - 257.
-promovendo a brigadeiro o coronel de artilharia, tirocinado,
Joaquim da Silva Mulheiro - 260.
-nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general José Alberto da Silva Basto - 262.
-nomeando para fazer parte do júri para avaliar as provas
de aptidão para a promoção a general o general Hamilcar
Barcinio Pinto, em substituição do general Francisco Bernardo
do Canto, para a prestação de provas do coronel de infantaria
Casimiro Vitor de Sousa Teles - 2G6.
.
• -condecorando com a. medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o coronel de aeronáutica Salvador Alberto de
Courtils Cifka Duarte - 270.
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços, em substituição da de prata, o general Júlio
Ernesto de Morais Sarmento - 270.
-condecornndo com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da
Silva - 270.
..
-concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva do tenente,
reformado, Manuel António Lúcio e a uma órfã do major de
cavalaria Domingos Garcia Marques - 297.
-concedendo provimento, em parte, ao recurso interposto
perante o' Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do
secretariado militar Bernardino Lourenço Coelho - 297.
-concedendo provimento, em parte, ao recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do
secretariado militar Francisco de Assis Mesquita Vasques Garcia - 298.
-concedendo provimento, em parte, ao recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do
secretariado militar José Carreira Alves - 298.
-negándo provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo alferes do extinto quadro dos- oficiais do
secretariado militar Marcelino Esteves - 298.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes de infantaria, com a patente de tenente,
João de Barros Amado da Cunha - 298.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria, separado do serviço, Evaristo
Augusto Roque - 299.
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rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo .major medico Afonso Jose Maldonado - 299.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo ex-tenente-coronel de aeronáutica Francisco Xavier
da Cunha Aragão - 299.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de artilharia, do quadro especial,
Jose Alfredo de Paula - 299.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria Alípio Augusto - 299.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Viriato Lopes das Neves300.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria Abílio Adriano Branco300.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento, reformado, inválido de guerra,
António Andrade Pires, da 5.& companhia de reformados300.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do extinto quadro auxiliar de
engenharia João Augusto Teodósio - 329.
-concedendo provimento, em parte, ao recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de
reserva, Henrique Herculano da Cunha - 329.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major, na situação de reserva, Manuel Caldeira
Caiola Bastos - 330.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major do serviço de administração
militar António Augusto da Costa Alves - 330.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo coronel de aeronáutica Norberto Ferreira
Guimarãis - 330.
_exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina
do Exercito o general Miguel Baptista da Silva Cruz e nomeando o general Luiz Augusto Ferreira Martins, ficando
exonerado de comandante da Escola.Central de Oficiais - 340.
-nomeando chefe do estado maior do exercito o general
Jose Alberto da Silva Basto - 340.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Promoções
o general Jose Alberto da Silva Basto e nomeando o general
Eduardo Augusto Marques, ficando exonerado de chefe do
estado maior do exercito - 341.
-exonerando de director da arma de infantaria o general
Raúl Olímpio de Boaventura Ferraz e nomeando o general
Francisco Bernardo do Canto, ficando exonerado de ajudante
general do exercito - 341.
-considerando professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exercito o major de engenharia Eugénio António Duro
Xavier - 347.
-louvando e conjuntamente
condecorando com a cruz de
guerra de La classe o 1.0 batalhão do regimento de infantaria n." I) da 3.a brigada de infantaria do Corpo Expedicionário
Português pela maneira como se comportou nas acções e bom-
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bardeios em que tomou parte e por, na ultima fase da guerra
que precedeu o armistício, ter feito parte da brigada de assalto
que entrou na Bélgica em perseguição do inimigo t-> 357.
__
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o tenente-coronel de artilharia Miguel Pereira
Coutinho - 358.
_condecorando com a cruz de guerra de La classe o general Ernesto Maria Vieira da Rocha - 375.
_promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria, tirocinado,
Casimiro Vítor de Sousa Teles·- 383.
__
exonerando de professor da Escola Militar o coronel de engenharia Jaime Eduardo dos Santos Paiva - 385.
__
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o general Daniel Rodrigues de Sousa - 40l.
__
provendo no cargo de professor da Escola Militar o major
de artilharia Manuel de Beires Junqueira - 427.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração
militar Carlos Alberto Sanches de Miranda Castro Guedes
Dias - 460.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de artilharia, do quadro especial,
José Alfredo de Paula - 460.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do .exbinbo quadro de oficiais
do secretariado militar José Bernardino Tôrres Júnior - 460.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, na situação de reserva, José da Luz
Brito - 461.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo general, na situação de reserva, Jacinto dos Reis
Fisher - 46l.
__
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de
Recursos por vários oficiais de aeronáutica - 461.
__
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de
Recursos pelo major miliciano José Francisco Antunes Cabrita e capitão miliciano António Rodrigues Alves, ambos
de aeronáutica - 46l.
__
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de
Recursos por vários oficiais de aeronáutica - 462.
__
provendo no lugar de professor do curso do estado maior
o capitão de artilharia, com o mesmo curso, José Viana Correia Guedes - 475.
__
provendo nos lugares de professores do curso do estado
maior os capitãis de infantaria, com o mesmo curso, Aníbal
de Faro Viana e Manuel Gomes de Araújo - 475.
__
condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços, em substituição de duas de prata, o general
José Alberto da Silva Basto - 479.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de aeronáutica Norberto Ferreira Guimarãis - 506.
__
provendo no lugar de professor da Escola Militar o capitão
do serviço de administração militar José Fernandes Duarte512.
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concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal de
6$ a uma órfã do major, na situação de reserva, Hipólito
Manuel Guterres da Costa e Silva - 523.
-colocando na situação de reserva o general Miguel Baptista
da. Silva Cru", - 592.
-provendo no lugur de professor da Escola Militar o capitão
de engenharia Jorge Oésar Oom - 600.
-provendo no lugar de professor da Escola Militar o capitão
do serviço de administração
militar António da Silva Simões - GOO.
-promovendo a general, por antiguidade,
o brigadeiro de
artilharia, com o curso do estado maior, José Augusto Lobato
Guerra - 617.
-exonerando de professor da Escola Militar o coronel do
serviço de administração militar Luiz Pereira Loureiro--625.
-exonerando de professor do curso do estado maior o coronel
de infantaria, com o mesmo curso, Tasso de Miranda Cabral626.
-promovendo a capitão o falecido tenente de infantaria António Evangelista Rodrigues - 645.
_concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ a duas órfãs do coronel de reserva Eduardo Agostinho
Pereira - 646.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de pioneiros, do
quadro especial, Vicente de Chaves Cimbron Borges de Sousa64G.

_-

rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia
Lourenço Matias Guinapo - 647.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia Mário Emílio
Azinhais de Melo - 647.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de aeronáutica Lino Augusto Leão Teixeira - G47.
_rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia
Manuel Arisberto Lopes - 647.
-rejeitaudo o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do extinto quadro auxiliar de
artilharia Jose Joaquim Claro - 648.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria, supranumerário permanento,
Diamantino António Brandão da Cunha Leite - 648.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes de infantaria, com a patente de tenente,
João de Barros Amado da Cunha - 648.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de
Recursos por vários capitãis de artilharia - 648.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de artilharia Gustavo Adolfo de Melo Leite
da Gama Lôbo - 648.
_rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de artilharia Nuno Alvaro Brandão Antunes - 649.
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extinguindo o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo então major, actualmente tenente-coronel,
do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar Artur do
Nascimento Nunes - 649_
__
exonerando do lugar de professor do curso do estado maior
o tenente-coronel
de artilharia,
com o mesmo curso, José
Filipe de Barros Rodrigues - ô76.
__
concedendo provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel,
na situação de
reforma, António Joaquim Ferreira Diniz - 692.
__
concedendo provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major, na situação de reforma, José
Maria Nunes de Amorim - 692.
•__
concedendo provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major, na situacüo de reforma, Armando da Silva Barata - 692.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do extinto quadro
dos oficiais do secretariado militar Edmundo Alves de Carvalho - ô!J3.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de pioneiros, do quadro especial,
João Pedro da Costa - 6!J3.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos' pelo tenente de infantaria António Pereira Rodrigues693.
__
anulando a parte do decreto que demitiu do serviço do
exercito o major do serviço 'de administração
militar José
Cardoso da Silva - 693.
__
colocando na situação de reserva o general Eugénio Augusto
Almada Castro Bilstein de Meneses - ô94.
--.oxonerando
de vogal do Supremo Tribunal Militar o general João Luiz Carrilho e nomeando o general Eduardo
Augusto Marques - 70l.
__
exonerando de vogal do Con;elho Superior de Disciplina
do Exército o general J oaC1uimMendes Cabeçadas e nomeando
o general Raúl Olímpio Boaventura Ferraz - 70l.
__
exonerando de vogais do Conselho Superior de Promoções
os generais Raúl Olímpio Boaventura Ferraz, Eduardo Augusto Marques e J oão Estêvão Aguas e nomeando os generais
João Baptista de Almeida Arez , Júlio Ernesto de Morais Sarmento e José Augusto Lobato Guerra -702.
__
exonenmdo de vogal do Conselho de Recursos o general,
na situacão do reserva, Jose Ernesto de Sampaio e nomeando
o general João Estêvão Aguas - 702.
__
exonerando de comandante da 4.& região militar o general
Júlio Ernesto de Morais Sarmento e nomeando o general João
Luiz CalTilho - 702.
__
nomeando professor do curso do estado maior' o tenente-coronel de artilharia, com o mesmo curso, José Filipe de
Barros Rodrigues - 708.
__
provendo no lugar de professor do curso do estado maior
o capitão de infantaria, com o mesmo curso, Fernando dos
Santos Costa - 70!J.
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condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o brigadeiro de cavalaria Eduardo Augusto Lopes
Valadas - 712.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de cavalaria João Nepomuceno Namorado de Aguiar - 712.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o major de aeronáutica Anselmo de Matos Vilardebó - 713.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o capitão de artilharia Ernesto Florêncio da
Cunha-713.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, António Gorjão Couceiro de Albuquerque - 713.
-condecorando com a cruz de guerra de l.a classe a Cruz
Vermelha Portuguesa - 713.
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços, em substiburção da de prata da mesma
classe e daquela a que adquiriu direito pelo louvor constante
da Ordem do Exército n .? 12, 2.& série, do corrente ano,
o capitão de cavalaria Humberto Buceta Martins - 713.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe
de valor militar, letra C, o capitão de infantaria António
Evangelista Rodrigues e várias praças - 714.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços o major de cavalaria Júlio Augusto de Oliveira, o capitão de infantaria Manuel da Silva Guerra e o
tenente de cavalaria Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro715.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração
militar Luiz Francisco Baptista - 751.
-colocando na situação de reforma o general, na situação
de reserva, Artur Aníbal Botelho - 752.
-colocando na situação de reforma o general, na situação
de reserva, Viriato Gomes da Fonseca - 753.
-promovendo a brigadeiro o coronel de cavalaria Manuel
Umbelino Correia Guedes - 756.
Deoretos anulados - 230, 308, 352, 367, 381, 398, 693.
Demitidos:
-a seu pedido - 332.
-nos termos do Código de Justiça Militar - 232.
-nos termos do decreto n ,? 22:243, de 23 de Fevereiro
de 1933 -155,
231, 235, 379, 409, 693, 695.
-por incapacidade de serviço e opção por outra reforma508, 525.
-por limite de idade e opção por outra reforma - 509.
Depósitos, pessoal:
-de garanhões e potris - 617.
-geral de fardamento e calçado - 430.
-geral de material automóvel - 228.
-geral de materi~l de guerra - 213, 338, 388, 408, 488.
-geral de material de transmissões - 176.
-de material aeronáutico - 266, 472, 507, 618.
-territoriais de material de guerra - 672.
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Dlreoções das armas, pessoal:
-de aeronáutica -176,
214, 266, 475, 756.
__
de artilharia -19,
99, 138, 167, 213, 310, 337, 345, 382,
387, 425, 473, 488, 617, 674.
-de cavalaria -175,
347, 384, 388.
-de engenharia -139,
176, 345, 704.
--de
infantaria - 98, 137, 233, 239, 338, 341.
Dlreoções dos sersíços, pessoal:
-de administração militar - 139, 388, 394, 511, 622, 760.
__
de obras e propriedades militares - 212,227,239,258,264,
344, 365, 385, 390, 395, 619, G21, 623, 653, 672, 704, 708.
-de saúde militar - 139, 652.
DIsponlbllldade:

__
__

por julgamento de capacidade para todo o serviço - 120.
por têrmo de concessão de licença ilimitada - 377, 379,
424.
__
por têrmo de cumprimento de pena - 507.
__
por têrmo de serviço nos estabelecimentos industrializados89, 334, 4G3, 615.
__
por têrmo de serviço no Ministério das Colónias -120,
165,
256,301,302,333,335,423,425,
4G2, 463, 4ô4, 50G, 507, 592,
615, 651, 754.
__
por têrmo de serviço no Ministério do Comércio e Comunicações - 593.
__
por têrmo de serviço no Ministério do Comércio e Indústria - 378.
__
por têrmo de serviço no Ministério das Finanças - 755.
__
por têrmo de serviço no Ministério do Interior -124,
163,
202, 257, 378, 379, 424, 4G6, 615.
Distritos de reorutamento e reserva, pessoal-18,
99, 230, 258,
~,~,~,M4,~,~,m,m,~,~,~,~,m,
511, 515, 527, 542, 595, G19, G20, 622, 624, 667, 673, 674, 698,
705,757,759.

E
Engenharia ctstl, oficiais de artilharia com esta especialização689.

Engenheiro fabril do exérolto, oficiais de artilharia a quem foi
conferido êste diploma -109,

G89.

Engenheiro meoânloo espeolallzado em aeronáutloa,
quem foi conferido êste diploma -

oficiais a

147, 63G.

Esoola Central de Oflolals:
__
__
__
__
__

distribuição dos trabalhos - 220.
nomeação de instrutores - 515, 729.
nomeação de professores - 708.
pessoal-127,
340, 347, 390, 426, 428, 485, 526.
provimento no lugar de professor - 708.

Esoola Central de Sargentos:

__

escala dos sargentos ajudantes para efeito de matrícula490.
__
lista da classificação final dos alunos que concluíram o
curso - G03.
__
número de candidatos a admitir à matrícula - 455, 490.
__
pessoal - 177, 707.

,
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sargentos ajudantes nomeados para a freqüência. - 783,
736.
-sargentos ajudantes a quem foi concedido adiamento da
frequência - 735, 740, 742.
-sargentos ajudantes que desistiram da freqüêneia - 785,
793.
Esoola Militar:
-declaração de vacaturas do cargo de prcíessor -li,
643.
-exoneração do cargo de professor - 385, 625.
-ligta de apuramento e classificação final dos alunos que
concluíram o curso - 543, 544.
-nomeação de instrutores - 642.
--.número
de alunos a admitir à matricula -192,
326, 643.
-pessoal - 266.
-praças e indivíduos da classe civil promovidos a aspirante
a oficial - 16, 669, 792.
-provimento no cargo de professor - 85, 227, 427, 512, 600.
-relação dos alunos premiados - 518.
Escolas, pessoal:
-de Aplicação de Artilharia de Costa e Contra Aeronaves106, 174, 267, 341, 387, 429, 674.
-de Educação Física do Exercito _:_214, 220, 245, 246, 311,
388, 701, '708.
-Militar de Aeronáutica -139,
618, 700, 704.
-Prática de Administração Militar - 266, 475, 543, 659.
-Prática de Artilharia - 99, 526, 622, 653, 655, 703, 731,
759, 792.
-Prática de Cavalaria -175,
214, 233, 365, 624, 625, 657,
663, 668.
-Prática de Engenhari.a -176,
528, 657.
-Prática de Infantaria - 263, 343, 510, 516, 623, 680, 730.
-de Transmissões - 517.
Estado maíor general, pessoal18, 159, 239, 257, 389, 706.
EstágIo nas esoolas prátIcas e técnIcas:
-oficiais nomeados para a Ireqüência - 183.
-oficiais que desistiram da freqüência - 188.
Expulsos, DOS termos do Código de Justiça Militar - 205.
F
FábrIoas, pessoal:
-de cartuchame e pólvoras químicas - 337, 393, 516.
-de equipamentos e arreios - 336.
-de munições de artilharia, armamento e viaturas - 695.
-de pólvoras físicas e artifícios - 338.
FarmácIa Central do Exército, pessoal-l63,
704.
FilantropIa e CarIdade, do Instituto de Sooorros a Náufragos,
concessão desta medalha a oficiais - 104, 361.
Fraternidade Militar, pessoal - 190, 310, 761.
Frente marítima da defesa de Lisboa, pessoal - 88, 99, 336, 342,
674.
G
Ooyêrno Militar de Lisboa, pessoal-IS,
126, 227, 232, 239,
264, 365, 390, 619, 666, 704, 707, 708, 759.
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H

Hospitais militares, pessoal:
------

auxiliar de Belém - 342.
principal de Lisboa-176,
228, 260, 347, 699, 707.
principal do Pôr to -176,
228, 240, 309, 347, 528, 707.
regionais - 214, 228, 707.
veterinário principal++ 659, 760.
I

Império Colonial, concessão desta Ordem a oficiais Indulto ou comutação de pena - 538.
Inspecções, pessoal:
--------

530, 631.

de artilharia - 19, 260, 341, 344, 473.
de infantaria - 703.
do serviço de administração militar - 139, 345, 511, 512,
620.
do serviço de obras e propriedades militares - 265, 429,
637, 657.
do serviço de saúde militar - 228, 259, 510, 698.
das tropas de comunicação -187,
265, 365, 394, 617, 620.
das tropas e serviços de pioneiros - 311.

Instituto Feminino de Educação e Trabalho:
----

nomeação para o cargo de professor -12,
326.
pessoal - 343, 396.
relação das candidatas no concurso para a admissão -

576.

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

pessoal - 20, 89, 140, 144.
nomeação para o cargo de professor -121,
347, 348, 352.
relação dos alunos premiados - 500.
relação dos candidatos no concurso para a admissão - 566.
Instrução Pública, concessão desta Ordem a oficiais - 363.
J

Júris:
--

,

para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de general 266, 707, 708.
-para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção a brigadeiro - 101.
-para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do serviço do estado maior - 394.
-para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major das diversas armas -186,
215, 394.
-para avaliar as provas especiais de aptidão para. o pôsto
de major veterinário - 215.
,
-para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto de
major do serviço de administração militar - 101.
-para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar 140, 177.
-para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do extinto quadro auxiliar de artilharia - 395.
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para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
de major do extinto quadro auxiliar de engenharia - 20, 396.
-de exames para alferes chefe de banda de música -190;
247, 410.
L
Lista geral de antiguidade dos ofiolals do exérolto metropolitano,
rectificações - 366, 367, 443, 515, 639.
Listas:
-de antiguidade dos aspirantes a oficial das diversas armas
e serviços - 29, 147, 221.
-de antiguidade dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas armas e serviços - 35, 150.
-de antiguidade dos oficiais milicianos de artilharia, do
quadro especial - 148.
-de antiguidade dós oficiais da arma de aeronáutica _ 323.
-dos oficiais que se ofereceram para servir nas colónias144, 247, 489, 683.
Louvores:
-a comissões - 211, 709.
-a oficiais -17,
20, 93, 134, 135, 141, 168, 169, 182, 208,
209, 210, 211, 234, 235, 241, 244, 270, 273, 274, 313, 314, 315,
348, 358, 360, 401, 435, 436, 437, 439, 440, 476, 480, 482, 629,
712, 715, 716, 717, 718, 720.
-a unidades militares - 357.
-a firmas comerciais - 135.
-a indivíduos da classe civil - 93, 530.
-a instibuíções civis - 786.

lU:
ManutenQão Milftar, pessoal - 166, 167, 463, 754.
Mérito, Filantropia e Generosidade, concessão desta medalha a
praças - 720.
.
Ministério da Guerra, pessoal:
-Repartição do Gabinete -133,
261, 620.
-La Direcção Geral-17,
97, 136, 170, 263, 336, 341, 345,
346, 382, 395, 427, 428, 429, 469, 472, 510, 526, 594, 621, 665,
704, 757.
-2.& Direcção Geral-17,
87, 136, 168, 170, 229, 239, 260,

~,~,~,~,~,~,~,~,ill,~,~,~,m,

--

699, 702, 706, 758.
3.& Direcção Geral-18,
91, 97, 109, 121, 133, 137, 171,
188, 218, 236,239, 261, 277, 310, 340, 341, 343, 346, 367, 385,

~,~,~,~,m,~,m,~,~,~,~,m,m,

699, 702, 707, 758, 789.
Conselho Administrativo da 1.& e 2.& Direcções Gerais97, 136, 171.
-Repartição Geral-119,
137, 595, 665.
-Arquivo Geral621, 665.
-Depósito de Publicações - 620.
Ministros:
-exoneração - 225.
--
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-nomeação - 225.
Monteplo dos Sargentos de Terra e Mar, balancetes Museu MlUtar, pessoal408.

416.

o
Obituário - 28, 113, 153, 195, 224, 251, 295, 326, 373, 419, 458,
503, 522, 590, 610, 644, 690, 750, 794.
Ofereolmentos ao Arquivo Hlstórloo Militar - 192, 222, 493,
641.
Ofereolmentos à Blblloteoa do Exérolto - 371, 640.
Ofiolais:
-aprovados nas provas especiais de aptidão para o pôsto
imediato-,24,
187, 279, 317, 363, 364, 406, 486, 680, 731, 732,
788, 790.
-que acumulam funções -109,
184, 187, 188, 218, 219, 220,
244, 245, 249, 277, 316, 318, 364, 365, 407, 408, 516, 635, 636,
729.
-que chegaram à altura para entrar no quadro - 25, 106,
107, 108, 110, 144, 145, 146, 147, 148, 184, 185, 187, 188, 189,

m,m,m,w,m,m,~,w,m,m,m,~,~,
~,M,~,~,444,~,~,~,~,~,~,m,m,

~,~,~,~,~,m,~,m,~,m,~,~,~,

791, 792.
-que chegaram à altura para a promoção 443, 681, 682, 731, 791.
-que contam a antiguidade do pôsto -107,

106, 144, 145,
219, 251, 278,

w,m,m,m,~,~,~,~,~,~,~,~,~,
486, 488, 541, 602, 731.
que continuam a exercer funções - 106, 183, 218, 277, 280,
365, 406, 638, 642, 730.
-que continuam a prestar serviço -146,
189, 728, 792.
-que continuaram a exercer funções - 517.
-que continuaram a prestar serviço - 317.
-que dão ingresso no quadrcç especial
Jüã, 236, 279, 300,
331, 611, 612, 649, 752.,
-que dariam entrada no quadro -106,
147, 247, 322, 368,
369, 517, 636, 729.
-que deixam de acumular funções - 444.
-que deixam de exercer funções - 148, 246, 367, 635, 729,
730, 789.
-que deixam de estar suspensos das funções de serviço190, 316, 444, 486, 487.
-que deixaram de acumular funções - 637.
-que deixaram de exercer funções - 20, 146, 148, 185, 187,
214, 246, 247, 520, 637, 728.
-que deixaram de prestar serviço - 145, 407, 680, 732.
-que desistiram de servir nas colónias - 144, 185, 281,
322, 364, 408, 409, 444, 485, 488.
-que exercem funções - 143, 144, 145, 146, 184, 185, 187,
190, 218, 219, 220, 245, 246, 247, 396, 407, 408, 516, 634, 635,
729, 730, 747.
que exerceram funções - 25,110, 186.
-que ficam suspensos das funções de serviço - 106, 107, 366,
488.
--
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que passam a ocupar determinado lugar na escala _ 247,
278, 322, 366, 408, 409, 71l1,
-que passariam à situação de reserva _ 681.
-que prestam serviço - 92, 145, 190, 222, 280, 681, 729,
732.
-que prestaram serviço - 108.
-que seriam transferidos por motivo disciplinar - 322, 729.
-que seriam transferidos por motivo de informação anual363, 789.
-transferidos por motivo disciplinar -136,
137, 138, 172,
173,175,177,213,214,240,263,264,265,310,343,344,346,
386, 390, 395, 427, 430, 472, 474, 527, 600, 619, 623, 705.
Oflciais às ordens, nomeação - 385.
Oficinas gerais, pessoal;
-de fardamento e calçado - 108, 334:
-de material aeronáutico - 696, 697.
-de material de engenharia - 347.
p

Portarias:
--

nomeando o capitão miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, Júlio Ribeiro da Costa para fazer
parte da comissão encarregada de proceder ao estudo de padrões
de material de aquartelamento em uso no exército, em 'substituíção
do capitão de artilharia Carlos Nunes de Castro
Paiva -16.
-promovendo a aspirante a oficial miliciano o primeiro cabo
cadete do regimento de cavalaria n,v 4 Manuel Lourenço
Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho _ 16.
-promovendo a aspirante a oficial para a Escola Militar o
civil Cremildo Pereira Mateus - 16.
-louvando o coronel, na situação de reserva, António dos
Santos Lucas pelas qualidades que demonstrou num estudo
da situação financeira do Cofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano -17.
-publicando a lista da antiguidade dos aspirantes a oficial
das diversas armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de
1932 - 29.
-publicando a lista da antiguidade dos sargentos ajudantes
e primeiros sargentos das diversas armas e serviços, referida
a 31 de Dezembro de 1932 - 35.
-confirmando a nomeação do tenente de infantaria Sérgio
Gatineau Barreto da Cruz para prestar serviço na Chancelaria
das Ordens Portuguesas - 92.
-louvando o capitão do secretariado militar António Augusto
Batalha pela maneira como tem acompanhado, desde 1908,
os trabalhos da Comissão Executiva do Centenário da. Guerra
Peninsular - 93.
-louvando os cidadãos Dr. Pedro Vitorino Ribeiro e Emanuel
Ribeiro por terem oferecido ao Museu Militar uma preciosa.
colecção de objectos referentes às épocas da Guerra Peninsular
e das lutas liberais - 93.
-nomeando uma comissão para proceder ao estudo das alterações a introduzir nas instruções relativas' à construção dos
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quartéis e ao estudo de tipos de novos quartéis para as diferentes unidades do exército - 93.
-nomeando para fazerem parte dos Tribunais Militares Especiais de Lisboa e Pôrto vários oficiais e sargentos - 94.
-dissolvendo as comissões nomeadas para proceder à. revisão
do decreto n.s 12:992, de 7 de Janeiro de 1927, e ». elaboração
de um regulamento da Escola Central de Sargentos - 95.
-promovendo vàrias praças ao põsto de aspirante II oficial
miliciano - 96.
-nomeando uma comissão para propor ao Govêrno as bases
da organização e as atribuições do Conselho Superior de Defesa
Naeional e dos seus órgãos d-e estudo e de trabalho -134.
-dissolvendo a comissão encarregada de elaborar um regulamento para o funcionamento da cantina dos oficiais e funcionários do Ministério da Guerra - 134.
-louvando o coronel de artilharia Camilo Amândio de. Silva
Sena pela forma como comandou a Escola de Aplicação de
Artilharia de Costa e Contra Aeronaves durante a fase da sua
organização - 134-louvando vários oficiais de artilharia pelas qualídsdes que
revelaram durante a fase d1l.organização da Escola de Â.plicação de Artilharia de Costa e Contra Aeronaves -135.
-louvando duas firmas comerciais pela oferta, ii Escola
Prática de Infantaria, de uma central telefónica automlÍ:tica1S5.
-nomeando uma comissão para estudar o modêlo ou modelos
de periscópios de observação, goniométricos e de trincheira,
a adquirir para o exército e bem assim de binóculos para. o
equipamento dos oficiais do exército - 136.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo reformado da 3.& divisão
do Depósito Militar Colonial, Francisco António - 168. '
-louvando o general Francisco Soares de Lacerda Machado
pela publicação de um estudo sôbre história militar portuguesa
relativa ao período de 1785 ~ 1845 - 168.
-louvando o coronel, na situação de reserva, António Maria
Gonzaga Pinto Júnior pelas qualidades que revelou na sua
longa carreira militar - 168.
-louvando o coronel, na situação de reserva, José Augusto
dos Santos Lucas pela maneira como tem desempenhado todos
os serviços de, que tem sido incumbido pelo Ministério da
Guerra, especialmente como chefe da missão encarregada. de
fiscalizar a construção da bataria anti-aérea encomendada II
casa Wiokers-Armstrongs -169.
-louvando o major de artilharia Mário Sardinha Pereira
Coelho pela maneira como desempenhou todos os serviços que
lhe foram incumbidos na missão encarregada de fiscalizar a.
construção da bataria anti-aérea encomendada à casa WickersArmstrongs - 169.
-dissolvendo a comissão encarregada de proceder ao estudo
dos locais para a construção de novos quartéis para unidades
do Govêrno Militar de Lisboa - 170.
-promovendo a aspirante a. oficial miliciano o primeiro sargento cadete do regimento de artilharia ligeira n.v 5 João
Lopes Guimarãis dos Santos - 170,
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nomeando uma comissão para elaborar um diploma prolbindo\ a todas as individualidades civis o uso de uniformes
e distintivos que possam confundir-se com os usados pelas
fôrças militares de terra e mar, bem como li venda de artigos
militares não regulamentados - 208.
-louvando o major de, infantaria, com o curso de estado
maior, Raul Frederico Rato e o capitão de artilharia Alexandre
de Vasconcelos e Sá (Silvares) pelas qualidades que manifestaram reünindo num só diploma todas as disposições que alteraram o plano de uniformes de 1\')20 - 208.
-louvando os generais Francisco Bernardo do Canto, Hamilcar Barcínio Pinto e Eduardo Augusto Marques, respectivamente ajudante general do exercito, administrador geral
do exercito e chefe do estado maior do exército, pelas qualidades de que deram provas no desempenho dos seus altos
cargos - 209.
-louvand o o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da
Silva pela maneira como se houve durante a sua longa permanência no desempenho do cargo de chefe do Gabinete do
Ministério da Guerra - 209.
-louvando o coronel de infantaria Jorge Augusto Rodrigues
pela maneira como tem desempenhado o cargo de chefe da
2.& Repartição da 1.& Direcção Geral dês te Ministério - 209.
-louvando o tenente-coronel
de artilharia Abel Joaquim
Travassos Valdez, chefe da La Repartição da 2.& Direcção
Geral do Ministério da Guerra, pela maneira como tem desempenhado o cargo de que se acha investido - 210.
-louvando o tenente-coronel de artilharia José Filipe de
Barros Rodrigues e os capitãis : de artilharia Jose Viana
Correia Guedes e de infantaria Manuel Gomes de Araujo,
todos com o curso do estado maior, pela maneira como se
desempenharam dos vários serviços de que foram encarregados
na Repartição do Gabinete do Ministro e pela cooperação
que prestaram na reorganização do exército - 210.
-louvando o capitão de infantaria, com o curso do estado
maior, Fernando dos Santos Costa pela maneira como se desempenhou de multi pios serviços de natureza militar de que
foi encarregado na Repartição do Gabinete do Ministério
da Guerra - 210.
-louvando vários oficiais pela maneira como se houveram
no desempenho dos serviços de que foram encarregados na
Repartição do Gabinete do Ministro - 210.
-louvando os tenentes: de cavalaria António José de Santana Crato e de artilharia José Roberto Raposo Pessoa pela
maneira como desempenharam o cargo de ajudantes de campo
do Ministro da Guerra - 211.
-dissolvendo a comissão encarregada de proceder à revisão
da doutrina do decreto n.v 20:847 e louvando os seus membros - 211.
-dissolvendo a comissão encarregada de rever os regulamentos para as provas de aptidão dos capitãis das diferentes
armas e serviços ao pôsto de major - 211.
-dissolvendo a comissão encarregnda de estudar a maneira
de solucionar as dificuldades na confecção do rancho das praças
dentro da verba inscrita no orçamento - 211.
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demitindo do serviço do exército, nos termos do Código
de Justiça Militar, o tenente miliciano de infantaria, do quadro
especial, João Lúcio do Amaral232.
-louvando o brigadeiro de infantaria David Augusto Rodrigues pela publicação de um livro intitulado Três estudos críticos de tática aplicada - 234.
-louvando o tenente-coronel de infantaria José Maria Sardinha Pereira Coelho pelas qualidades demonstradas no desempenho das funções de director da carreira de tiro Vergueiro-Ducla Soares - 234.
-louvando o coronel de engenharia, tirocinado, Raúl Augusto
Esteves pela maneira como exerceu o comando do regimento
de sapadores de caminhos de ferro - 235.
-demitindo do serviço do exército, nos termos do decreto
n.v 22:243, de 23 de Fevereiro de 1933 vários oficiais - 235.
admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo corneteiro João, da 7." companhia de reformados - 241.
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ a uma órfã do alferes, reformado, José Lopes - 253.
--o louvando o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da
Sü,:a pelas qualidades que demonstrou no desempenho de
várias c.omissões de serviço e nomeadamente no cargo de chefe
do Gabmete do Ministério da Guerra - 270.
-anulando a parte do decreto que promoveu a alferes supranumerário o aspirante a oficial do secretariado militar Vergílio
Aureliano Guerra - 308..
-promovendo a aspirante a oficial miliciano o soldado do
regimento de infantaria n.? 5 António Baptista Pereira da
Graça - 300.
-nomeando o tenente de engenharia Mário Torroais Fragoso
para fazer parte da comissão encarregada de proceder ao estudo
de padrões de material de aquartelamento em uso no exército
em substituição do capitão de artilharia Francisco da Silva
. Pinto - 311.
•
-louvando o coronel, na situação de reserva, Pedro Fava
Ribeiro de Almeida pela maneira como exerceu o cargo de
chefe do serviço meteorológico do exército - 313.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o general José Alberto da Silva Basto - 313.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de cavalaria Luiz da Cunha Meneses 314.
-louvando o general José Alberto da Silva Basto pela forma
como exerceu as funções de governador militar, interino, de
Lisboa e como tem desempenhado o cargo de comandante da
defesa marítima de Lisboa - 314.
~
-louvando o coronel de cavalaria João Nepomuceno Namorado de Aguiar pela forma como exerceu o comando, interino,
da 4." região militar - 314.
.
-demitindo, a seu pedido, do corpo activo da Cruz Vermelha
Portuguesa o alferes médico, equiparado, José Gomes de
Almeida Crêspo - 332.
--o considerando professores do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o capitão de engenharia Joaquim Mateus
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Preto Chagas e o primeiro tenente de administração naval Abel
da Costa Lázaro - 348.
-dissolvendo a comissão nomeáda para elaborar o projecto
de regulamento para o Arquivo Geral do Ministério da. Guerra
e louvando individualmente
os seus membros pela maneira
como se desempenharam de tal encargo - 348.
-nomeando uma comissão permanente para separar os documentos com carácter histórico que devam transitar para o
Arquivo Histórico Militar e outros fins - 349.
•-nomeando uma comissão para estudar as possibilidades de
se publicar o Dicionário Bibliográfico Militar Português, devidamente actualizado - 350.
-nomeando o tenente-coronel de infantaria João de Passos
Pereira de Castro Júnior para fazer parte da comissão permanente incumbida de propor e executar anualmente o programa comemorativo da batalha de Ourique - 351.
-nomeando uma comissão, presidida pelo Ministro da Guerra,
para proceder ao estudo de um novo estatuto do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano - 351.
-nomeando uma comissão para proceder à elaboração do
regulamento do Conselho Superior de Promoções destinado
a substitutir o de 1911 - 351.
-considerando ao abrigo do decreto n.> 18:876, de 23 de
Setembro de 1930, o capitão de infantaria, professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Henrique Gomes
da Silva - 352.
-anulando a parte do decreto que concedeu o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo ao capitão de infantaria
Laurénio Cota Morais dos Reis - 352.
-condecorando com a medalha militar da classe de bons
serviços o tenente de infantaria Zeferino da Cunha Coelho
de Barbosa Vaz de Castro - 358.
-louvando o general Raúl Olímpio Boaventura Ferraz pela
forma como desempenhou o cargo de director da arma de
infantaria - 358.
-louvando o general Luiz Augusto Ferreira Martins pela
forma como desempenhou o cargo de comandante da Escola
Central de Oficiais - 358.
-louvando o general Eduardo Augusto Marques pela forma
como desempenhou o cargo de chefe do estado maior do
exército - 358.
-louvando o general Francisco Bernardo do Canto pela forma
como exerceu as funções de ajudante general do exército - 358.
-louvando o major de infantaria Jaime Vítor Ribeiro de
Meneses pela forma como exerceu o cargo de chefe de secção
da 2.& Repartição da 1.& Direcção Geral do Ministério da.
Guerra - 358.
-anulando a parte da portaria que demitiu do serviço do
exército vários oficiais - 379.
-abatendo ao efectivo do exército, por deserção, o tenente
do extinto quadro auxiliar da artilharia António de Sousa
Marques - .'380.
-anulando o decreto que passou à situação de adido o alferes
farmacêutico José da Silva Santos - 381_
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o contramestre de corneteiros, reformado,
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Guilherme de Assunção, da 3.a divisão do Depósito Militar
Colonial - 396.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o soldado António dos Santos, da 6." companhia de reformados - 396.
-nomeando presidente de honra da Federação do Tiro Nacional Português o general Francisco Bernardo do Canto396.
-nomeando uma comissão para proceder à revisão das bases
da organização das cooperativas dos oficiais das várias guarnições militares do País - 397.
-- .• n<?meando uma comissão para elaborar o plano de experrencias de í.iro e de rol agem com duas peças de gem, mi Krupp ,
transformadas e à realização das mesmas experiências - 397.
-anulando a parte do decreto que concedeu o aumento de
10 por cento sôbre o sôldo ao capitão de infantaria Sebastião
de Barros e Cunha - 398. .
-louvahdo o coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino
pela forma como se desempenhou da missão de chefe da équipe
de ?avaleiros portugueses que tomou parte nos Concursos
HíplCos Internacionais
de Nice, Roma e Madrid, em 1933401.
-louvando vários oficiais pela maneira como se conduziram
nos Concursos Hípicos Internacionais de Nice, Roma e Madrid,
em 1933 - 401.
-_
condecorando com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços o tenente de cavalaria Eduardo de Sousa
de Almeida - 401.
-_
condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, o primeiro sargento Manuel Pereira
de Mendonça, da 1.a companhia de saúde - 402.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, letra C, o soldado José Alves Negrões, da
2.& companhia do batalhão n.v 4 da guarda nacional republicana - 402.
•
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços o soldado José António de Oliveira, do esquadrão de cavalaria do batalhão n.O 4 da. guarda nacional
republicana - 402.
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ o. uma órfã do alferes, reformado, António Fernandes
Douwens - 421.
•
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ à viúva e uma órfã do coronel, na situação de reserva,
Alfredo Augusto Pereira - 421.
-_
concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ à viúva do major, na situação de reserva, Joaquim
.António de Simas - 422.
-considerando professoras efectivas do Instituto
Feminino
de Educação e Trabalho duas professoras prOVISÓl'laS- 431.
-_
admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o capitão, reformado, Henrique
Faria
Pinto Cardoso Salgado - 431.
-_
nomeando uma comissão para estudar a aquisição de material para a instrução do exército - 431.
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nomeando uma comissão para rever as leis de promoção
e reforma dos oficiais do exército metropolitano - 432.
-nomeando para fazer parte da Comissão de História Militar
o coronel, na situação de reserva, João Estêvão Cacela Vitória
Pereira - 432.
-nomeando o tenente de cavalaria Teófilo Duarte para fazer
parte da comissão nomeada por portaria de 16 de Junho do
corrente ano - 432.
-louvando o capitão médico José Maria Fernandes Lopes
pela sua dedicação pelo serviço - 435.
-louvando o capitão do extinto corpo de capitãis militares
João da Costa Lobato pela maneira como exerceu o cargo
de chefe da 2." Repartição do quartel general da 4." região
militar - 436.
-louvando o coronel de artilharia
Alexandre Herculano
Garcia, o major de artilharia Raúl Ferrão e o capitão de
infantaria João Pinto Ribeiro pelas qualidades que revelaram
na recepção de 340 metralhadoras
Madscn, adquiridas para
o exército - 436.
-louvando o tenente-eoronsl de artilharia Francisco António
Real e o capitão de cavalaria Humberto Buceta Martins pelas
qualidades que revelaram na recepção de 340 metralhadoras
Madscn, adquiridas para o exército - 437.
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ à viúva e a três órfãos do tenente, na situação de
reserva, José Maria da Silva - 459.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva e aos órfãos
do major, reformado, Acácio Alberto de Morais Lôbo e à viúva
do capitão, reformado, Jacinto da Silva - 459.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo, reformado, Manuel Paulo,
do Depósito Militar Colonial475.
-admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedito o soldado, reformado, Caetano Soares, do
Depósito Militar Colonial - 475.
-dissolvendo a comissão nomeada para proceder ao estudo
de um novo estatuto do Cofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano e louvando individualmente
os seus
membros pela maneira como procederam a êsse estudo - 476.
-nomeando o brigadeiro de infantaria, com o curso do estado
maior , João de Almeida para presidente da comissão encarregada de rever as leis de promoção e reforma dos oficiais
do exército metropolitano em subsbituição do coronel de infantaria, com o mesmo curso, Alberto Guerreiro Peixoto e
Cunha - 476.
-nomeando o tenente-coronel
de infantaria Bento Esteves
Roma para, como vogal, fazer parte do Conselho da Ordem
Militar da Tôrre e Espada em subsbitulção
do capitão de
infantaria Paulo Bénard Guedes - 477.
-louvando o capitão miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, Henrique da Câmara Cruz Sobral,
pela maneira como tem desempenhado as funções de tesoureiro
do Hospital Militar Principal de Lisboa - 480.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva e uma órfã
do major, reformado, Joaquim Gonçalves da Silveira - 505.
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
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de 6$ à viuva e a dois órfãos do capitão de infantaria Júlio
Pais de Oliveira - 505.
-_
demitindo, por ter sido julgado absolutamente incapaz e ter
opta~o pela reforma como segundo sargento do exército, o
correio a pé dêste Ministério, António Eduardo Fastágio508.
-_
demitindo, por terem sido julgados incapazes de todo o
serviço e terem optado pela reforma como soldados pensionistas
da guarda nacional republicana, três segundos contínuos dêste
Ministério - 508.
-_
demitindo, por terem completado setenta anos de idade
e terem op~ado pela reforma como soldados pensionistas da
gual:da nacional republicana,
os segundos contínuos dêste
Ministério, Bento Afonso e António Dias - 509.
-_
demitindo, por ter completado setenta anos de idade e ter
optado pela reforma como soldado pensionista da guarda
nacional republicana, o segundo continuo dêste Ministério,
António Jacinto - 509.
-_
promovendo a aspirante a oficial miliciano o segundo sargento cadete do batalhão independente de infantaria n.> 25
Júlio David José Gonçalves Magno - 510.
-_
nom\lando para fazerem parte da comissão permanente dos
combatentes da Grande Guerra vários oficiais - 512.
-_
nomeando uma comissão para estudar o tipo de metra-,
lhadoras pesadas de defesa contra aeronaves que convém a
todas as tropas do exército - 513.
-_
demitindo, por ter sido julgado absolutamente incapaz e
ter optado pela reforma como primeiro cabo pensionista da
guarda nacional republicana, o segundo contínuo dês te Ministério, José Vicente - 525.
-_
nomeando alferes equiparado para o quadro privativo da
Cruz Vermelha Portuguesa o primeiro sargento de maqueiros
Arnaldo Pereira da Silva - 525.
-_
nomeando uma comissão para proceder ao estudo do problema da instalação da Escola de Educação Física do Exército - 528.
-_
louvando o cidadão Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira
pelo auxílio prestado, como administrador geral da Casa de
Bragança, à Escola Prática de Artilharia - 530.
-_
concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de fi$ a uma órfã do capitão de cavalaria Adelino Pimenta591.
-_
aumentando ao efectivo do exército o tenente de infantaria
José de Paiva e Silva que, sendo desertor, se apresentou593.
-_
promovendo a aspirante a oficial várias praças - 598.
-_
anulando a parte da portaria que promoveu ao ~ôsto
alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano médico, na mesma situação, Manuel de Almeida - 618.
-_
louvando o tenente de artilharia Raúl Simões Cabrita pelas
qualidades que manifestou durante o tempo que serviu na
fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas629.
aumentando ao efectivo do exército o tenente do extinto
quadro auxiliar de artilharia António de Sousa Marques, que,
sendo desertor, foi capturado - 650.

Ae

30
--

ÍNDICE

abatendo ao efectivo do exército o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, Manuel de Almeida Amaral, por ter
sido nomeado segundo tenente médico naval - 650.
-anulando a parte da portaria que passou à situação de adido
o tenente de infantaria, supranumerário permanente, Joaquim
Correia Lucas - 65I.
-promovendo a aspirante a oficial para a Escola Militar várias
praças e indivíduos da classe civil - 669.
-promovendo ao pôsto de sargento ajudante, por distinção,
o primeiro sargento do regimento de infantaria n.s 10 Miguel
Augusto Tavares - 670.
-promovendo ao pôsto de sargento ajudante, por distinção,
o furriel do regimento de infantaria n.s 10 Aniónio Inácio
Subtil - 670.
-promovendo ao pôsto de furriel, por distinção, o soldado
do regimento de infantaria n.v 10 Belmiro de Jesus Miranda67I.
-promovendo ao pôsto de furriel, por distinção, o soldado
do regimento de infantaria n.v 10 Américo Augusto - 67I.
-nomeando correio a pé do Ministério da Guerra o correio,
adido, da Secretaria da Assemblea Nacional, Ananias Martins
Graça - 676.
-exonerando o major de engenharia Henrique Hipácio de
Brion de vogal da comissão nomeada para proceder ao estudo
do problema da instalação da Escola de Educação Física do
Exército e nomeando em sua subsbiburção o capitão de engenharia Aquiles José de Oliveira - 676.
-nomeando uma comissão para indicar entre as propostas
apresentadas sôbre uma fórmula de pólvora nitrocelulósica
aquela que reúna as melhores condições - 677.
-concedendo o subsidio mensal de 6$ a uma órfã do alferes,
reformado, Manuel Cardoso, a duas órfãs do capitão, reformado, Germano Dias e à viúva do tenente, reformado, Joaquim da Costa Braz - 69I.
-concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ à viúva e duas órfãs do· tenente, reformado, José Rafael
Baptista - 69I.
-anulando a parts da portaria que demitiu do serviço do
exército o tenente do serviço de administração militar Joaquim
da Silva Neves - 695.
-exonerando dos lugares que exerciam no Tribunal Militar
Especial do Pôrto vários oficiais e sargentos - 70I.
-dissolvendo a comissão nacional do Monumento aos Mortos
da Grande Guerra e louvando os seus membros pelos esforços
empregados para que fôsse levada a efeito a construção daquele
monumento - 709.
-nomeando o capitão do serviço de administração militar,
na situação de reserva, Carlos Augusto Estrêla de Seixas,
vogal da direcção da cantina do Ministério da Guerra, para
a gerência do ano de 1934, em substituição do capitão do
serviço de administração militar Raúl Vito da Mota Cerveira 709.
-louvando o tenente médico António Augusto de Melo pelas
qualidades que revelou no relatório apresentado sôbre o estudo
da estomatologia, que realizou em Paris - 712.
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louvando o brigadeiro de infantaria Casimiro Vítor de Sousa
Teles pela forma como preparou e dirigiu os cursos de oficiais
milicianos que tiveram lugar no corrente ano - 715.
-_
louvando o tenente-coronel
de infantaria J o. é Francisco
Pires do Carmo pelas qualidades manifestadas
no decorrer
do primeiro curso de oficiais milicianos no corrente ano - 715.
-_
louvando o major de cavalaria Rui da Cunha Meneses pelos
relevantes serviços prestados à causa da instrução militar716.
-_
louvando o capitão de infantaria João Pinto Ribeiro pela
maneiru como contribuiu pata que os resultados finais do segundo curso de oficiais milieianos no corrente ano fôssem muito
apreciáveis - 716.
-_
.louvando o coronel de enzenharía Jaime Eduardo dos Santos
Paiva pela maneira como regeu a 25.& cadeira da Escola Militar
e organizou o gabinete de electrotecnia _ 716.
-_
louvando o .coronel do serviço de administração milita~ Luiz
PereIra Loureiro pela maneira como regeu a 11." cadeira d~
Escola MIlitar e aquelas cuja regência interinamente
lhe fOI
confiada - 716.
-_
louvando o major de aeronáutica Anselmo de Matos Vilardebó pela maneira como comandou o batalhão de aerosteiros
e como conseguiu melhorar o respectivo aquartelamento - 716.
-_
.louvando o brigadeiro de artilharia, com o curso do estado
maior, actualmente general, José Augusto Lobato Guerra pelas
qualidades que revelou no desempenho do cargo de sub-chefe
do estado maior do exército _ 717.
louvando o coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, António Gorjão Couceiro de Albuquerque pela maneira
como exerceu as funções de instrutor da Escola Central de
Oficiais - 717.
louvando o coronel de engenharia Jaime Eduardo dos Santos
Paiva pela maneira como regeu a L" cadeira dos cursos do
ensino técnico médio do Instituto- Profissional dos Pupilos do
Exército e como desempenhou todos os outros serviços de que
foi encarregado - 717.
-:-. louvando vários oficiais por terem contribuído para o bom
êxito obtido na Grande Exposição Industrial
Portuguesa pelos
estabelecimentos produtores do Ministério da Guerra - 718.
louvando vários oficiais pela maneira como organizaram a
representação dos estabelecimentos
produtores do Ministério
da Gu rra na Grande Exposição Industrial Portuguesa - 718.
concedendo a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ a uma órfã do alferes, reformado, Jacinto da Fonseca
Marinhão e Silva - 751.
•
nomeando uma comissão para elaborar um trabalho sôbre
vencimentos das professoras do Instituto Feminino de Educação e Trabalho - 761.
louvando o clube desportivo Sporb Algés e Daíundo pela
eolaboração prestada à educação tísica do exército - 786.
Portarias anuladas _ 379, fi18, 651, 695.
~reSídlo Militar de Santarém, pessol\l340.
romoção a brigadeiro - 91, 2GO, 383, 756.
P rolU.OÇio a general:
por antiguidade - 2;;7, 617, 679.
por escolha -105,
197.
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MINISTÉRIO

DA GUERRA

14 DE JANEIRO DE 1933

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

Ilinisll!l'io da Guerra - ReJlarlj~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 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 inválido
de guerra, nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em seguida mencionado, tenha o pôsto e antiguidade, nos termos do
artigo 67.°, alíneas a) e d) do seu § 1.0 e artigo 68.°
daquele decreto e artigo 90.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, como vai indicado: infantaria, tenente-coronel, o major na situação de reserva,
Mário Alexandrino Conte 'I'urpia, contando fi antiguidade desde 22 de Outubro último.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 17 de Dezembro de 1932.- ANT0NIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONADaniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 4 de Janeiro
de 1933).
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Por decretos de 10 de Dezembro do ano findo:
Jlillistério da Guerra- P Diret'~ão Geral- 2." nl'pal'li~ão

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
2U:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhos vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:

D.

O

Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que sào considerados tenentes nos termos
do decreto n.v 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :
Infantaria

-- capitão
Fruncisco
Barba Il omem 'Te- capitão Eduardo
Hermenegildo
An.lrude de Freitas, ad idos, 110 Mini-tério do Comércio,
Lnrlristr ia e Agril'ultura
e em serviço ]10 instituto
geográfico e cadastral, desde 1 de Dezem bro de 1932;
infantariu - tenentes:
Adeliuo Noare~, Ricardo
da
j'ostu I vens Ferras, Luiz .Ioaquim )lllutinho,
António
Veiga, António J'ouquim Ahrunho-a,
.\hílio Nale" Mart ins, Cesãrio 'I'avares
Coelho, G ai'ipar Pereira
Rodrig'ues, ,J oxé l,'eneil'a <ln Costa; cavalaria - tenente João
Baptista
dos Santos ; udm inistrucâo
milita]' - capituis:
Augusto
Camp ilho de Lima Barreto,
Manuel
Ro<1l'igue:; Aguincha,
Emídio Dias (; om 1':;, Vel'gílio da
"ilvu RUlltOH, Joaquim
Eugénio
de Castro Rodrigues
Soares, adido!', no Ministério
do Interior
e em serviço
nu gnar(la nucioual repuhlicauu,
de~de 1 de Dezembro
tle 1032,

les ; artilharia

Idem para o segundo aumento de iO por cento sôhre o sôldo :

T n Inntmia - tenentea-coronéia
: {{n..;ião dn
8iha
Te ixeiru, Alfredo de Melo Azeredo, Luiz J'osé da )lota,
adidos, no .Ministério 110 Interior,
uu guanln nncional
republicana;
capitão Diamantino
Antunes do \l1larul;
tcuen tes : Artur António
da Conreicão,
Frunr-isco
An íhul Duarte 80tH s, Carlos )LulUel Teixeira
41aIheiro , Ismael ,Joaquim ~pinoln, Dnnde Rodrigues
!le
.\.lmej(la,
Pedro
da Siha
l<'eJ'naIHles, lllili('inllO,
llo
(l'w(ho espe('ial, Alhallo Augusto Duarte Neve,:, adidos, no l\liuii'ltél'io do COllléreio, Illdüshia
e AgI,jeul111m c em servi<,'o no illstit uto geogrúfi('o
p cadastral,
e Leonardo
Campos de Almeida,
José .Muria l)into,
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.Toaquim Alberto
de Lara Alegre,
Mateus Fortunato
Hoare,;, J o~é J 0<10 <lu; Cruz Pereira,
Carlos Alberto
Garria Alves Roçadas,
Alvaro Duarte
da Nilva Sanches, Eduardo Emiliano
Rêgo, Antônio Joaquim
Martim, Eduardo
da Silva, José Pereira
Rebêlo,
Carloa
Augusto Martim,
José da Rocha Noeil'o, Anísio Soares,
Eirmiuo da Silva, }lanuel Lourenço de Oliveira,
J osé
J acinte ]_;'igueira;;, mil iciano, do quadro especial, José
da Paixão
Simõe-, Saraiyu;
médico - capitão
Carlos
Cipriano
Ghira Dine;
administração
militar - tenentes: Alberto
Correia Leite Carneiro,
João Carlos da
Silva Valente;
quadro
auxiliar
de artilharia
- tenente Francisco
,]osé Seixas, adidos, 110 Ministério
do
Interior
e em serviço na guarda nacional republicana,
desde 1 de Dezem hro de 1932.

•
3.° - Por decretos de 17 de Dezembro do ano findo:
Iliuislério

lia GUPl'I';l-

P

Dif('C~áo

GI'I'al-

~.11

Rejlal'li~iLo

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. ° 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n. ° 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria
- tenentes:
~Ianuel António Tomé e ~fariano Alves Ferre ira , no reg-iJll('nto
de infantaria
u." 17, ~lanu('l
Cândido
da Si lvn , 110 regimento
de
infantaria
n." ]8; artilharia
- tenentes-coronéis
: 'ribúrcio Afonso 'I'e i; eira, 110 Colégio ~Iil itar, cl..:-de 1
de Dezembro de 1n;3~, J oão Isirlro Tuvures ~Iolltano,
na f'áln-ica de munições
ele artilharia,
armamento
I:'
viaturas,
desde ~ <1(' Dezembro 11t' 1932, Augu sto <*on.~alvetl Pereira d .. Barros, 110 grupo mixto ill<lependl:'utf'
de artilharia
montada n." ~4, <le"cle 8 de Dezembro de
18;32; majore- : Afonso Cortês do" :-;autoH, no regimento <le artilharia
dI' costa n.O 1, <l('sde t (le Dezembro cl(' 1932. Ua.'lHlr de ]_;'reita:'l Pu('heco, uo grupo
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de defesa móvel de costa, desde 9 de Dezembro de1932, Manuel de Beires J'unqueira, na Escola Militar,
Roberto de Matos, na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, desde 6 de Dezembro de
1932; capitãis : :Fernando .T oaquim Coruche, 110 regimento de artilharia ligeira u ," 5, Alfredo 'iha Barreto de Carvalho, no grupo de artilharia
a cavalo
li. o 1, Eliseu
José Pinto Vilas Boas e Eduardo Berardo Lapido Loureiro, no regimento de artilharia de
costa n. o 1, António Araújo de Almeida Campos e
José Sebastião de Sousa Chaves, no regimento de artilharia de costa n ." 2, Dimns Lopes de Aguiar, no
grupo de artilharia pesada 11. 2, José Maria de Vasconcelos e António Emílio ~Ioreim Peixoto, no grupo
de defesa submarina de costa, Edu:.lrdo Ferreira da
Silva, no grupo de especial istns, desde 1 do Dezembro
de 1932, (Jswaldo da Conceicão Vieira de Andrade, 110
grupo de art ilhuria pesada 11." 1, detlde 4 de Dezembro
de 1932, Manuel de Almeirla de ~hila, no batalhão
de aerosteiros, desde G de Dezembro de 1932, N"UJlO
Avidas do EHpírito Santo, 110 regimento de artilharia
ligeira 11. 6, desde 7 de I~zeJll bro de 1!)32; tenentes: Carlos Vidal de Campos Andruda, no regimento
de arüilharia ligeira n. o 3, José Monteiro de Sousa
Leitão, no regimento de artilharia
de costa n 2,
desde 1 de Dezembro de 1!)32, Manuel Coelho da
Silva Ferreira, no grupo de defesa móvel de costa,
desde 2 de Dezembro de 1932; cap itãis milicianos, do
quadro especial: Albano Ribeiro Coelho, no grupo de
artilharia
a cavalo li. o 2, João da Costa Andrade,
110 grupo
mixto independente de artilharia
montada
n. o 24, José Maria Varregoso, no regimento de artilharia de costa n. o 1, desde 1 de Dezembro de 1932,
.Taime Ferreira Coutinho, no regimento de artilharia
ligeira n." 4, desde 7 de Dezembro de 1932; cavalaria - cap itãis : Nuno Gonçalves Branco, na Escola
:Militar, desde 12 de Dezembro de 1932, e miliciano,
do quadro especial, António José Sobral Ribeiro, no
regimento de cavalaria n.? 4, desde 1 de Dezembro
de 1932; tenente Vasco Pereira Pimenta de Castro,
no regimento de cavalaria n.? 7; engenharia - majores: Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma, no
regimento de telegrafistas, desde 2 de Dezembro de
1932, Francisco Nicolau de Sousa Dias Goulão, na
~. a região militar,
desde 5 de Dezembro de 1932; capi0

0

,?

'2 .• Série

ORDEM DO EXJillCITO N.o 1

s

tão Luiz Gonzaga dos Santos Moura, no regimento
de sapadores de caminhos de ferro; tenentes:
Vítor
Francisco Franco, no regimento de telegrafistas, 'Mário
Pereira de Azevedo Batalha, António Brito Pereira
Luz, Fernando Francisco Pinto Eliseu e Floriano Bernardo elas Neves, no regimento de sapadores mineiros,
desde 1 de Dezembro ele 1932, Paulo Emílio de Brito
Aranha, no regimento de telegrafistas, desde 2 de Dezembro de 1932; aeronáutica - capitão António Rodrigues Alves, no campo internacional ele aterragem;
tenente J o é Maria Soares de ~lelo Rodrigues, no
grupo independente de aviação e bombardeamento;
administração
militár - capitãis:
Arnaldo da Veiga
Cabral, na manutenção militar, desde 1 de Dezembro
de 1932, Rodrigo José Correia Raposo e Gaspar Marques de Oliveira, na manutenção militar, desde 5 de
Dezembro ele 1932, André Pelicano Fernandes, na manutenção militar, desde 6 de Dezembro de 1932; quadro auxiliar ele artilharia - cap itãis : Manuel Duarte
de Almeida, no grupo de artilharia a cavalo n. ° 2,
José :Martins da Rocha, no comando da frente marítima da deresa ele Lisboa, desde 1 ele Dezembro de
1932, Aristi.des Lopes 'Vieira, no comando da frente
marítima da defesa ele Lisboa, descle 5 de Dezembro
de 1932; tenentes:
ilberto ~laria de Carvalho, no
grupo de artilharia a cavalo n." 1, João Moniz de Sá
Borges, no grupo ele artilharia pesada n.? 2, desde 1
de Dezembro de 1932, António Francisco. na companhia de trem hipomóvel, desde 10 de Dezembro ele
1932; quadro auxiliar
de engenharia - cap itãis :
Francisco Salgueiro, no regimento de sapadores de
caminhos de reno, desde 2 lle Dozem 1>1'0 de 1932, tTonqui m António Branco, no n'gimento de sapadores mineiros, desde 6 de Dezembro de 1032; tenente Joaquim
Fernandes Pires, no regimento de telegrafistas ; chefe
de banda de música - tone to Franci co Pereira (lH
Sousa, no regimento ele infantaria n.? 18, desde 1 de
Dezembro de 1932.
Idem, para o segundo aumento de 10 por cento sôhre o sôldo :

Infantaria - tenentes-coronéis:
Américo Maria Bivar de Sousa Dores, no regimento de infantaria n." 1,
,Toão Carlos de Vasconcelos e Carlos Alberto Gonçalves
:Marques, no regimento de infantaria n.? 4, Alberto doa
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Santo:-; Pereira
Monteiro,
no regimento
de infantaria
n." 20, Diniz SelJPs Pedro de Rá e Melo, no distrito
de recrutamento
e reserva u." 4; majores:
Jaime Pires
Oansado, no regimento
de infantaria
n. ° 4, João AIpoim Borg'es do Canto, no comando militar elos Açôres,
desde 1 de Dezembro
de 1932, Henrique
de Jesus e
Silva Escudeiro,
na Escola Militar,
desde 3 de Dezembro de 1932, João César Carvalho Vasconcelos,
no regimento de infantaria
n." 1, desde [) de Dezembro
de
1932, Jorge Dias da Costa, na 4.11. região militar,
José
Zeferino de Sequeira, no regimento de infantaria
n." 18,
António Pais de Andrade Baeta, n9 2. ° tribunal
militar
territorial
d e Lisboa, desde 1 de Dezembro
de 1932,
Luiz Augusto
de Sou:m Rodrigues,
no batalhão
independente
de infantaria
11.° 25, de:-;de 2 de Dezemhro
(le 1932; cap itâis : Alfredo Ferreira Esteves, ]]0 regimento de infantaria
11.° 18, desde
I de Dezembro
de
] 932, Júlio Rodrigues
da Silva, no regi menta de infantaria
n. o 21, ,1a ime Martinho
Ferreira
Leal, na
ERcola Militar,
deH(le 2 de Dezemhro
de 19aZ, milic-iano, do quadro e,.;pe('iul, ~Ianuel Hermenegildo
Lourinho, no batalhão
(le caçadores n.? 1; teneutes : ~fanuel Jorge, no quadro (la arma, Vicente G-onç'alveH de
Almeida,
no govêrno militar de Lisboa, J'oão Bupí ista
de Lima,
no comando
militar
dos A\,ôreH, António
Mil-Homens
Correia, no regimento
(le iufantaria
n. ° 4,
,Toão Marcelino
de (~ueiroz, Augui"lto de Paria Lagoa,
Haúl Ribeiro
dOH Sautos, Adelino
Dias (10,,\ Santo~,
Roberto Maria Alãü Gomes dos Santos e Manuel José
Flores,
no regimento
de infantaria
n.? 18, António
Mendes Machado,
no regimento
de infantaria
11.° 20,
Manuel J oaquim da Trindade,
Manuel Carlos de Sousa,
.T ordão Luiz Drumonrl de Castro e Abreu e J OHé Pinto
Correia, no batalhão imlepeudente
de infantaria
n ." 2.\
Artur Rodrigues
de Paula Santos, no batalhão de caça<lares 11.° 7, Ilipó1ito João de Oliveira Pinto, no batalh ão d e metralhadoras
n. o 1, Júlio Alberto (iomes de
Can'ulho,
Maximino Abranches
~len(leH <1eSena N veH
e Mário Coelho <1uSilva, uo hatalhão de eielista'\ n.O 2,
Carlos Baptista,
no (liRtrito de reerutamento
e reserva.
!l.O ]4-, ,Toão Alexan(ll'e
Caeiro Carrasco, nu ('!'4('ola ]ll'áiiea ele infantaria,
Carlos Ho(lrig'ue!'4 Yar('la, ,Tm,(. Baptiilta Barreiros,
J<'erllan(lo Bianchi ::Mol'('ira da Câmam
(' Antero
de Pigueiredo
Alves, re,~pe('t ivamente
n:u\
carreiras (le tiro de Leiria, Guimarãis,
Valongo e C11a-
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ves, João Belo, na agência militar, desde 1 de Dezembro
de 1932, José Correia de Oarvalho,
no regimento
de
infantaria
n ." 18, Domingos
António
Rasquilho,
no
batalhão
de caçadores n ." 1, Luiz das Dores Santos,
no batalhão
de metralhadoras
n. o 1, Pedro Joaquim
da Ounha e Meneses Pinto Cardoso, na carreira de tiro
de Tôrres Vedras, desde 2 de Dezembro de 1932, José
Diogo Lourenço,
no regimento
de infantaria
n. ° 1,
Aníbal Eugénio
ele Avilez, no regimento
de telegrafistas, desde [) de Dezembro de 1932, Eurico Dagoberto
Barroso Tierno,
no govêrno militar
de Elvas,
desde
7 de Dezembro ele 1932, Miguel Oarneiro de Macedo,
no regimento
de infantaria
n ," 13, desde 8 ele Dezembro de 1932, .J oaquim Ferreira
Pedras,
no regimento
de infantaria
H,O 8, desde
11 de Dezembro
de 1932,
Luiz Baptista
da Costa, Francisco
de Carvalho Figueiredo, Manuel Caetano de Sousa e Alfredo
Soares da
OORta, supranumerário
R, desde 1 de Dezembro de 1932,
'Alfredo Joaquim
Lourenço,
supranumerário,
desde 3
(le Dezembro
de 1!)32, Jacinto
Sebastião
Spinola,
no
batalhão
independente
de infantaria
n." 25, António
Maria Ferreira
Braga, lia L." região militar,
Zeferino
<la Ounha Ooelho ele Barbosa Vaz de Castro, na carreira
<le tiro de Mortágua,
Ezequiel
de Matos Vicente,
no
(Estrito de recrutument o e reserva da Madeira,
desde
1 de Dezembro
de 1932, J ORé Beato, no batalhão
de
metralhadoras
n." 2, desde 2 de Dezembro
de 1932,
Miguel :Martins Camelo, no batalhão
de ciclistas n." 1,
desde 4 de Dezembro de 1932, J oaquiin Correia Lucas,
no batalhão
de caçadores n. o 7, desde [) de Dezembro
de 1932, .J osé Honorato
Gomes Pereira,
no batalhão
(le metralhadora"
n.? 1, desde G de Dezemhro de 1932,
Mário de Matos, na situação de inactividade
por doença, desde 10 (le Dezemhro
de 1932, milicianos,
do
quadro
especial.
J org'e Fernando
da Oruz Vieira
e
'Armelim Cândido de Moura Diuiz, no quadro, Hugo
:Mendes Calado, no regimento
de infantaria
11.° 4, Antero Albano da Silva Cabral , no regimento
ele infan ..
taria n ." 17, J'osé Antunes
Boavida,
no regimento
de
infantaria
n." lH. António Dia", no regimento
de infan ..
taria n ." 21, José (le :Melo Soares, no batalhão ele caçadores n.? 7, det4<le 1 de Dezembro de 1!)32, Herculano
Rosado Ramalho.
no regimento
de infantaria
n." 1G,
desde 7 de Dazombro
ele 1932, Silvério
António
da
Fonseca Lebre, na Repartição
ele Estatística
e Estudo
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Civil do Corpo Expedicionário Português, desde 10 de
Dezembro de 1932; cavalaria - major Júlio Baptista
Gonçalves Macieira, no regimento de cavalaria n," 7 ;
capitão Jacques Rafael Sardinha da Cunha, no quadro da arma; tenentes:
António José de Sant' Ana
Crato, no govêrno militar de Lisboa, José Marques
de Carvalho Vilar, no regimento de cavalaria n," 4;
engenharia - majores:
Heitor de Mascarenhas Inglês, no Colégio Militar, Eduardo Corregedor Martins, na Escola Militar, desde 1 de Dezembro de 1932,
Luiz da Costa de Sousa de Macedo, na Escola Militar,
desde 5 de Dezembro de 1932; médicos - capitãis
milicianos, do quadro especial: Joaquim Mendes Pedroso Costa, no grupo de artilharia a cavalo n." 2,
Alfredo Pereira de Sousa, no hospital militar principal de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1932, Jacinto
de Freitas Morna Júnior, no hospital militar regional n. ° 2, desde 2 de Dezembro de 1932; administraçuo militar - tenentes: Fausto Rosário da Conceição
e António Dias Sancho, na 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, Hermenegildo Chaves de Paiva,
no regimento de infantaria
11.° 4, Rui Augusto
da
Silva Mendes, no grupo de defesa móvel de costa,
Hermínio Ribeiro Neves, no grupo de especialistas,
Fernando Raposo de Oliveira, no batalhão ele pontoneiros, Fernando António Gomes, em serviço na coudelaria militar de Alter, desde 1 de Dezembro de
1932, .Jo.'é Bamvindo Correia Raposo, na manutenção
mil itar , desde 6 ue Dezembro de I 932, Ernesto Gustavo ae Arruda, no quadro, desde 11 de Dezembro
de 1!);J2, 'I'elérnnco .Iosé Garcia, na 2.a Di recção Geral
do Min ist 'rio da Guerra, dpt;(l" 12 de Dezembro de
1932; secretarindo militar - cap itão Franeisco :\fnrques Beato, 110 2.° tribunal
m il ií.ar Ierr-itoriul de Li 'boa, desde 3 de Dezembro
do 19~12; ten eute Alberto
Alfredo
Fer-reira de Miranda,
na 4.a reg-íJo militar,
desde 9 de Dezemhro de 19a2; quadro uuxil.iar de rí.ilhai-i» - cap itão :.\Iiguel da Conceição Correia, no
grupo €le defesa submarina de costa; tencntes : José
Júlio da Silva, no govêrno militar ai' Lishon, Francisco A1Itô])10 Viegas, no TC'g'imento de nrf ilhnriu de
costa I1.0 2, Manuel Mendes <la Rocha, no grupo de
artilharia pesada n ," 1, José Pedro Ferreira Ua1l1 a,
na Iáhrica de muniçõps de artilharia,
armamento e
viaturas, desde 1 de Dezembro de 1932, )Ianuel An-
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tónio Pinhão, no regimento de artilharia ligeira n." 3,
José dos Santos Carramate, no regimento de artilhaa-ia de costa n." 1, desde 2 de Dezembro de 1932, Manuel Joaquim Gonçalves da Costa, na companhia de
trem hipomóvel, desde 5 de Dezembro de 1932, José
Simões, na frente marítima da defesa de Lisboa, desde
12 de Dezembro de 1932 ; picador - tenente José Serra,
no regimento de artilharia ligeira n." 3, desde 10 de
Dezembro. de 1932.
.
Idem, para o terceiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

In:fantaria - brigadeiro David Augusto Rodrigues,
na La inspecção de infantaria,
desde 6 ele Dezembro
de 1932.
Concedidas as vantagens g.e que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 ele 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 i929, necessário
para o segundo aumento de iO por cento sóbre o soldo:
Infantaria - tenente-coronel
Uicardo
Freire
dos
Heis; tenentes: Pedro da Silva Fernandes e António
Goncalves da Cosia, desde 1 de Dezembro de 1932,
Ra1Íl Ferreira Braga, desde 11 de Dezembro de 1932,
miliciano', do quadro especial, António ue.\lmeida
Abrantes ; cavalaria - tenente Eduardo Augusto Mascarenhas ::\limoso Serra, desde 1 ele Dezembro de 1932,
adidos, no }[ini~tél'io do Comércio, Indústria e Agricultura e em erviço 110 ln íituto Geoguífieo e Cadastral.

4.

o-

Por decretos de 2~ de Dezembro do ano findo:
milislério da Guerra - 1.1\ Direcção Gcral- ta nrparll~ão
Tribunal militar territorial do Viseu

Defensor oficioso, O capitão do infantaria José Marie
Coelho da Mota.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 20 do Dozeuibro de 103...).
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Dlinist(>l'ioda Gnerra- P Dil'rc~áo Grral- 2.a Rel)al'ti~áo

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 f 7:378, de 27 de Setembro de i929, modificado
pelo decreto n. o i9:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
'Artilharia
- tenente-coronel
Carminé
Ribeiro
de
Melo ~ obre, desde 12 de Dezembro de 1932; majores:
Ricardo Malhou Durão, no regimento
de artilharia
de
costa n.? 1, desde 1 de Dezembro
de 1932, Alberto
Mário Cortês dos Santos, no regimento
de artilharia
de costa n." 8, desde 2 de Dezembro de 1932; capitão
,Torge Pereira de Carvalho, na assistência
aos mil itaretuberculosos,
desde 6 de Dezembro
de 1932; tenente
Emílio' Ramos Afonso, no grupo de artilharia
pesada
n ," 2, desde 1 de Dezembro
de 1932; engenhariaienente António J'osé Pimeutel , na 2.a região militar,
desde 6 de Dezembro
de 1932; farmacêutico
-major
Jaime José da Costa, na direcção do serviço de satide
militar,
desde 21 de Dezembro de 1932; administracão
militar - capitão António Ribeiro dos Reis, no grupo
de artilharia
pesada n." 2; quadro auxiliar
de artilharia - capitão
Domingos
Joaquim
Gonçalves,
no
govêl'no militar
de Lisboa,
desde 1 de Dezembro
de
1932; picador - capitão Domingos
Pires Martins,
no
-l'egimeuto
de cavalaria
n," 3, desde 16 de Dezembro
de 1932.
Idem, para o segundo aumento de ia por cento sôbre o sôldo:
Infautaria
- tenentes-coronéis
: Jaime Raúl Sepúlveda Rodrigues,
no regimento
de infantaria
n.? 8.
desde 1 .le Dezembro
de 1932, 'l'l'Ístão A.UgURto de
Noronha
Freire
de Andrade,
110 distrito
de recrutamento e reserva 11.° 21, desde 12 de Dezembro de 1932 ;
tenentes:
Manuel
Correia de. F'igueiredo,
no quadro
!la arma. Sebastião
Moreira do Amaral,
no regimento
de infantaria
]).0
18, Adriano
da Cruz, no govêrno
militar
de J.i"boa, desde 1 de Dezembro de 1932, Alfredo José Bnrroso , no quadro da arma, desde 5 de
Dezembro
de UJ32, .Toão Baptista
Cardoso de Brito,
no disti ito de recrutamento
e reserva u." 2, António
Pires da Silva, no grupo de aviação e informação
n." 1,

•
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-:\1anuel Lopes da Silva Chaves, no govêl'no militar
de Lixhoa, milicianos,
do quadro especial:
Augusto
dos Santos
Malta,
António
Pereira
dos Nantos e
Amadeu
de Almeida
Teixeira,
no regimento
de infantaria
n.? 18, Joaquim
Diogo Correia,
na oarreiru
de tiro ele Castelo Branco;
médico - capitão miliciano.
do quadro
especial,
Carlos Augusto
Leão da Silva.
na escola central de oficiais;
administração militartenentes:
Luiz Gago Nobre de Lacerda
Júnior,
DO
regimento
ele infantaria
H.O
11, António Pinto dos
Nantos, Jacinto
José de Sousa Charruu
e Procépio
Castelo Branco,
na Z.a Direcção
Geral do Ministério
da GUErra, milicianos,
do quadro especial : J anuário
de Almeida
Filipe,
no depósito geral de material
ele
uquartelumento,
Afonso de Albuquerque
e .José GOl1(,'alveR PalhareR J'únioi, na.::?a Direcção Geral do Min istério da Guerra,
desde 1 de Dezembro
de 1932;
quadro auxiliar
ele artilharia
- tenentes:
)laximillo
1Iarquei", no l'egimento
de mtil ha.riu ligeira
11.° 2,
desde 13 de Dezembro
de HM2, Carlos Marques
Alexandre, na scolu central de oficiais, desde 21 de Dezemhro ele 1932; quadro auxiliar
df' engenharia-r-apitão J ORé Augus-to Marques, no regimento
de Kupadores mineiros,
desde 1 ele Dezembro
de 19aZ; picn dor - cap itão Hermínio
Gonça lves Oa runiro , no
regimento
de cavalaria
11.° D, desde
2 de Dezembro
(le 1932.
Idem, para o terceiro aumento de 10 por cento sóbre o sôldo:
Infantaria
- capitão,
supranumerái-io
permanente,
António
Augusto
Franco,
desde 21 de Dezembro
de
1D:32; médico - tenente-coronel
J osé Mmia Geraldes
Leite, no hospital
militar
auxiliar
de Belém, desde
l;i de Dezem hro de 1932.
Ofioiais milioianos

de reserva

'I'enente-coronol
miliciano médico, da Ln companhia
de saúde, Augusto Cardia Pires, major miliciano médico,
(la brigada n.? 1 do caminhos de ferro, José Boleiras
Proença e capitão miliciano médico, da 2. a companhia de
eaúde, Afonso Henriques,
por terem atingido o limite do
idade , nos termos do § 3.0 do artigo 61.° do decreto .
n. o 12:017, de 2 do Agosto de 1926, devendo ser constderados nesta situação,
respectivamente,
desde 23, 21
e 18 do corrente mês.
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Ministério da Guerra - Rellarti~ão Geral
Instituto Feminino de Eduoação e Trabalho

Professor efectivo do 5.0 grupo de disciplinas, nos
toruios do artigo 90.0 do decreto n. o 18:879, de 25 de
Setembro d~ 1930, o major de artilharia, ,professor provisório do mesmo grupo de disciplinas, Oscar da Silva
Pereira Dias.
Concedidos os seguintes aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo, desde as datas que lhes vão indicadas,
nos termos dos artigos 67. e 69. o do decreto n. o 16:443,
de 1 de Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4.0 do decreto
u." 20:247, de 24 de Agosto de 1031, e artigo 10.0 do
decreto n. o 21 :426, de 30 de Junho de 1932, aos oficiais
inválidos em seguida mencionados, por terem completado o tempo de permanência no põsto de tenente necessário pura os ditos aumentos, nos termos do decreto
n.? 17:37~, de 27 de Setembro de 1929:
0

1.0 aumento, desde 12 do corrente mês: major, reformado, António Cândido do Costa Lobo Ferreira.
2.0 aumento, desde 1 do corrente mês: major, reformudo, José Leonardo Dores; capitão, na situação ele resorva, Vergílio Vicente da Silva ; capitão, reformado,
Alvaro Alberto Raio de Carvalho ; tenente, nu situação
de reserva, Mariano Moreira Lopes, e tenentes, reformados, António Rodrigues,
Raúl J oaquim Leitão da
Silva, José Francisco de Medeiros Correia e José Duarte
Barbosa.
2. o aumento, desde 2 do corrente ínês : tenente, roformado, Alfredo da Cruz Curado.
2. o aumento; desde 3 do corrente mõs : tenente, reformado, José Nunes.
3. o aumento, desde 1 do corrente mõs : coronel, roformado, José Artur Braz da Silva.

5.

o-

Por decretos de 3i de Dezembro do ano findo:
Ministério da Guerra - LA Di I'ct(ão Geral- 2. a nrJ)Jl'li~ão

Concedidas as vantagens de (lue trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de .1931, desde as datas
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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." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sóbre o sôldo:

Enfantnria - tenente Joaquim Monteiro de Freitas,
no batalhão independente de infuntar.in n. ° 22, desde
1 de Dezembro de 19:32; engenharia - tenente Albano
Moreira de Almeida, no regimento de sapadores mineiros, desde 18 de Dezembro de 1932; quadro auxiliar
de artilharia - cr pitão Xlunue] de Amaral da Estrêla,
na direcção do serviço de obras e propriedade'! militares nos Acôres, desde 2 de Dezembro de 1D32; tenente _\_utóniode Sousa Pinto Cardoso ~Iachado, desde
31 de Dezembro de 1D32; quadro auxiliar de engenharia - capitão J Otié Fernandes de Carvalho, nu,
2.a região militar, desde 15 de Dezembro de 1932.
.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Casimiro Amorim Soares. de Albergaria, no batalhão independente de infnntaria n 24; capitão Francisco Cipriano de Castro,
no batalhão independente de infantaria n 22; tenentes: Augusto Quadros Teles de Sampaio, na carreira de tiro de Mira, João Pascal :Machado Benevides,
no batalhão independente de infantaria n.? 2-:1:,desde
1 de Dezembro de 1932, Alfredo Tôrres Baptista, no
regimento de sapadores mineiros, desde 2 de Dezembro
de 1932, José de ::Miranda Andrade, na carreira de tiro
da Figueira da Foz, desde 5 ele Dezembro de 1932,
Albano Rebêlo Nunes Ferreira, adido, no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal, desde 10 de Dezembro de 1932,
Amaro Garcia Loureiro, na comissão de assistência aos
militares tuberculosos, desde 26 de Dezembro de 1932,
João Tavares Ferreira e Domingos Carvalho, no batalhão independente de infantaria n ," 24, milicianos, do
quadro especial, José Raposo e Augusto Oliveira da
Cunha, respectivamente nos batalhões independentes
de infantaria n. os 22 e 2-:1:,desde 1 de Dezembro de 1932,
Eduardo Cerqueira Moreirmhas, na carreira de tiro
de Almeida, desde 11 de Dezembro de 1932, Luiz Borges Júnior, no batalhão de caçadores n." 3, desde 19
de Dezembro de 1932; médicos - capitãis milicianos,
.?

.?
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do quadro especial: Manuel K eto Cabral, no regimento
de sapadores mineiros, Lu iz Pinto de Figueiredo, na
3.& companhia de saúde; administração
militar - catepitão António Luiz Pôrto , na 2.a região militar;
nentes : Alfredo Céflar de Brito e :Mário Pereira Braga,
na 1.& região militar, João J oaquirn Vicente J únioi,
no batalhão independente de infantaria n. o 24, desde
1 de Dezembro de 1932, Ba~flio Eduardo, na 2. a D lrecção Geral do Ministério da Guerra, desde 31 de
Dezembro de 1932, Manuel Maria Ferreira ele Abreu,
desde 4 de Dezembro de 1932; milicianos, do quadro
especial : Manuel Esteves Cardoso, na La região urilitar, desde 1 de Dezem bro de 1982, António Maria
.varela Lopes, no regimento de sapadores mineiros,
desde 3 de Dezembro de 1932.
Oficiais milicianos

de reserva

Capitãis milicianos médicos, do quadro dos médicos
auxiliares do exército, Alfredo Augusto Portugal da
Sil veira e João Pedro 'I'eixeira de Aguiar, por torem
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 considerados nesta situação desde 29 do
corrente mês.
Reforma

General, graduado, na situação de reserva, Aquiles
Alfredo da Silveira Machado, por ter atingido o limite
de idade nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decroto
n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devondo SOl'
considerado nesta situação desde 25 do corrente mês,

6. o - Por decreto de 7 do corrente mês:
Blinistérill da Gncl'I'a- ,I,a Dire('(ãll GCl'al- 2.a Ilt'parti~áo

Concedidas

as vantagens

do que trata

o decreto

n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas quo
lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados

:

Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes nos termos
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de lO por cento sôbre o sôldo:

Estado maior general - general Francisco Bernardo
do Canto, ajudante geneiul do exército,
desde 1 do

2." Série
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,Janeiro dê 1933; infantaria - coronel Jerónimo GOIJçalves Ribas, no distrito de recrutamento e reserva
n." 9,desde 2' de Janeiro de 1933; tellénte:-;-coronéis:
António Marcelino Monteiro, no regimento de infantaria n ,° 9, José Eduardo Moreira Sales, no regimento
de infantaria n 12, Pedro de Azevedo Cruz, no distrito de recrutamento e reserva n.? 1, João de Sena Belo
Júnior, no distrito de recrutamento e reserva n." 12,
Joaquim Jerónimo Cordeiro de Brito Faria, no tribunal
militar territorial do Pôrto; capitãis : supranumerário
permanente, António Gomes, miliciano, do quadro especial, Heitor Godofredo Ribeiro de Almeida, no quadro, desde 1 de Janeiro de J 933; tenente Franciser, de
Sousa, no regimento de infantaria n ." 19, desde 1 de
Dezembro de 1932, ficando nula e de nenhum efeito
a parte do decreto de 10 de Dezembro de 1932 que
lhe concedeu o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo; artilharia - capitã'1s: João Carloa 'I'avares
Ferreira da Cunha, no depósito de material aeronáutico, desde 19 de Dezembro de 1932, Pedro António
Couceiro Vilar Moreira, no regimento de artilharia
de costa n.? 2, desde 27 de Dezembro de 1932, miliciano, do quadro especial, Manuel António Martim;
Olaio, no grupo mixto independente de artilharia montada n. ° 24, desde 2 de Janeiro de 1933· cavalariatenente-corollêl Fl'anciscode Assis Jara 'de Carvalho,
na eHcola prática de cavalaria, desde 1 de Janeiro de
1933; capitão Manuel Joaquim BaleiDão do Passo,
no depósito de garanhões, desde 31 de Dezembro de
1932; aeronáutica - capitão Manuel ele Barios Amado
da Cunha, no depósito de material aeronáutico, desde
19 de Dezembro de 1932; secretariado militar _ capitãiR: ,José ele Sousa Júnior, na 3.a Direc\,ão Geral
do :JlilliRtério da Guerra, Luiz Dias Catarino, ]]0 distri to de recru tamen to e reserva n. ° 1; quadro auxiliar
de artilharia - capitão Júlio Meirn de Amorim, na
l.a ]'('g'iãomilitar, desde 1 de ,Janeiro de 1933; quadro
auxiliar de ngeuharia - capitão João Antunes Salvador, no batalhão de autolllohilil'tas, desde 26 de Dezembro de 1932.
.?

Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Belisário Pimenta, no
regimento ele infantaria n.? 6, desde 31 de Dezembro
de 1932; maj ores: Manuel José Marques J úuior e
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Henrique dos Santos Nogueira, no Colégio Militar,
desde 1 de Janeiro de 1933; capitão Inácio Carreira
Gaspar Teixeira, na carreira de tiro de Ponta Delgada, desde 1 de Dezembro de 1932; tenentes: Manuel
de Almeida, desde 23 de Dezembro de 1932, António
Henriques da Silva e João Henriques Alcântara Albuquerque e Castro, no distrito de recrutamento e reserva
n." 14, desde 29 de Dezembro de 1932; cavalariatenente-coronel
Oarlos Eugénio Álvares Pereira, no
regimento de cavalaria n." 9, desde 31 de Dezembro
de 1932; tenente Bento da França Pinto de Oliveira,
no depósito de garanhões, desde 30 de Dezembro de
1932.
Idem, para o terceiro

aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - majores: Manuel José Marques Júnior
e Henrique dos Santos Nogueira, como capitâis, no
Colégio Militar, desde 5 de Dezembro de 1932.
7. o -

Portarias

Por portarias de 2 do corrente mês:
, !Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeado o capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, J úlio Ribeiro da Costa
para fazer parte da comissão encnrroguda de proceder
ao estudo de padrões de material de aquartelamento em
uso no exército, nomeada por portaria de 27 do Janoiro
de 1932, publicada na Ordem do Exé1'cito 11.0 3, do
mesmo ano, em substitutçâo
do capitão de artilharia
Carlos N unos de Castro Paiva, que deixa de fazer parto
daquela comissão.
Jlinistério da Guerra -

t. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Promovido a aspirante a oficial miliciano, nos termos
do artigo 36.° do decreto n.? 21:365, do 22 de Abril de
1932, continuando na situação de licenciado, o primeiro
cabo cadete do regimento do cavalaria n. ° 4, Manuel
Lourenço Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho.
Promovido a aspirante a oficial para a Escola Militar,
nos termos do § 2.° do artigo 16.0 do decreto n." 16:750,

2." Série
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de 19 de Abril de 1929, atendendo a que não foi ainda
regulamentado o decreto n." 16:141, de 8 de Novembro
de 1928, desde 1 de Novembro do ano findo, o civil
Cremildo Pereira Mateus.

Por portaria de 7 do corrente mês:
~lillislÍ'l'io da Gllel'l'3 -l\('Jlal'li~ão

do Gabillelc

Tendo o coronel rIe engenharia,
na situação de reserva, professor da Faculdade
de Ciências da Univsr.,
sidade de Lisboa,
Dr. António
dos Santos Lucas,
apresentado
um notável trabalho,
assente em bases
científicaR, relatiyo ao estudo da situação financeira
do Cofre de PI'evidência
dos Oficiai« do Exército Metropolitano,
o que perm itsn poder ser dado a est»
institulç'ão
um mais largo desen volvimento,
beneficiando, assim, o elevado número dos seus subscritores,
oficiais do exército e da armada:
manda o Govêrno
da Repúbli('(l Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o referido
oficial pela inteligência,
ciência.
aêlo e uediC'(l<:uodeIllonstradof> com a execução daquele
trabalho em que patenteou,
além dos seus profundos
conhecimento»
da especialidade,
um grande espír-ito
de al tru ísmo e com o qual prestou um r'el evarrte serviço à família militar em geral, e em especial àquela
institUIção ele preyidência,

8.

o-

Por determinação do Govêrno da Republica:
Minislério da Guerra - P

Direcção Geral

Adjunto da 3.:1 Repartição, o capitão do batalhão de
metralhadoras n. o 1 Artur Ernesto Oampos de Olivoirn
Pinto.
31illislério da Gllcl'I'a- 2.a Direcçáo Geral

Adjunto da 2.11 Repartição, o tenente do regimento
do sapadores de caminhos de ferro Inácio Constantino
do l\fenrses Oom do Vale.
Adjunto da 3.n Repartição, o capitão do serviço de
administração
militar, supranumerário, Clemente Rafael
Leão, pelo pedir.
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Direc~ão Geral

Adjunto da 2." Repartição, o coronel de artilharia.,
com o curso do estado maior, adido ao quadro, Carminé
Ribeiro de Melo Nobre.
Estado maior general

Ajudante de campo do general João Júlio dos Reis e
Silva, o capitão do batalhão de caçadores n.? 5 Augusto
de Sousa Medeiros.
4.' região militar-

Tenente do regimento
tónio Vitorino.

Quartel general

de "infantaria n." 16 José An-

Govérno militar de Lisboa-Quartel

general

Adjunto da 3. Reparticão, o alferes do secretariado
militar, supranumerário, Domingos dos Santos Massano
Corado.
II

Regimento de infantaria n.· 12

Comandante de infantaria, o coronel, no quadro da
arma, J ácome Maria Oom do Vale.
Regimento de infantaria n.· 15

Tenente do batalhão de ciclistas n. ° 1 Benjamim Dias
Raposeiro.
Batalhão de caçadores n." 8

Segundo comandante, o major de infantaria, em disponibilidade, Eugénio Ribeiro de Almeida.
Exonerado de segundo comandante, interino, o capitão Domingos José Santos de Lemos.
Capitão do regimento de infantaria n.? .16 Albino Correia de Oliveira Machado.
Batalhão de metralhadoras n.· 1

Capitão de infantaria, da 3.11 Repartição da LA Direcção Geral do Ministério da Guerra, Luiz António Aparício.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 8

Capitão do infantaria, suprauumerário
permanente,
Domingos José Vieira de Andrade, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 13

'I'enente de infantaria, supranumerário
Francisco de Carvalho Figueiredo.

permanente,

2.' Série
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N.· 1

Carreira de tiro civil de MOTtágu8.

Director, o tenente do batalhão de metralhadoras
Viriato Lopes das Neves.
r

fi. o

2

.

"'Direoqãoda arma de artilharia
1.' delegação

'

.'

Coronel da extinta delegação da La inspecção de artilharia Luiz Monteiro Nunes da p()IlÍe.
2.' ínspecçâo de artilharia

Inspector interino, o coronel do regimento de artilharia de costa n.o 2 Alexandre Herculuno Garcia.
•

'3.'11 ínapeoção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia,
pecção, Vergilio Pinto da Sil "a.

da 2. fi ins-

Qua.dro da arma de artilharia

Major s de artilharia. da 3.a Repartição da 3.a Dírec-ção Geral do Ministério da Guerra, Joaquim Mendes do
Amaral e, da direcção da arma, João Vítor Ferreira da
Fonseca.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes

do serviço do administração militar, suprada 1." companhia de administração militar,
Vicente Ilenrique Varela Soares, pelo pedir.
numerário

Grupomíxtc independente do artilharia montada n.· 2~.

Tenente do quadro auxiliar de artilharia,
Manuel Agudo.

no quadro,
.

Regimento de oavalaríe, n.· ." ,,

I

Tenente do regimento do cavalaria n. ó 5 António
Simões de Paiva, sem dispêndio para a .Eazenda Na.cíonsl.
.' ,
Quadr~da, arma de eDgenh!lo~ia.

Te,nent~ de engenharia, da 2.8 Repartição da 2.8,Di.
rec~ão Geral dó' Ministério 'da' Gúêrra, Ltriz José' de
'Ayelar Machàdo Veiga da Cunha.
~
Quadro especial a que se refere o arti~o 6...
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembro d.e 1921

Tenonte miliciano do serviço' d 'adIhjni~l'aç!lo militar,
ldo· mesmo quadro, do rdepésito geral d.B material de
aquartelamento, Jauuárío .do.A!ltneida Filipe.;
•
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Tenente do batalhão de metralhadoras
da Purificação Soares.

n. o 1 Armindo

Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pósto de major dos capitâis do quadro auxiliar de engenharia, no corrente ano.

Vogais efectivos: tenentes- coronéis de engenharia Roberto de Oliveira Pinto e José dos Anjos.

9. o -

)lini~lério da Guerra - Reparliç!lo do Gabinele

a) Declara-se que, por decreto de 27 de Maio do ano
findo, publicado no Boletim Militar das Colónias, de 10
de Julho do mesmo ano, foi exonerado do cargo de chefe
do oscado maior da colónia de Moçambique, por ter terminado a sua comissão de serviço, o coronel do infantaria, com o curso do estado maior, Eduardo Augusto de
Azambuja Martins, cargo para que foi nomeado por decroto do 3 de Dezembro de 1926 o que exerceu com intoligência, zêlo e patriotismo.

b) Declaru-so que, por portaria de 5 de Julho do ano
findo, publicada no Diário do Gooêmo n.? 157, de 8 do
mesmo mês, foram exonerados, respectivamente, do chefe
do Gabinete e secretários da Presidência do Ministério,
o coronel do cavalaria Manuel da Costa Latino, capitão
de cavalaria Carlos Afonso Azevedo Cruz de Chaby e
tenente de cavalaria Ileldor Eduardo de Sousa Martins,
o louvados pelo muito zõlo, solicitude, lealdade e dedicação com que desempenharam as funções de que estavam incumbidos.

c) Declara-se que foi nomeada a nova comissão central
da Cruz Vermelha Portuguesa para o triénio de 19331935, cuja composição é a seguinte:
Presidente, Henrique José Monteiro de Mendonça,
proprietário, membro do conselho da Ordem de Benemerência.
Vice-presidentes:
Vico-almirante Guilherme Ivens Ferraz.
General Luiz Augusto Ferreira Martins, comandante
da Escola Central de Oficiais.

•
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Secretário geral, major, equiparado, Afonso de Ornelas, agente oficial da propriedade industrial.
.}
Secretário, capitão, equiparado, Lniz Filipe de Freitas
Andrade Albuquerque de Bettencourt.
Vice-secretários :
"
Jacinto de Andrade Albuquerque de Bottencourt, proprietário.
Tenente, equiparado, José Teodoro dos Santos Formosinho Sanches, médico, director do posto de socorros
n. o 1 da Cruz Vermelha.
.
Tesoureiro, capitão-tenente de administração naval
Carlos Pinto Tasso de Figueiredo.·
Vogais:
Vice-almirante Carlos Viegas Gago Coutinho.
General Alexandre José Malheiro, comandante geral
(la guarda fiscal,
General Amílcar de Castro Abreu e Mota.
General Felisberto Alves Pedrosa, ex-Ministro da
Agricultura.
General José Pedro de Lemos.
Brigadeiro Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e
Castro, presidente do conselho nacional de turismo.
Coronel António Gorjão Couceiro de Albuquerque.
Coronel Belchior José Machado, vice-govemador da
Companhia Geral de Crédito Predial.
Coronel Francisco de Sales Ramos da Costa.
Coronel Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro, ex-Ministro do Comércio.
Coronel Joaquim Augusto Lopes da Costa Teriaga.
Coronel médico Carlos Alberto Lopes .de Almeida.
Coronel médico Manuel Rosado Fernandes Gião, director do serviço de saúde militar.
Tenente-coronel João Luiz de Moura, governador civil
de Lisboa.
Capitão-tenente de administração naval Carlos Joaquim da Luz.
Major médico miliciano Francisco Maria Monteiro Seia,
director do posto de socorros n.? 2 da Cruz Vermelha.
Dr. Afonso de Castro Osório, director geral da segurança pública.
António J osé Mslheíro, director geral da contabilidade
pública.

2.' Série
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Dr. Ernesto Galeão Roma; director técnico da Associação dos diabéticos pobres.
Dr. José Alberto de Fnria, director geral de saúde
pública.
Dr. José António Marques, sub-director geral do Supremo Tribunal do J ustiça.
Dr. José Bernardino Gonçalves Teixeira, embaixador.
Dr. José Martinho Simões, director geral do administração política e civil do Ministério do Interior.
José Pedroso, cônsul geral da Bolívia.
José de Succna (Conde do Sucoua), proprietário.
Karl Andersen, cônsul geral da Estónia.
Alferes, equiparado, Luiz António Xavier Júnior, .médico e director do põsto de socorros n. o 3 dtl. Oruz Vermelha.
Manuel Francisco de Barros Leitão e Carvalhosn
(Visconde do Santarém), proprietário.
- Pedro Gomes da Silva, capitalista.
Samuel Lupi dos Santos Jorge, proprietário.
Dr. Ricardo de Almeida Jorge, professor.
Dr. Tomaz de Melo Breyner (Conde de Mafra), professor.
10.

o-

8lilli~lério da Guma - 1.a Direcção Geral- P Reparlição

à) Declara-se que, por decretos publicados no Diário
n.? 293, 2.a série, do 15 do Dezembro do
1932, foram condecorados com as Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os seguintes oficiais:

do Gooêrno

Por decreto de 1 de Outubro <le,1932 :
OrdelD MiUtaJ." do A viz '
Comendador

Major do infantaria, com o curso do estado maior,
António José Adriano Rodrigues.
Major do secretariado militar Miguel da Fonseca Pinheiro.
Oficial

Capitão de infantaria Carlos Raúl Camacho.
Cavaleiro

'I'onente do serviço de administração
J 08é Pereira de Vasconcelos.

militar Alcino

2," Série
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Por decreto de 9 de Novembro de 1932 :
Ordem, lUilitar

de Crist9'

Comendador
Major de infantaria Gaspar Inácio Ferreira.
b) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro do 1917:
'
,
Medalha de ouro,
Ministério da Guerra=--2." Direcção Geral-3."

Capitão do serviço de administração
Grave.

Repartição

militar Carlcs
"

Govérno mUt'tar' de Lisboa

Capitão de infantaria Aparício de Pat;tla Pacheco;
L" Tegião milita.r

Tenente reformado, inválido de guerra, António Augusto do Sá Pilão.
Regimento de infantaria n,· 3

Major José da Costa.
Capitão Júlio César Gonçalves.
Tenentes: Guilherme Angusto .Monteiro e, chefe de
banda de música, Artur Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente António de Oliveira.
Guarda nacional republicana

Tenente de infantaria Abílio de Assunção Lorena.
lUednlha. do prata.
Ministério do.Guerra - 2," Direcçã.o Geral-3,·

Capitão do serviço do adminístracão
Manuel Humberto Roiz Cepeda.

Repartição

militar Álvaro

Regimento de infantaria n.O3

Capitão médico João Martins Viana.
Batalhão de eaçaâores

Capitão miliciano, do ,quadro
reira Liuhares Nobre.

n.· 9

especial, António, Fer-
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lige1ra n.· 3

Capitãis João Vasco de Meneses e Manuel Augusto da
Silva Pestana ..,
Tenente José Pedro Perestrelo
de Barros Moura
Freire de Meneses.
I

". i'

~.'

.

Grupo de espeoialistas

Tenente João António Saldanha Oliveira e Sonsa.
J.'

,- ,

-l\

-~,

:J

1

Guarda na.Qional republioana

Tenente de cavalaria Carlos Alberto de Oliveira Moreira.
c) Tendo sido agraci.ado., pro' Sua. Mnjestade o Rei da
Bélgica ,c,om.o graude cavaleiro da Ordem de Leopoldo
e H!:llo Govêrno ,da República Francesa com o grau de
cavaleiro 'da Ordem da Estrêla Negra, o tenente de artilharia Francisço Carlos lt,oqJ.a Machado Cardoso Salgado, é·lhepermi~idoJ, en:, éónformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquelas mercês e uSI+l:as,re~pectivas insígnias.
d) Deciaia.-se quê ficà sé'ni' , efeito a concessão da medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar, conferida ,~o,tool}~~:1 do secretariado militar Januário Simões da Silva pela Ordem do Exército n.? 20,
2.11 série, de 1932.
11. o-llinislério

tia Guerr~- f..& Di rcc~ão Geral- 2. n Rcparlf~ão

a) Declara-sê tp1e1Iéá!fflm efeitou alínea 9) do n." 16.0
da Ordem do Exército n,~'21, 2. a série, de 1932.

b) Declara-Sê 'QM'0a. 'tenéb.teM ~ de infantaria Gualter
Monteiro Alves' e do serviçotde administração militar
Artur Rodrigues de Matos e os alferes: de infantaria João
das Dores Nun
alrAo',"i\n'tónio Maria da Anunciação
T~lo. ~ ,fa!,maCêut4:Q AfH9njo,~iA1'JgustoCastanheira Samuel, que, por d($cJ,'~t~de ,5 de Novembro último, inserto
na Ordem do Exército n.~ ~O~.2111 série, de 1932, passa.
ram à situação de adidos, dovem ser considerados nesta
situação, respectivemeate; desde 29 de Outubro, 5 do
Novembro, 31, 28 &- 17 de, Outubro do ano findo.
c) Declara-se que os ~apitãis de artilharia Jaime AIberto Valadas Lopes Fernandes, António Rodriguos
Santos Pedroso e Eduardo Augusto Tavares Nunes

2.' Série
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foram aprovados nas provas especiais de aptidão para
o pôsto imediato em 10 do corrente mês.
d) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade, João Carlos Guedes Quinhones Portugal da
Silveira chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro cm 9 de Novembro de 1932.
e) Declara-se

que o tenente do engenharia, que pela
série, de 1932, foi colocado
no regimento de telegrafistas, se chama Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira da Mota.
Ordem do Exército n.? 21,2.3

J) Declara-se que fica sem efeito a alínea e) do n.? 17.°
da Ordem do Exército n.? 20, 2.3 série, de 1932, respeitante ao capitão de engenharia Manuel Quirino Pacheco de Sousa.
g) Declara-se que fica sem efeito a nomeação dó
tenente-coronel do serviço de administração militar Armando de Almeida Lima para freqüentar o curso de
informação do 3. o grau da Escola Central de Oficiais, no
ano escolar de 1932-1933, sendo nomeado, em sua substituíção, o tenente-coronel do mesmo serviço Francisco
de Pina Esteves Lopes.
h) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário,
Manuel Gonçalves Rodrigues
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro
em 22 de Dezembro de 1932.
.

12. e -

)Iinislério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

t.a lI(>parli~ão

Declara-se que, nos termos da 2. parte do artigo 22.
do regulamento do depósito geral de material do guerra,
fizeram parte da comissão encarregada da recepção em
Lisboa de espingardas metralhadoras 7,7 mj930 (Madsen)
fornecidas ao exército pelo AIS Reckilriffel Syndikat de
Copenhague os seguintes oficiais:
.
Coronéis de artilharia Alexandre Herculano Garcia e
Camilo Amândio da Silva Sena.
Tenente-coronel de artilharia Francisco António Real.
Major de artilharia Raúl Ferrão,
Üapitãis : de enzenharia Jorge Henrique Gomes da
Silva e João Pinto "Ribeiro e de cavalaria Humberto Buceta Martins.
3
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2." Série

Obi"tuário
1032
Novembro
Dezembro
»
»

1933
Janeiro

2-

Tenente miJiciano, de reserva, de administração
militar, Alvaro Rodrigues Baptista dos Santos.
29 - Coronel, reformado, João José da Luz.
3t - Capitão, reformado, .Ioaquim Marques da Silva.
31- Capitão, na situação de reserva, Damião José Pêgo
de Melo.
3-

'I'eneute do serviço de administração
sílio Eduardo.

militar

Ba-

Rectificações
Na Ordem do Exército n." 22, 2.- série, de 1931, p. 774,1. 41,
onde se lê: «Franclsco Pereira de Guimarãla», deve ler-se: «F'rancisco Pereira de Magalhãis».
Na Ordem do Exército n.? 20, 2." série, de 1932, p. 631, 1. 16,
onde se lê: «.Ioaquim», deve ler-se: «Jerónimo. ; p. 632, 1. 11,
onde se lê: cede 19 do corrente mês», deve ler-se: cede 9 do corrente mês».
Na Ordem do Exército n.O 21, 2.• série, de 1932, p. 666, I. 13,
onde se lê: "Amaro», deve Ior-se : «Arriado» ; p. 682,1.37, onde
se lê: ce8mm», deve ler-se: ce8em" i p. 685, 1. 24, onde se lê : «Teixeira», deve ler-se: "Ferreira".

Daniel Rodrtquee de Sousa.

Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

4 DE FEVEREIRO DE 1933.

ORDEM· DO EXÉRCITO
(2.a Série)

=~~============~~==================
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1.0- ~Iillistério da Guerra- ta Direcção Geral- 2.a Repartição
Manda
nistro da
aspirantes
rida a 31

o Govêrno da Ropública Portuguosa, pelo MiGuerra, publicar a lista da antiguidade dos
a oficial das diversas armas e serviços, refode Dezembro de 1932.

Paços do Govêrno da República, 30 de Janeiro
1933. -- O Ministro da Guerra, Daniel Rodrigues
Sousa.

de
de

ORDEM DO EX~RCITO

30

o'~g

"t:I .... 00
'-(0

=

~~~~o
coS O" ~

~~S-::
",,,,,,,

.,~oI

OC§"d

....c<:>

.,"

-

o

.... C'I
Cf:JCf:J
O'> O>
I I

'g~~

O>
I

!1~~~

........

coS

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

ot ~ o

~~s~
",01""
,,~

....
I

'd§'fJ

e

r:/':I.~

2." Série

N.· 2

..

....I ....I

Q

c::>

o;..;>

>
c::=::~
r:/':I.
~
r:/':I.
~

ce
!;

ü.i
ce

"O

ce

.~......
...
....

::a
c::=::

o
so

-....:l

r:/':I.

'"

c::=:: ""'"
~~
;;- .......

o

«
-~
-~ o::«

S
o

Z

A~

CD

..a=::El

o

ce
UJ

"

W.

~t=-:I

~A

~~ A
r:/':I. .......

~~-v::o

~..a=
~~

esQ

CD

"O

EZ

......
CD

""

«
u,

,~

~

Z

Q

....

Z

õl
...,

..

~o

~

il;

A

-=
ocs:l

-o«::

'0
0-

..J

«

<:)

o "
~
o ...

>
«
o

1:~

...,

'"

Q

<a

<a

..

o

ce

o

ce

~.,

...,
CD

2 ~

il;

"

ce
...

c"
...e

';5..
VJ

.

,...;

., a
"
.z".,
a""'' ' ...,

....

E-<

r:/':I.

....:I

k

..

O>

"""
"":;J"
'0;

-=

....

......
.;:;
'"

E-<
;;z:;

o<

CD

....~<"
ec o
" CD
<.~

<'"

~
t;,!:I

e>

P<

'5..

Q

CD

'§'a

'e;

""'c::=::"'

"

<fi

§>"

~

-=~==

g.., -

c:r.:I

c::>

o ce
CD~

"So

..,...

'"
A"

A c::=::
....:IIXI

..

~

r:/':I.A
ocs:lO

r:/':I.~

CD

......
o
CD

~

r:/':I.

-.j<cQ

""""""
-a

M

~

<11

dd

~~

:;J

o
~

Q

~

."zE! "" "".,...

.... C'~

2,' Série

ORDEM DO EX~RCITO N,o 2

....

.~o
. ..,
Q)

..S
o

Z

C/)

III

o::

O
Q

«
o
õ:

U2

31

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 2

32

0],0

oO~o
't:I._ ~
1:::::-<0

~ &:

'"" c<:>
c<I
c<:>
a> a>

cdl:':i::l~

o

I

I

I

I

MM
MM

O~8!
",,,,,,

.

~

~~8-;
.."-,,"",
't:I§"d

M

'""
I

.-<

c<I

c<:>
a>

I

" ,....
.... •
I

.-<

e

--c

«
«

o::

o::

-Eo::

I

cd C"CIS

"

"

...J

c<:>
a>

~~~~o

.... .-<

Q,)-~

M

'g:.-~

""."
o

:r:

2." Série

:r:
z

"o'"8

..
e

eo

LIl

Z

:,,;

O
Z

«

LIl

LIl

LIl

c

O

o::

o::

J

...J

«

-c

-

-><

_____

0

_

X

;:)

::>

<t:

«

O

O

o::

o::
c

O

-c

«

;:)

::>
O

O

..

"~"'"
p

.

~

~

o~o~
c:I.i~Cl.ÍçQ

~

~

ORDEM DO EX:eRCITO N,o 2

2,' Série

o

-=

o

g ~(g_

'Ô.~~

~ C"~.g
..

"

aS

A.gs",

"'~""
""",,,,,
o

~

C'l

ec eo

O> O>

,_, ......
,...,
I

I

......

.

I I
,...,,...,

Q)"~

"

o:

«
r-

-

..J

<1l

'Q)

,S

lJ.l

o

'"c
se

,C!)

z

· o o '

· ~..g.~
...,,,,Q Pâ

C

..s '';:; ..s

:;)

.....

«
C/)

C'3

ttl

~w,ê.g

ce a .

8 ';:::O"

Q)

.~~ ~ ~

tIl

0".....~

C

~ o o

.'"

~

..,o

câ

~·õ·õ~

:e

S
c

O

z

«

e

d

ce
ce ...,
.~
.... <.l
ee

c.l

cOo
C!lc:e
c<S ~

o«
o:

rCf)

~ce...:l
il<"'~
o e <=l

-::!

",.-.:la

Z

~gz

O
0-

..~:8:8

tIl

-;
'<)
~e

tIl

-;

O

'<)
<P

..s

O

e a <=l '"

>
o:

~~...::<:

rfl

'"
.~~ ~

8 El~
....
'"o
<:c;...~

C

«

C/)

... '" " "
."

<=l
c<S

....

'ao
<:'"

.

~o

->o:

Ü·

p.

e
ce

...,'" " '"
§
....

'8..
~
<1l

lJ.l
C/)

'"

u.iuiu.iu.i

aS

0000

e

p

er.i c<:i c<:i c-i

<:>

:;o~

e""""
Z

..,o;

·. . .

""
""o;p

.:::::

.....

..,

....
<:>

....

~ef,)'<I'

~~~
~ê;~

«<

. ..

000
,...le-.;c<:i

I

o

:;q)~
z o

]oc"E

""'~ef,)

31

o:
-c

f-

ORDEM DO EXERCITO N,- 2

..

a
z

..J

~

O
O

«
o:
«
f-

LLI

o:
Ü

..

LLI

..

CJ)

s
~o

2~~==·~~
....'"
's..'"
in

~

o

~e ....e

•::"d

z

't!
o

2," Série

ORDEM DO EXERCITO

2." Série

2.

o -

N.o 2

35

l1iuistério da Guerra - 1.aoDirecção Geral- 3. a Repartição

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, publicar a lista da antiguidade elos
sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas
armas e serviços, referida a 31 do Dezembro de 1932.
Paços do Governo da República, 30 do Janeiro de
1933. - O Ministro da Guerra,
Sousa.

Daniel Rodrigues
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N." 2

R,ectificftQões
Na Ordem do Exército n.s 14, 2.· série, de 1932, p.
onde se lê: «Augusto», deve ler-se: «Albano».
Na Ordem do Exército n.? 20, 2.' série, de 1932, P:
onde se lê: «Sousa», deve ler-se: «Soure».
..
Na Ordem do Exército n.O 21,2.' série, de 1932, p.
onde se lê: «António», deve ler-se: ..Augusto».
Na Ordem do Exército n.s 1, 2." série, do corrente
1. 11, onde se lê: «infantaria», deve ler-se: «artilharia".

428, 1. 27,
629, 1. 32,
670,1. 35,
ano, p. 2,

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o
~Pkt.~.~

Ajudante General,

Q~~~~

/~.

·.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

10.DE FEVEREIRO

ORDEM

DO

OE 1933

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

1.o Ilinistérie

o seguinte:

Decretos

.

.

da Guerra - Repartil'ão Geral

Usando da faculdade que mo confore o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, do 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 do Setembro também de
1928, se paguo o subsídio mensal do 6tl a D. Emília
de 1\1elo Vieira Arnaut de Meneses, viúva do coronel
do engenharia Pedro Augusto Arnaut de Meneses, o a
D. Maria da Paz Magalhãis Bobone Ferreira, viúva do
alferes reformado Porfírio Ferreira.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Go"(\1'I10da República, 24 de Dezembro de 1932.-A_"ró_'lo Ó8c,\R DE FRAGOSO OAIU[O.·A.Daniel Rorlrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em G de Janeiro
de 1933).
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Por decreto de 10 de Dezembro do ano findo:

o-

Ministério da Guerra -1.

a

Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data que
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.O i 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o segundo aumento de te por cento sôhre o sôldo:

~

Infantaria - tenente António Azevedo dos Reis, adido,
no Ministério do Interior e em serviço na polícia de segurança
pública de Lisboa,
desde 1 de Dezembro de
1932.

3. ° - Por decreto de 17 de Dezembro do ano findo:
Jliuistério da Gucrra-1."

Dirccção Gcral- 2.a RrjJartição

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 sào considerados tenentes, nos termos
do decreto n.v :1.7:378,de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de fO por cento sôbre o sôldo :
Cavalnria-capitão
João Herculano
de Morn-a, desde
5 de Dezembro
de 1932; tenentes:
Arsénio José dos
Santos, desde 1 de Dezembro de 1932, Manuel Joaquim
Carr ajoln, desde 2 dA Dezembro
de 1932, adidos, no
Ministério do Interior e em serviço na guarda nacional
republicana.
Idem para o segundo aumento de :1.0por cento sôbre o sôldo:
Infantaria - capitão Jerónimo José Nunes da Glória;
tenentes:
Alexandre
Francisco Ferreira
Sarmento. Carlos angelo
Quintino, António Maria Camarate de Campos, Bento da Silva Fernandes,
desde 1 de Dezembro
de 1932, António
Falcão,
desde 2 de Dezembro
de
1932, José Pontes Bita, desde 9 de Dezembro de 1932,

2.' Séde

ORDEM DO EXERCITO
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Aníbal Borba da Silva, desde 11 de Dezembro de 1932,
mil)cianos, do quadro especial, Armando Vitorino Ribeiro
e. Alvaro Pereira de Almeida; cavalaria - tenente Antómo Gonçalves;
médico - capitão Manuel de Vasconcelos, desde 1 de Dezembro de 1932, adidos, no Ministério
do Interior e em serviço na guarda nacional repu blicaua.

4.

o-

Por decretos de 31 de Dezembro do ano findo:
llillislérioda GUCrIa
- P DirecçãoGeral- 2.a R~parti~ão
Adido

Tenrnte, do batalhão de caçadores n. o 8, Domingos dos
Reis Severo. POt· ter sido roquiaitado
par~ desempenbar
Uma comissão
de serviço dependente
do Ministério das
Finanças,
na guarda
fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 27 do corrente mês.

)Iiuistériotia Guerra- 3. a DirecçãoOeral- j. fi Repartição
Provido

definitivamente
no cargo de professor
da
da Escola Militar, desde 22 de Maio de 1932,
de engenharia
António Casimiro da Costa.

23." cadeira
o capitão

"illislérioda Guerra- Repartição
Geral
Concedidos os seguintes
aumentos
de 10 por cento
sôbre o soldo, desde as datas que lhes vão indicadas,
nos termos dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n." 16:443,
de 1 de Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4. o do 'decreto
n.O 20:247, de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10.0 do
decreto n," 21:246, de 30 de Junho de 1932, aos seguintes oficiais inválidos:
primeiro aumento, desde 3 do corrente mês: coronel, reformado, Múrio Herculano de Campos ROgo, como tenente- coronel ; segundo aumento, desde
1 do mesmo mês: tenentes, reformados,
António Luiz
de Resende e Onofre Garcia de Lemos, e desde 10~do
reforido mês: tenente, reformado,
José António de Matos Júnior;
terceiro aumento, desde 1 do mesmo mês:
tenente·eoronel,
na situação de reserva, António Maur!-
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cio Sarmento de Macedo, por terem 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.

5.°_

Por decretos de 7 do mês findo:
Ministério da Guerra - f.Il Direcção Geral-

2_&

Repartição

Regimento de artilharia de costa n.O1
Capitão, o tenente de artilharia,
da La Repartição
da
2.a Direcção Gemi do Ministório da Guerra, Mário Augusto de Assunção
Marques,
contando
a antiguidade
desde 8 de Novembro do ano ,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,
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 :t 7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de :1930, necessário para o primeiro aumento de :1.0 por cento sôhre o sàldo:
Infantaria - coronel Ernesto
Duval Pestana Lopes;
quadro auxiliar
de artilharia-c- capitão Francisco
José
Seixas, desde 1 de Janeiro de 1933, adidos, no Ministério do Interior
e cm serviço na guarda. nacional repu-

blicana.
Idem, para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sàldo:
Infantaria - capitão António Alberto Furtado Montanha, desde 4 de N ovem bro de 1 U32, tenente miliciano,
do quadro especial, Leonel l1eli Lobão Ferreira ; médico - capitão miliciano,
do quadro
especial, António
Vieira Barradas,
desde 1 do Dozomhro do 19:32.
Idem, para o terceiro

aumento de 10 por cento sàbre o sàldo:

Infuntaria-ccapitão Tndaloto Herculano
da Silva RI.'mos, desde 10 de Dezembro
do 1032, todos adidos no
Ministério das Colónias.
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Oficiais milicianos de reserva

Tenente-coronel miliciano médico, da La companhia
de saúde, Domingos Antunes de Azevedo, por ter atingido 0 limite de idade, nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta situação desde 1 do corrente mês.
Reforma

General, graduado, Eduardo Augusto Ferrugento Gonçalves, coronel António Joaquim de Mendonça Brandeiro, ambos na situação de reserva, e tenente miliciano
de infantaria, do quadro especial, em inactividade, António Maria, os dois primeiros por terem atingido o li0
mite de idade, nos termos do § 4.0 do artigo 10. do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, e o
último nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 21:268,
de 26 de Abril de 1932, devendo ser considerados nesta
situação respectivamente desde 1,4 e 7 do corrente mês.

llinislério da Guerra - 2. a Direcção Geral

'I'oneate-coronel, o major de artilharia, do Conselho
Fiscal, Walter Lima, contando a antiguidade desde 8 de
Novembro findo.

6. °- Por decretos de 14 do mês findo:
Ministério da Guerra - P

Direcção Geral-

í.

a

Repartição

Concedido, por deliberação do Supremo Tribunal Militar, o uso da palma dourada na medalha militar de
cobre da classe de bons serviços, com que foi agraciado
pela Ordem do Exército n.? 10, 2. série, de 30 de Junho de 1932, por se encontrar nas condições do artigo 1.0
do decreto n." 1'2:081, de 9 de Agosto de 1926, que
modificou os n, os 3.0 e 4.0 do artigo 2.° do decreto
n.? 6:093, de 11 de Setembro de 1919, ao segundo sargento enfermeiro n.? 26/E, da R.a companhia de saúde
Aurélio Mendonça Tolentino.
1L
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ll('llarti~iltl

da arma de infantaria

major José Tristão de Bettencourt.

Regimento

de infantaria

n,> 13

Coronel, comandante, o tenente coronel de infantaria.
do distrito de recrutamonto o reserva n.? 18, Joaquim
Leitão.
Quadro especial a que se refere o artigo 15.·
do decreto n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente, o alferes miliciano de artilharia, no mesmo
quadro, Jacinto Fialho de Oliveira, contando a antiguidade dosdo 1 de Dezembro do ano findo.
Frente

marítima

da defesa de Lisboa

Major, adjunto, interino,
de artilharia, do grupo de
Eduardo Augusto Tavares
dade desde 1 de Dezembro
Regimento

da secção técnica, o capitão
defesa submarina de costa,
Nunes, contapdo a antiguido ano findo.

de artilharia

ligeira

n.s 1

'I'enente, o alferes Joaquim Manuel da Costa Júnior,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do ano
findo.
Regimento

de artilharia

ligeira

n.> 3

Major, o capitão do regimento de artilharia de costa
n." 1, António Rodrigues dos Santos Pedroso, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro do ano findo.
Regimento

de artilharia

de costa n.s 1

Tenente de artilharia, adido. Eurico Castilho Serra,
qlle de rrgresso do Ministério do Comércio, Indústria c
Agricultura se. apresentou para preenchimento de vacatura no respectivo quadro fim 7 do corrente mês, por
ter deixado de prestar serviço no Instituto Geográfico e
Cadastral.
Grupo de artilharia

a cavalo n ,? 1

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, o tenente do
mesmo quadro, do depôsito disciplinar, António Eugénio da Silva Carrajola, contando a antiguidade desde 8
do corrente mês.
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Concedidas as vantagens de qne 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 17:378, de 27 de Setembro de, i929, modificado
pelo decreto n.v i9:069, de 27 de Novembro de 1.930,necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantariacoronel Manuel da Silva Teixeira, desde
2 de Janeiro de 1933; artilharia - capitão miliciano, do
quadro especial, Joaquim Marques, no regimento de artilharia de costa n." 2, desde 6 de Dezembro de 1932 ;
tenentes: José Araújo Martins de Sousa Nazaré, na bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.? 3, desde
1 de Dezembro de 1932, Carlos Duarte Capote, no grupo
de defesa móvel de costa, desde 7 de Janeiro de 1933 ;
cavalaria - capitão António Serra de Almeida, no regimento de cavalaria n." 7, desdo 5 de Janeiro de 193D j
aeronáutica -- coronel Salvador Alberto du Courtills
Cifka Duarte, na inspecção sda arma de aeronáutica,
desde 4 de Janeiro de 1933, tenente-coronel Teófilo José
Ribeiro da Fonseca, no grupo de aviação do informação
n." 1, desde 1 de .Ianeiro de 1933; veterinário-tenente
Josó Pedro Martins Barata, na 2.:1 Direcção Geral do
Ministério da Guerra, desde 7 de Janeiro do 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Infantariatenente miliciano. do quadro especial, J a·
cinto da Silva Pacheco, no batalhão independente
de infantaria n.? 24, desde 1 de Dezembro de 1932 j secretariado militar - tenente Francisco Gonçalves Freirinha
Júnior, supranumerário permanento, desde 2 de Janeiro
de 1933.
Adido

Major, o capitão do artilharia, adido, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército"
Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro do ano findo.
Di8ponibilidade

de artilharia António da Costa l\Ialheiro e
Francisco Freire de Matos e tenente do quadro auxiliar
de artilharia José Pedro Ferreira Malha, que de regresso
Capitãis
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da situação de adidos, em serviço na fábrica de munições
de artilharia, armamento e viaturas, se apresentaram em
H.do corrente mês.
Reserva

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Manuel da
Silva Teixeira, capítãis, de infantaria, supranumerário
permanente, da 3. a Repartição da 3.11 Direcção Geral do
Ministério da Guerra, João Augusto Machado, e do
quadro auxiliar de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n,o 2, António Castanheira, o primeiro nos termos do § único do artigo 78.0 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, e os
restantes por terem atingido o limite do idade, nos termos do § 3. o do artigo 10. o do roferido decreto n. ° 17 :378,
devendo ser considerados nesta situação os dois primeiros desde 1J o o último desde 8 do corrente mês.

lIinistério da Guerra - Repartição Geral

Ooncedido O segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 1 de Dezembro do ·ano findo, nos termos
dos artigos 67.0 a 69.° 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 1931, e artigo 10.° do decreto
n." 21:426, de 30 de Junho do 1932, ao capitão, reformado, inválido, Francisco Zeferino Malta do Mira Meudes, por ter completado o tempo de permanência no
pôsto de tonente necessário para aquele aumento, nos
termos do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

7. o -

Por decretos de 21 do mês findo:
Alinislério da Guerra - LIL Direcção Geral- L a Repartição

Oondecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços-letra
C-por
estar ao abrigo da alínea c)
do § 3.° do artigo 8.0 do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, modificado pelos decretos n.OI 6:093, de 11 de Setembro de

2." Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 3

91

1919, e 12:081, de 9 de Agosto de 1926, o segundo
sargento do secretariado militar n, o 10 da Agência Militar, Jaime de Évora.
11illistério da Guerra-

2. a Direcção Geral- 3.a llepartiçãe

Rejeitado o recurso n. o 2:225, 'interposto perante o
Conselho de Recurso pelo capitão de cavalaria, ajudante
de campo do comandante da 2.a região militar, João
Gualberto de Barros e Cunha, por ser manifestamente
ilegal.
llinistério da Guerra - 3. a Direcção Geral

Brigadeiro, sub-chefe do estado maior do exército, o
coronel de artilharia, com o curso do estado maior, tirocinado, adido ao quadro, José Augusto Lobato Guerra,
contando a antiguidade desde 8 de Agosto de 1931.

•
llioistério da Guerra - Repartição Geral

°

Concedido
segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, respectivamente desde 20 e 22 de Dezembro
último, nos termos dos artigos 67.0 a 69. o do decreto
n.? 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.? 21:246, de 30 de Junho de
1932, aos seguintes oficiais inválidos, por terem 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:
Capitão, na situação de reserva, Albano de Oastro e
Sousa e tenente, reformado, Acácio Teixeira Lopes.

8. o - Por decretos de 28 do mês findo:
Ministério da Guerra - f, a Direc~ão Geral - 2, a Repartição

Rejeitados os recursos n. os 2:220 e 2:222, interpostos
perante o Conselho de Recursos pelos tenentes-coronéis
do serviço de administração militar João Maria Penteado
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Rejeitado
o recurso n." 2:223, interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administrução
militar Octávio de Sousa Ferreira,
por ter
sido interposto fora do prazo legal.

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 13mque 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 - tenente J OSÓ Maria de Lima e Lemos,
desde 8 de Dezembro
de 1932; artilbariacapitãis :
Rogério de Paiva Cardoso,
desde 1 de Dezembro de
193:3, Luiz de Abreu Morais Portugal,
desde 2 de Dezem bro de 1932; quadro auxiliar do artilharia - capí. tão António Alonso Moreira, desde 1 de Dezembro de
1932, todos adidos no Ministério das Colónias.
Idem, para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:
Infantariatenente- coronel Ernesto Gonçalves Amaro,
desde 7 do Dezembro de 1932; tenentes:
Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques,
desde 1 de Dezembro
de 1932, Amílcar de Sousa Ferreira,
desde 10 de Dezembro de 1932; administração
militar - capitão Vergílio Lusitano e tenente Artur Paiva Garcia de Carvalho,
desde 1 de Dezembro de 1932, todos adidos no Ministério das Colónias.

9. °- Portarias

Por portaria de 21 de Dezembro do ano findo:
Alillisténo da Guerra -lIrparlição

do GalJÍllele

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
confirmar a nomeação tio tenente de
infantaria
Sérgio Gatineau
Barreto
da Cruz para, nos
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termos do § 3.0 do artigo 3.0 do decreto n. o 14: 172, de
12 de Agosto de 1927, e a requisição da Chancelaria
das Ordens Portuguesas, de [) de Dezembro de 1932,
prestar serviço na mesma Chancelaria.

Por portarias de 14 do mês findo:
~lillislério da Guerra -Ilcparliçáo

do Gabinete

Louvado o capitão do secretariado militar António
Augusto Batalha pelo inexcedível zêlo, muita dedicação
f' critério
com que tem acompanhado, desde 1908 até o
presente, os trabalhos da Comissão Executiva do Ccutenário da Guerra Peninsular, que muito valiosamente
tem auxiliado, especialmente no arquivo e na parte
administrativa.
Louvados os cidadãos Dr. Pedro .Vitorino Ribeiro e
Emanuel Ribeiro, filhos do falecido pintor portuense
1:)1'. Joaquim Vitorino Ribeiro, por terem oferecido ao
Museu Militar uma preciosa. colecção de objectos roferentes às épocas da Guerra Peninsular e das lutas liborais , que pertenceu a seu pai o por êles acrescentada,
colecção que consta de 667 artigos, entre os quais figuram muitas armas, equip amentoa, fardas (1 trajos civis
daquelas épocas, medalhas militares e comemorativas,
moedas, estampas, figurinos de uniformes e retratos de
vultos célebres, proclamações
e outros documentos de
valor, oferta que grandemente foi enriquecer o citado
Museu Militar.
)linisléJ'io da Guerra - f.& llirccçâe Geral- P

Ilcpal'lição

Nomeada :1 comissão composta polos oficiais em se·
guida indicados, a :fim de proceder ao estudo das alterações a introduzir nas instruções rr-lativae à construção
dos quartéis, elaboradas pela extinta comissão consultiva da inspeccão das fortificações e obras militares,
publicadas em 1913, bom como ao estudo de tipos de
novos quartéis para as diferentes unidades do exército,
atendendo à actual organização
o composição dessas
unidades:
Presidente - Inspector do serviço das obras e propriedades militares.
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Vogais - Chefe da 3. a Repartição da Direcção da Arma
de Engenharia e tenente- coronel médico Ricardo Garcia;
majores: de aeronáutica Mário da Costa França e de
artilharia Ricardo Moreira do Amaral; capitãis : de
infantaria José Maria Nepomuceno Mimoso; de cavala.
ria José da Câmara Meneses' Alves e veterinário João
Henrique Barroso Tierno.
Secretário - Capitão de engenharia Aquiles José de
Oliveira.

Por portarIa de 2 do corrente mês:
l'inislério

da Guerra -

ta Direcção Geral- L a Repartição

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Justiça e dos Oultos e da Guerra, nomear,
para fazerem parte dos Tribunais Militares Especiais de
Lisboa e Pôrto, .nos termos do artigo 13.0 do decreto
n.? 21:942, de 5 de Dezembro do ano findo, e para encarregados das investigações a que se refere o artigo 16.0
do mesmo decreto, os oficiais e sargentos seguintes:
Tribunal

MilitaI' Especial

cfe Lisboa

Presidente, coronel, na situação de reserva, Alfredo de
Melo Faria.
Vogal, coronel, na situação de reserva, Fernando Luíz
Mansinho de Albuquerque.
.
Juiz auditor, Dr. juiz José Homem da Silveira Fernandes Vaz.
Promotor interino, o promotor do 2.0 Tribunal Militar
Territorial do Lisboa, major de infantaria António Pais
de Andrade Baeta.
Defensor interino, o defensor do 1.0 Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, capitão de infantaria Amândio
Machado.
Secretário, tenente do extinto quadro do secretariado
militar Raúl Carlos Borges de Macedo.
Amanuense, segundo sargento do extinto quadro do
secretariado militar Camilo Matos Júnior.
Investigadores

Major de infantaria Luiz Augusto de Oliveira Franco.
Escrivão, primeiro sargento do extinto quadro do secretariado militar António Monteiro.
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Tenente de infantaria Mariano Moreira Lopes.
Escrivão, segundo sargento do extinto quadro do secretariado militar Celestino Mendes dos Santos.
Tribunal Militar Espeoial

do POrto

Presidente, coronel, na situação de reserva, António
da Graça Ferreira.
Vogal, coronel, na situação do reserva, Joaquim Leite
de Faria Guimarãis Júnior.
Juiz auditor, Dr. juiz Gustavo Teixeira Dias.
Promotor interino, o promotor do Tribunal Militar
Territorial do Pôrto, tenente-coronel de infantaria Joaquim Jerónimo de Brito Faria.
Defensor interino, o defensor do Tribunal Militar 'I'erritorial do Pôrto, capitão de infantaria Luiz Pereira Fnceirn,
Secretário, capitão do extinto quadro do secretariado
militar Augusto da Conceição Rocha,
Amanuonse,
primeiro sargento do extinto quadro do'
secretariado militar Joaquim Martins de Macedo e Silva.
Investigadores

Capitão, na situação de reserva, José Vaz da Oosta
Roxo.
Escrivão, primeiro sargento do extinto quadro do secretariado militar Adelino 1\1artins Grilo.
Capitão,
na situação de reserva, José Peixoto da
Ounha Moreira.
Escrivão, segundo sargento (lo extinto quadro do secretariado militar José Pereira da Oosta Cardoso.

Por portarias de 3 do corrente mês:
Ilillistério da Guerra - n~parti\ão do Gabinete

Dissolvidas as comissões nomeadas por portarias, respectivamente de 22 de Setembro do 1930 e 18 de Março
de 1U3~, encarregadas de proceder à revisão do docroto n.? 12:992, do 7 de Janoiro de 1927, e à elaboração de um regulamento da Escola Oentral de Sargentos,
por jú terem sido entregues os respoctivos trabalhos.
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!Iiuislério da Gllcrra- P Dirc('~ão Grntl- 3.:\ Reparli~ão
Promovidos
aos postos abaixo indicados, nos termos
da alínea a) do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22
de Abril do 193~, continuando
na situação de licenciados, os seguintes soldados cadetes:
A aspirantes
a oficial milicianos módicos:
Do regimento
de infantaria
n. o 1, n. o 605/31, Simão
Lopes Gonçalves, e n.? 617/31, Gustavo de Matos Raúl
Carinhas ; do regíu.ento
de infantaria
n." 18, n.? 532,
Manuel Rolão Oandeias;
da La companhia
do saúde,
n.? G7/30, José João Pinto de Oliveira Martins;
da
2. a comp anhia dn saúde, n. o 256/28, Carlos de Melo
Castelão de Freitas, o n.? 220/28, Cláudio Esteves Correia Tõrres; da :3.a companhia do saúde, n." 59/27, Tertuliano Lopes Soares, n.? 2130/29, Joaquim Amorim dos
Santos Correia,
n. o 81/27, A1'm anuo Cardoso
J orgo,
n," f>4:3/28, João Rafael Casqueiro Belo do Morais, e
n, ° 759/27, Arménio Olindo.
A aspirante a oficial miliciano farmacêutico:
Da 3.a companhia de administração
militar, n.? 165;31,
Augusto Albuq uerq 110 da Fonseca.
.
A aspirantes
a oficial milicianos veterinários:
Do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, n," 165/E,
Jerónimo
de Vasconcelos
Ooelho de Paiva;
do regimente de cavalaria n." 1, n.? 148/28, Joaquim José Bagulho Pi cão Fornandos ; ela 3. a companhia
de saúde,
n.? 196/26, Augusto Quiutinho Soares da Rocha.
A aspirantes
a oficial milicianos de administração
militar:
Para a 1." companhia de adminlstracão
militar-e
Do regimento de infantaria. n.? 18, n.? 33/32, Adriano
José Pires, e n.? 28/32, António Augusto
Guedes da
Silva; da. V' companhia
de saúdo, n." 214/28, Mário
Ootelo Ermida, e n." 36/30, Guilherme Bastos do Amural ;
do distrito de recrutamento
e reserva n.? 13, n.? 374/28,
Luiz Maria Ferreira Alves Montalvão.
Para a 3." companhia de administração
militar:
Do grupo de artilharia pesada n. o 1, n. o 34/30, Américo
de Lima Quintão ; do regimento
de infantaria
n. o 5,
n, ° 528/28, Miguel N opomuceno ; do regimento
de infan-
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taria n. o 17, n. o 37/28. Augusto Amado Aguilar;
da
n
militar, n.? 171 '30, João
3. companhia de adminietrucão
de Barros Couto Rosado, e n. o 119/29, Eduardo
Rodriguos Pinto.

10.0_

Per determinação do Govêrno da República:
llinislério lia Guerra - L a DiI'ccção (,eral-

3. n Reflar'liçáo

Major, do regimento
de infantaria
Coelho Correia da Cruz, pelo pedir.

Jliuisll'fio lia Gucl'ra-(oll'I'lho

adminisll'<tlilo da Ln

n. o 11, António

C

2." Dil'cc~õcs Gerais

Adjunto, o capitão miliciano de artilharia,
esp0cial, António do Matos Ribeiro .

no quadro

•
Chefe, o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, chefe da secção de cartografia,
Carlos Maria Pel'Pi1'a dos Santos.
Div lsüo de topografia

e geode ...ia car-tog ráüca

Adjunto técnico, o capitão do artilharia,
com o curso
do estado maior, da l.a Repartição,
José Viana Corroia
Guedos.
Chefes de équipes: major do cavalaria, com o curso do
estado maior, do regimento
de cavalaria n.? 3, 'José do
Sá N oguoira o capitais de infantaria,
da secção do cartografia, Armelino
Almiro da Silva e Elídio João Cahral Félix Campião, do quadro da arma, Júlio Angusto
Valadal'es T'ôrres e Fernando
Óscar Wilton do Ó Pereira e, do regimento
de infantaria, n. o 13, Aníbal Augusto Ferreira
Vaz.
Divisão

de fologrametria

Adjunto técnico, o capitão de artilharia,
com o curso
do estado maior, do grupo independente
de artilharia de
montanha
n." 12, Adolfo do Amaral Abranches
Pinto.
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Chefe da équipe terrestre,
o capitão de infantaria, com
o curso do estado maior, da 4. a Repartição
do Governo
Militar de Lisboa, José Furtado Henriques.
Secçüo de desenho

Desenhadores:
capitão do infautaria.Rodrigo
Alvares
Pereira, tenente de infantaria
Norberto António Macedo
Leal e alferes do secretariado
militar
José de Sousa
Ribeiro, todos da secção de cartografia.
Secção

fotográfica

e otnernatogr-áüca

Chefe dos serviços cinematográficos,
o major de iufantaria, da Ln Repartição,
Manuel António de Carvalho.
Adjunto, o tenente de infantaria,
no quadro da arma,
António Clemento de Sousa Gomes.
Chefe dos servicos fotográflcoa, o tenente de infantaria, adjunto da biblioteca, Antero Dâmaso das Neves.
Secçiio ele e'xpetl.íe n te

Chefe, o capitão de infuuto riu, da 2.a Repartição,
fredo Abel da Costa.
L' região militarFor-mução

Al-

Quartel general
do comando

Tenente miliciano, do quadro especial, do regimento
'de infantaria
n. o 18, Amadeu de Almoida 'I'eixeira .

.

Direcção da arma de infantaria

Adjunto, o tenente do infantaria,
Alfredo 'I'orrcs Baptista.
Regimento

de infantaria

Major de infantaria, da carreira
Bernardino
de Sena Lopes.
Regimento

de infantaria

no quadro

da arma,

n.· 3

de tiro do Espinho,

n." 16

SC'gundo comandante,
o tononto-cor onel, do regimento
de infantaria
n.? 12, _Josó'Eduardo
Moreira Sales, pelo
pedir.
.
Tenentes, de infantaria,
no quadro da arma, Adriano
da Cruz o miliciano, no q uadro especial, Júlio Perdigão.
Regimento

Capitão
Frederico

de infantaria

n." 20

de infantaria,
com o curso do estado
da Costa Lopes da Silva, pelo pedir

maior.
e p::ra
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oSoefeitos das alíneas a) o d) do artigo 44.° do decr ~;_'..•
n. 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, S11bstituído pe c.' _.~"1,('
decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Batalhão

independente

de infantaria

n.· 22

Alferes, com a patente de tenente, do batalhão de caçadores n." 2, Edufno Ramos.
Batalhâo

independente

de infantaria

n.· 23

Capitão, do batalhão independente de infantaria n.? 24,
António Germano Serrão dos Reis.
Batalhâo

de caçadores n.' 5

Alferes de infantaria, cm disponibilidade, Francisco de
Lucena.
Distrito

de reorutamento

e reserva

Tenente de infantaria, supranumerário
~'..níbal Borges, pelo pedir.
Distrito

de reorutamento

n.' 13

permanente,

e reserva n.' 18

Sub·chefe, o capitão, do r.egimento de infantaria n." 21,
António Eduardo Cabral e Castro .

.

Carreira

de tiro de Coimbra

Director, o capitão, do batalhão
D.O 2, Amâncio Velez Corado.
Direcção

de metralhadoras

da arma de artilharia

Adj unto da 3. a Repartição, O tenente do quadro auxiliar de artilharia, em disponibilidade, José Pedro Ferreira Malha.
2.' delegação

Tenente-coronel de artilharia, da extinta delegação
2. a inspecção, Sérgio Ribeiro de Sousa.
Escola práttca

da

de artilharia

Comandante, o coronel, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Daniel Angusto Pinto da Silva.
Frente marítima

da defesa de Lisboa

Chefe tia secção técnica, o major de artilharia, adjunto,
Afonso Jorge de Aguiar.
Regimento

de artilharia

ligeira n.· 1

Major, do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 14, Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto.

..,
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Regimento

de artilharia
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ligeira n, ° 5

Tenente, do grupo independente
de artilharia
tanha n.? 15, Luiz Teixeira Soares da Mota.

de mon-

Regimento de artilharia
de costa n.v 1
Capitãis, de artilharia,
em disponibilidade,
António da
Costa Malheiro e do quadro auxiliar de artilharia,
no
quadro, Domingos Joaquim Gonçalves.
Regimento de artilharia
de oosta n.v 2
Comandante,
o coronel, da escola prática de artilharia, Albino Penalva de Figueiredo
Oliveira Rocha, sem
dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Grupo do artilharia

pesada

'I'enente, do grupo de artilharia
de Azevedo N oura, sem dispêndio
cionaI.
Grupo de defesa submarina

Capitão do artilharia,
Freire de Matos.
Bataria

de artilharia

Capitão, do
Mário Augusto
Tenente de
Gonçalves dos

n.> 2

a cavalo n.? 1, José
para a Fazenda N ade oasta

em disponibilidade,

Francisco

de defesa móvel de aosta n .v 1

regi monto do artilharia
de costa n." 1
de Assuução Marques.
artilharia,
no quadro da arma, António
Santos Nobre.
de costa n.v 2
da arma, Manuel Ve-

Bataria

de artilharia

de defesa móvel

Capitão
loso.

de artilharia,

no quadro

Bn t.arfa de artflb aeíu de defesa móvel de costa n.> 3

Alferes do quadro auxiliar de artilharia,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 4, António Marcelino,
Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n. ° 4

Alferes do quadro
independente
Gaspar.

de

auxiliar de artilharia,
do grupo
artilharia
de montanha
n.? 12, José

Regimento

de cavalaria

n.O 3

Alferes de cavalaria,
da escola prática
Jaime Machado Faria, pelo pedir.

da arma, Mário
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Regimento de cavalaria n.s 5
Tenente de cavalaria,
ajudante de campo do general
Artur I vens Ferraz, Eduardo Alberto de A breu Braziel.
Alferes, de regimento de cavalaria n." 3, Mário Jaime
Machado Faria.
de aviação de protecção e combate

Grupo independente

Tenente de infantaria,
Duarte da Luz Pernes.

no quadro

L" companhia

da arma,

Sebastião

de saúde

Comandante
da secção de equipagens,
o tenente do
quadro auxilias de artilharia,
supranumerário
permanente, José Cardoso Machado.
Júri

para

Vogal,

avaliar as provas especiais de aptidão
promoção a briga:leiro, no corrente ano

o general

João Baptista

de Almeida

para a

Arez.

Júri para avalfur as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis do serviço de administração militar, no corrente ano:

Exonerado
de vogal suplente
o tenente- coronel do
serviço de administração
militar João Maria Penteado
Pinto.
Vogal suplente. o tenente-coronel
do serviço de administração militar Júlio Eugénio Segurado Achemann.

11.°- Uiuistério daGucrra-Rellal'tição

do Gahinete

a) Tendo sido agraciados
os oficiais e praça a seguir
mencionados
com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas,
é-lhes permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz

Veru'J.el1J.ade Ben.eluerência

Alferes miliciano médico
Formosíuho
Sanches.
Cruz Verlnelha

Capitão
do
Viegas Jacinto.

serviço

de

José

Teodoro

dos Santos

de DedicD.Qão

administração

militar

João
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Tenentes, do serviço de administração militar, Francisco Godinho Cabral, e do quadro auxiliar de artilharia,
Aleixo Paulo Mascarenhas.
Alferes de infantaria Manuel de Carvalho.
Medalha

de Agl·o.dechnento

Soldado n.? 106 da 5.11 companhia do batalhão n.? 1
da guarda nacional republicana António Malheiros.
b) Publica-se a relação dos atiradores que, no VI concurso de tiro de Lisboa, obtiveram 11 classificação de
amestres atiradores», nas seguintes categorias :
À espingarda, a 200 metros

Alferes Amílcar de Carvalho.
Segundos sargentos António Angelo Mendes e José
Duarte Casquinho.
Furriel José da Silva Ramos.
Polícia Manuel Baião.
À pistola, a 25 metros

Capitão Luiz Gonzaga da Silva Domingues.
Tenente Ricardo I vens Ferraz.
Primeiro sargento Manuel Duarte.

12.

0_

~Iillistél'io lia Guerra-

t.n Direcção Geral- L RC!lal'ti~ão
II

a) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n." 11, de 10 de Novembro de 1932, foram condecorados com fi medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar o major do serviço de administração militar Armando Augusto Campos de Oliveira Pinto
e o capitão de infantaria José Augusto de Oliveira Dias.
b) Tendo sido agraciado pelo Gov01'no da República
Francesa com o grau do cavaleiro da Legião de Honra
o tenente miliciano de infantaria do quadro especial
Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê o
usar as respectivas insígnias.
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c) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as dísposiçõos do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha

Ministério da Guerra-3.'

de ouro

Direcção Geral-1.'Repartição

Capitão de infantaria José Joaquim de Jesus.
Regimento de infantaria n.· 6

Capitão José Rodrigues dos Santos.
Regimento de cavalaria n.· 8
Capitãis

António Rodrigues Morais e António Vieira.

Uapitãis

Carlos Maria Freire,
Gregório.

Regimento de oavalaria n.· 9

José N II UPS

Francisco

António

e

Distrito de recrutamento e reserva n.s 8

Major Alexandre de Paiva Faria Leite Brandão.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 10

Major João Baptista de Araújo Leite.
Capitão Manuel Ribeiro da Laje.
Distrito de recrutamento e reserva n.? 13

Major Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão.
Distrito de reorutamento e reserva n." 20

Capitão Augusto dos Santos da Conceição.
Distrito de recrutamento e reserva n." 21

Capitão João Augusto do Rêgo Bayam,
Agência militar

Major de infantaria Artur Maria Sarmento Rodrigues.
Guarda naoional republicana

Major de cavalaria Aníbal de Almeida Franco.
Tenente de infantaria João de Sousa Nunes.
Medalha

de prata

Distrito de recrutamento e reserva n.· 10

Tenente Augusto do Esplrito Santo dos Inocentes.
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Grupo mixto independente de artilharia montada n.O14

Tenentes, António de Carvalho e, veterinário,
berto Cortês Marinho Falcão.

Hum-

Regimento de oavalaria n.· 8

Alferes Fernando

Cabral.

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão Eduardo Lõbo Santos Moreira.
Tenente Humberto da Silva Delgado.
Escola militar de aeronáutica

Tenente Jorge Figueiredo.
, Guarda naoional republioana

Tenente
Roçadas.

de infantaria

Carlos Alberto

Garcia

Alves

d) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
da Oheco-Esloaáquía
com a Ordem do Leão Branco de
3." classe, com espadas, o general Luiz Augusto Ferreira Martins, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, de 9 de Outubro de 1932, inserta no Diário do
Gonêrno D.O 240, 2.a 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
de infantaria .José da Conceição da Silva Freitas,
sendo-lhe permitido usar a respectiva insígnia,
f) Declara-se que, por decreto de 30 de J aneiro de
1932, inserto no Diário do Gouêrno D. o 42, 2. a série, de
20 de Fevereiro do mesmo ano, foi condecorado com o
grau de oficial da Ordem de Benemerência o capitão
médico Manuel de Jesus Fernandes Tôrres.

g) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei de
Itália com o grau de cavaleiro da Ordem da Coroa de
Itália o tenente de aeronáutica Carlos Mário Sanchos
de Castro da Costa Macedo, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesas, acoitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
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h) Declara se que, pelo Diário do Govêrno n.? 144,
2.3 série, de 23 de Junho de 1932, foi concedido o diploma de honra do Comissariado Geral da Secção Portuguesa na Exposição Colonial Internacional em Paris,
de 1931, ao alferes de infantaria, com a patente de
tenente, Ivo Benjamim Cerqueira, por, como director,
interino, dos serviços indígenas de Angola, ter fornecido
os dados necessários à elaboração de cartas e mapas
estatísticos.
13, °- Ministério da Guerra - t.:Io Direcção Geral- 2. a Repartição
a) Declara-se que, por motivo da vaga ocorrida no
quadro dos generais pelo falecimento do general Artur
IVE.'nsFerraz, em 16 de Janeiro findo, foi em 19 do
mesmo mês mandado convocar, nos termos do artigo 51.°
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado polo decreto n,019:175, (le 27 de Dezembro
de 1930, o Conselho Superior ~e Promoções para proceder à oscolha do candidato que deve proencher a dita
vaga, com a constituição determinada no referido artigo.
São candidatos os seguintes oficiais:
Brigadeiros, de. infantaria, com o curso do estado
maior, João de Almeida, David Augusto Rodrigues, Júlio
Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo,António Baptista
Justo o Júlio Augusto Rodrigues do Aguiar Júnior; de
artilharia, com o curso do estado maior, José AIberto
da Silva Basto e José Augusto Lobato Guerra; de cavalaria, Eduardo Augusto Lopes Valadas, Leopoldo
Augusto Pinto Soares e, com o curso do estado maior,
Júlio Ernesto de Morais Sarmento e de engenharia, Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro €i António
Alfredo de Magalhãis Correia.
b) Declara-se que fica sem efeito a nomeação inserta
na Ordem do Exército n." 20, 2,a série, de 1932, do coronel de infantaria, com o curso do ostado maior, Gonipro
da Cunha de Eça Costa Freitas e Almeida, para a freqüêncía do curso de informação do 4.° grau da Escola
Central de Oficiais, no corrente ano.
c) Declara-se que o coronel de infantaria, chefe do
distrito de recrutamento e reserva dos Açõres, António
Silveira Lopes, foi nomeado para freqüentar o curso de
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informação do 4.0 gran da Escola Central de Oficiais, no
corrente
ano, devendo o mesmo oficial ser mandado
apresentar
na referida
Escola pelas doze horas do dia
21 de Maio próximo.
d) Declara-se
que o tenente coronel do extinto corpo
do estado maior, com a patente de coronel, inscrito na
escala dos majores
de infantaria,
Joaquim dos Santos
Correia, chegou à sua altura para a promoção a tenente-coronel na infantaria,
sua arma de origom, em 14 de
Janeiro findo.

e) Declara-se
que o major de infantaria
Mário J..
ugusto Teixeira
Diniz fica suspenso das funções de serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento
de disciplina militar.

f) Doclarn-so que o major, em disponibilidade,
Eugénio Ribeiro do Almeida, e os alferes, supranumerários,
com a patente
de tenente, Vitório Frederico
Crispim e
Felizardo
Pacheco Sarmento da Conceição, todos do infantaria,
chegaram
à sua altura para entrar nos seus
quadros respectivamente
em 14 de Janeiro findo e 24
e 25 de Novembro de 1932.
g) Declara-se que os alferos do
tente de tenente, adidos, Celestino
Frederico
Coelho de Melo dariam
YOS quadros
em 24 de Novembro
vessem naquola situação.

infantaria,
com a paSisenando Baptista e
entrada nos respectide 1932, so não osti-

h) Declara-se que é Benjamim dos Santos Lopes e cão
Benjamim
dos Santos o tenente do regimento de infantaria n.? 10, a quem pela Ordem do Exército n.? 20,
2. a série, de 1932, foi concedido o primeiro aumento de
10 por cento sõbre o sõldo ,
i) Declara-se
que o major de artilharia
Eduardo Augusto 'I'avares Nunes, que pela presente Ordem do Exército é promovido ao actual poste para a frente marítima
de defesa de Lisboa, continua a desempenhar
as funções
de instrutor
da escola de aplicação
de artilharia
de
costa e contra aeronaves
durante o actual ano lectivo.
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Declara-se
que fica suspenso
das funções do sernos termos do artigo 170. o do regulamento
de disciplina militar, o capitão de artilharia,
no quadro da
arma, Armando do Sousa Lami Varela.
))

VIÇO,

k) Declara-se que o capitão miliciano de artilharia, do
quadro especial,
Manuel José de A vila Madruga pertence ao grupo de defesa móvel do costa e não ao grupo
de defesa submarina
de costa, como foi publicado na
Ordem do Exército n." 20, 2.:1 série, de 1932.
l) Declara-se que o tenente miliciano de artilharia, do
quadro especial,
Jacinto Fialho de Oliveira, que pela
presente Ordem do Exército é promovido ao actual pôsto,
conta a antiguidade
do mesmo desde [) de Julho de H)28.
m) Declara-se
rário,
altura
findo.

que o alferes de cavalaria,
snpranumeJoaquim
da Cunha Frazão Pereira chegou à sua
para entrar no respectii.'o quadro em 13 do mês

n) Declara-se
que o major de engenharia
Alfredo de
Almeida Carvalho,
adido, em serviço no Ministério da
Marinha,
vence o primeiro
aumento de 10 por cento
sõbro o sôldo e não o segundo, como por lapso foi publicado na Ordem do Exército n.? 21, 2.a série, de 1932,
o) Declara se que na relação das vagas existentes para
clínicos das especialidades
nos hospitais
militares, publicada na Ordem do Exército n. o 7, 2.:l· série, do ano
findo, é aumentada uma vaga no Hospital Militar Principal de Lisboa para a especialidade
de radiologia e fisioterapia.

p) Declara-se que o curso do informação dos oficiais
dos diversos sorviços que no corrente ano escolar deve
funcionar
na Escola Central
de Oficiais deve terminar
em 13 de Maio próximo e não em 6 de Junko, como foi
publicado na alínea c) do n." 12.0 da Ordem do Exército
n.? 20, 2." série, de 1932.
q) Declara-se
que fica som efeito a nomeação do tenente-coronel
do serviço de administração
militar Amadeu Damasceno Vieira de Castro para freqürntar
o curso
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de informação do 3.0 grau da Escola Central de Oficiais,
no ano escolar de 1932-1933, sendo nomeado, em sua
substitulção,
o tenente- coronel do mesmo serviço Abeilard Armando de Mira Saraiva.

r) Declara-se
que fica sem efeito a nomeação do capitão do serviço de administração
militar Francisco
da
Nevoa para freqüentar
o curso de informação
do 2.°
grau da Escola Central
de Oficiais, no ano escolar de
1932-1933, sendo no meado , em sua substiturção, o capitão do mesmo sorviço Fernando
Vítor Valente Valadas Vieira.

8) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar João Viegas Jacinto, que, por decreto inserto
na Ordem do Exército n.? 21, 2.a série, de 1932, passou
à situação de adido, om serviço nas Oficinas Gerais de
Fardamento
o Calçado, é considerado
naquela situação
desde 18 do mês de Juneiro findo, e não desde 10 de
Dezembro
último, como consta da referida
Ordem do
Exército.

t) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar Manuel Rodrigues
Aguincha,
a qlH'm pela
Ordem do Exército n." 1, 2."' série, do corrente ano, foi
concedido o primeiro aumento de 10 por cento sobre o
sõldo, presta serviço na guarda fiscal e não na guarda
nncional republicana,
como foi publicado na mencionada
Ordem.
11) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar Vcrgílio Pereira
da Costa chegou à altura
para r-ntrur no respectivo quadro cm 10 de Dezembro e
não cm 10 de Novembro de 1932, como consta da declaração inserta na Ordem do Exército n." 21, 2.:1 série, do
ano findo.
v) Declara-se que o tenente
ção militar, em disponibilidade,
teno chegou à sua altura para
dro em 3 de Janeiro findo.

do serviço de administraFelisberto Augusto Cenentrar no respectivo
qua-

x) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar Serafim .Jacinto dos Santos, que por decreto
de ó de Novembro último, inserto na Ordem do Exército
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n. o 21, 2.11 série, de 1932, passou à situação de adido,
prestou serviço no regimento de sapadores de caminhos
de ferro até 21 de Janeiro findo.
.

z) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto
n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921, inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.11 série, do corrente ano, respeitanto ao tenente miliciano do serviço de administração
militar, do mesmo quadro, do Depósito Geral de Material de Aquartelamento, Januário de Almeida Filipe.

14.0-~lillistério

da Guerra-La

Direcção Geral-2."

neparti~ão

a) Declara-se que o major de infantaria, com o curso
do estado maior, sub-chefe do estado maior do Governo
Militar de Lisboa, Raúl Frederico Rato, foi nomeado
chefe da divisão de topografia" e geodesia cartográfica
dos Serviços Cartográficos do Exército, funções que
desempenha cumulativamente com aquele cargo.
b) Declara- se que o tenente-coronel de' artilharia, com
o curso do eatado maior, adido, professor da Escola
Militar, José Filipe de Barros Rodrignes, foi nomeado
chefe da divisão de fotogrametria dos Serviços Cartográficos do Exército, funções que desempenha cumulativamente com aquele cargo.

c) Declara-se que o major de aeronáutica José Pedro
Pinheiro Correia foi nomeado chefe daéquipe
aérea da
divisão de fotogrametria dos Serviços Cartográficos do
Exército, funções que desempenha cumulativamente com
o cargo de comandante do grupo independente de aviação de bombardeamento.
d) Declara-se que foi conferido o diploma de engenheiro fabril do exército aos seguintes oficiais de artilharia: coronéis, na situação de reserva, José Eduardo
Valejo Marques, Frederico Ernesto da Fonseca Oliveira
e Alberto Carlos das Neves e Castro; tenente-coronel
Sérgio Ribeiro de Sousa e majores João Braz de Oliveira e Joaquim Plácido Duarte Silva.
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e) Declarase que o tenente do secretariado militar
Américo Pires Loureiro, a quem pela Ordem do Exército n.? 21, 2.a série, de 1932, foi concedido o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, pertence ao Tribunal Militar Territorial do Pôr to e não ao Tribunal
Militar Territorial de Viseu, como foi publicado na citada Ordem.
f) Declara-se que é capitão e não tenente o oficial do
quadro auxiliar de ' artilharia António Isidro Serafim,
a quem pela Ordem do Exército n.? 21, 2.a série, de
1932, foi concedido o segundo aumento de 10 por cento
sobre o soldo.
g) Declara se qne o tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, Francisco António de Sousa
Freire chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro em 8 de Janeiro :findo.

15.

°-

~Iillistério da Guerra- 2. II Dil'CClflo Grral-i.

II

R('llarti~flo

Declara-se que da comissão encarregada da recepção
em Lisboa de esplngardas-motralhadoras 7mm, 7 /930 (Madsen) fizeram parte os capitãis : do infantaria Jorge Henrique Nunes da Silva e João Pinto Ribeiro e de cavalaria Humberto Buceta Martins. ficando assim rectificada
nesta parte a declaração a que alude o n." 12.° da Ordem do Exército n." 1, 2.11 sério, do corrente ano.
111

16. 0_ ~Iinis!ério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3." Repartição
a) Vencimentos que, nos termos da lei n ," 1:668, dr 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 Manuel da Silva Teixeira, 336622,
sendo: pensão de reserva, 255tS60; lei n. ° 888, 2M56;
lei n. ° 1:332, 30a67; 0,14 por conto, 24~39; do vencimenta total 88647 são pela província de Macau. Tom 1
aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 38 anos de serviço e 88 períodos.
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Capitão de infantaria
João Augusto Machado, 290tS82,
sendo: pensão de reserva, 202;$50; lei n. ° 888, 20tS25;
lei n.? 1:332, 64t$80; 0,14 por cento, 3Ó27. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 43 anos de serviço
e 17 períodos.
Capitão do quadro auxiliar de artilharia António Castanheira,
339620, sondo: pensão de reserva, 206;$25;
lei n.? 888, 20662; lei n." 1:332,82;$50; 0,14 por cento,
29683; do vencimento total 97 ~98 são pela província de
Macau e 22661 pela de 'I'imor. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sõldo, 45 anos de serviço e 155 períodos.
b) Rectificado
se publica o vencimento a que tem direito o seguinte oficial, na situação do reserva, em substituicão do que lhe foi atribuído pela Ordem do Exército
n.? 21, 2.a série, de 1932:
Capitão Manuel Máximo Lopes e Silva Barros, 279,)09,
sendo: pensão de reserva,
197Ó50; lei n." _888, 19a75;
lei n." 1:332, 5M30; 0,14 por-cento,
6tl54; do vencimento total 19Ó93 são pelo Ministério do Interior. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 42 anos de
serviço e 34 períodos.
c) Declara-se
que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n.? 14:5~5, de 26 de Outubro de 1027, foram
consideradas
hábeis Mariana Pereira e Maria do Oarmo
Assunção
para receberem,
ao abrigo do § único do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos
de seus
filhos, segnndo sargento do regimento de cavalaria n.? 5.
do esquadrão
do depósito n," 99-44J1~, José Afonso, e
primeiro cabo n.? 101-E da 3.a companhia do regimento
de tolcgrnfietas,
.Ioaquim Manuel Aseunçüo, em tratamento na Casa do Saúde do 'I'elhal.

d) Doclara-: o quo. conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1027, foi considerado hábil o alferes reformado
Alvaro Adeliuo dos
Santos Doutel para receber, ao ubrigo do § 1.0 do artigo 5.0 do mencionado
decreto, os vencimentos
do seu
filho, soldado n. o G97 da 1. li companhia do reformados,
Teófilo de Josus dos Santos Doutel, internado na Casa
do Saúdo em Barcelos.
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lIeparlição

a) Declara-se
que os coronéis em seguida indicados
tomaram
parte, com aproveitamento,
no cnrso de informação do 4.° grau da Escola Central de Oficiaís., no ano
lectivo de 1931-1932, nos termos do artigo 8.° do rogulamento da mesma Escola:
Coronéis, de infantaria, com o curso do estado maior,
Oarlos Matias de Oastro e Vitorino Henriques Godinho,
e de artilharia Auacleto Domingues dos Santos e, com o
curso do estado maior, António Gorjão Oouceiro do
Albuquerque.
b) Declara-se
que os capitãis voterinárics
José Mariu
de Miranda Pinto Portugal,
Alberto
Alfredo da Silva
Lôbo , António Moasias Abade e António Tavares Lebre
concluíram com aproveitamento
o curso técnico, 2.° grau
da especialidade,
quo funcionou na Direcção do Serviço
Veterinário Militar de 4 a 18 do Janeiro do corrente
ano e fi qno se refere o artigo 44-.° do decreto n.? 17:378,
modificado polo decreto li. o 10: 175, alínea e), de 27 de
Dezembro de 1930.

18. o - Escola llililar
Nos termos do artigo 13.0 do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 19~(), com as rectificações do decreto
n,? 13:657, de 23 de Maio de 1027 (Ordem do Exército
n ," 6, 1.11 série, de 15 do Junho de 1027). e altoruções
constantes do decreto n." 18:883, de 27 de Setembro de
1930 (Ordem do Exército n.? 16, 1.a série, de 1930). e
para efeito dos respectivos
provimentos,
faz-se público
que polo Conselho de Instrução
foram declarados vagos
os lugares de professor e professor adjunto das seguintes cadeiras:
Um professor
da 19.3 cadeira-c-Astronomia.
Geodesia. Topografia.
Um professor
adjunto da IV' cadeira·
Finanças e
administração
pública. Tecnologia administrativa
militar.
Orgauização
e administração
do emprêsas industriais
e
co merciais.
Os candidatos
aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas
no artigo 2.° e seu § único do
regulamento
para o provimento dos lugares do magisté-
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rio da Escola Militar, aprovado por decreto n." 13:761,
de 13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n. o 7,
La série. de 1927), com as alterações constantes do
artigo 16.0 do decreto n. o 18:883, de 27 de Setembro
de 1930.
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até as quinze horas do dia 26 de Março de 1033,
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 o seu § único do citado rogulamento.
Obituúrio

1!:l3:l
Outubro

4-

Dezembro

25 -

1!)3;3
Janeiro

<I -

»

6-

»

7-

»

12 -

»
u

"»
»

..
"

13 1:'> 14 15 16 22 23 23 -

Tenente miliciano médico de reserva Bartolomeu
Gonçalves Pinto.
Capitão, na situação de reserva, António Correia
Marques de l\1atos.
Co roncl , refurmado,
José ::\arciso Peneira
de
Pa%OR.
Chefe do pessoal mcaor do Ministério da Guerra,
Alípio Josú Alves.
Coronel, refurmudo, Francisco Alberto da Silva
Pelejão.
Coronel, na situação de reserva, José Inácio da
Silva.
Coronel. reformaria, Luiz. António Alves Leitão.
Tenente de cavalaria Livio Carlos Cruz.
'I'eueute de infantaria Heurique A ntónio Poncares.
Tenente coronel de infantaria
F'ernando Simas
Xavier de Basto.
General Artur Ivens Ferraz.
Coronel, na situação de reserva, Francisco Augusto Henriques Segurado Achernanu.
Capitão de infantaria António da Silva Poças.
Capitão miliciano de reserva de infautaria
Manuel Gonçalves Bor lido Júnior.

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o Ajudante
~t?tu~.~

General,

Q~~~~

/~.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

II DE MARCO
, DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1. o -

o seguinte:

Decretos

31inistério da Guerra - RfparJição do Gabinete

U sande da faculdade que me confere o n. ° 2.° do
artigo 2.° do decreto n ," 12: 740, de 26 de Novembro
ele 1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto n 15: 331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
elo Ministro da Guerra: hei por bem decretar, nos
termos da condição 3." do artigo 1.0 do decreto
11.°20: 264, de 1 de Setembro de 1931, que seja reintegrado no exército e colocado na situação de reforma
o ex-tenente de reserva Júlio Vasques de Carvalho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. - Paços do Govêrno da República,
31 de Dezembro de 1932. - .A.N'l'ÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAR~!ONA Daniel Rodrigues de Sousa.
.?

Considerando que feitos da natureza daqueles qno
moti varnm o louvor concedido ao segundo sargento
n. o 4jE da formação do batalhão do caçadores n. o 5,
Júlio Bivar, publicado na Urdem do Exército n.? 21,
2.01 série, do 31 de Dezembro do 1032, merecem recompensa especial;
. Usando da faculdade que mo confere o 11.0 2.0 do artrgo 2.0 do decreto n. o 12: 740, de 2G do Novembro
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de 1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:3:31, de 9 do Abril do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: Hei por bem decretar que o referido
segundo sargento seja promovido ao poste de primeiro
sargento por distinção, contando a antiguidade desde 26
de Agosto do 1931.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govôrno ~la República, 25 de Fevereiro do 1933. --ANTÓNIO
OSCAR
DE Fl{AGOSO
CARMONA -- Daniel Rodrigues de Sousa.

~liflislério da Guerra - nCllal'li~ão Geral

Usando da faculdade que me confere o n.." 2.° do
artigo 2.° do decreto n ." 12: 740, de 26 de Novembro
de 1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto n." 15: 331, de 9 de Abril de 1928, 80b proposta
do Ministro da Guerra : hei por bem decretar que,
nOR termos do decreto n. ° 16: 070, de 25 de Setembro
também de 1928, seja concedida a D. Marie dos Santos da Silva e Adozinda dos Santos Silva, viúva e órfã
do general, reformado,
Augusto Artur Jaime da
Silva, a reversão das cotas partes do subsídio mensal
de 6$ que percebiam seus filhos e irmãos, Arlindo
Pastor dos Santos Silva e Afonso Aresta da Silva,
por o primeiro ter assentado praça no exército em 10
de Janeiro de 1926 e o segundo ter completado dezóito
anos em 23 de Fevereiro de 1928.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Govêrno da República, 3 de
Dezembro de 1932. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO
CARMONA Daniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo 'I'ribunal de Contas em 16 de Janeiro de 1933).
Usando da faculdade qno me confere o n. ° 2. ° do artigo 2.° do decreto n.? 12:7-10, de 26 do Novembro de
1926, por força do disposto no urtigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, do 9 do Abril de Hl28, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bom decretar que, nos termos
do decreto n. ° 16:070, de 25 do Setembro também de
1928, se pague o subsídio mensal do 6;) a D. Adelaide
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Martins da Costa, viúva do alferes, reformado, José Carrumanba.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 28 de Janeiro de ] 933. - A~"TÓNIOÓSCAR DE FRAGOSO CARl\IONR- Daniel Rodrigues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 17 de Fevereiro de 1933).
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2. do decreto n. ° 12:740, do 26 de Novembro de
de 1026, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
ri.? 15:331, de 9 de Abril de 1\:)28, sob proposta
do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que nos termos
do decreto n. ° 1G:070, de 25 ele Setembro também de
1928, seja concedida a D. Escolástica da Natividade dos
Santos Ferreira, viúva elo capitão, reformado, António
Ferreira, a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6,5 que percebia sua filha -Doolinda Augusta dos
Santos Ferreira, quo em 5 do corrente mês contraiu
matrimónio.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 28 de Janeiro ele ]1:)33.--AN'rÓ.NIO ÓSCAR DE FHAGOSO CARMONA-Daniel Rodrigues de Sousa.
0

(Visado pelo Tribunal
reiro de 1933).

2.

o-

de Contas em 17 de Feve-

Por decretos de 17 de Dezembro do ano findo:
Ilillistério da Guerra - f.3 Direc~ão Gcral- 2. a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.O 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data
CJfe lhe vai designada, ao oficial em seguida menclonado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficialato desde
a data em que é considerado tenente, nos termos do decreto
n.s 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de fO por cento sôbre o sôldo:

Engenharia - major Pedro Caetano Maria de Portugal Colaço, adido, no Ministério das Colónias, desde
1 de Dezembro de 1932.
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Adido

Tenente de infantaria, da carreira de tiro do Évora,
Manuel Mariano Ribeiro Júnior, 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 12'
do corrente mês.

3. o - Por decreto de 24 de Dezembro do ano findo:
lIinistério da Guerra - ta Direcção Geral - 2. a Reparlição

Concedidas as vantagens de quo trata o decreto
n.? 20:247, de U do Agosto de 1931, desde a data qllO
lhe vai designada, ao oficial em seguida moncionado:
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 i929, necessârio para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Cavalaria - capitão Almiro Maia Loureiro, adido, no
Ministério do Interior, om serviço na polícia do segurança pública, desde 1 de Dezembro de 1932.

4. o -

Por decreto de 31 de Dezembro do ano findo:
Ministério da Guerra - La Direcção Gcral-

2.11 Reparlição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20: 247, de 24 de Agosto de Hl31, desde a data
que lhe vai designada, ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no ofícialato desde
a data em que é considerado tenente, nos termos do decreto
n.v i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessârio para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente
António
Rodrigues
Areosa
Feio, adido, no Ministério do Comércio, Indústria e
Agricultura e em serviço no instituto geográfico e cadastral, desde 24 de Dezembro de 1932.
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Por decreto de 14 de Janeiro do corrente ano:
llinistério da Guerra - Repartição Geral

Chefe do pessoal menor, o sub-chefe Henrique Lopes
do Rêgo.
Sub-chefe do pessoal menor, o primeiro contínuo Saúl
Augusto Portola.
Primeiro
continuo,
o segundo continuo Fernando
do
Espirito Santo.
(Visado pelo Tribunal
do 1933).

6.0_

do Contas

em 23 de Janeiro

Por decretos de 21 de Janeiro do corrento ano:
llillislério da Guerra-1.a

Dirccçã~ Geral- 2.:1 ReJ13l'lição

Conselho Superior de Promoções
Vogal, o general Raúl Olímpio Boaventura
Ferraz.
Voga 1, respectivamente,
para os efeitos o nos termos
dos artigos 50.0 e 51.0 do decreto n. o 17:378, do 27 do
Setomhro do 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro do 10:30, o general Eugénio Augusto
Almada Castro Bilatein de )feneHes.
Quadro da arma de infantaria
Ca pitã.i R, os tcnon tos Simeão Nunos Vitória e adido,
om serviço no :Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Laureano ~\.llt6nio Morgado, contando
a antiguidade,
rospeotivamoute,
desde 10 elo Dezembro
do 1032 o 1G do corrente mês.
Quadro espeoial a que so refere o artigo 15.°do deoreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921
Capitãis,
os tenentes
milicianos
(lo infantaria,
do
mesmo quadro, Francisco
)Iaria Ribeiro do Faria Salgado, do quartel gonoral da La região militar, Alberto
Guimarãis
Baptista
e adido, om serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional ropuhlicana,
Amadeu
Casimiro Calejo, contando todos fi antiguidade desde 16
do corrcnto mês.
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Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data
que 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. ° 17:378, de 27 de Setembro de 1.929,necessário para o terceiro aumento de,lO por cento sôbre o sôldo:

Administração militar - capitão Augusto Campilho
de Lima Barreto, desde 1 de Dezembro de 1932,
adido, no Ministério do Interior,
em serviço na
guarda nacional republicana,
ficando nula e de nenhum efeito a parte elo decreto de 10 de Dezembro
último que lhe concedeu o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôl.do, por ;;e ter reconhecido o mesmo
oficial ter direito ao terceiro aumento e não ao primetro.
Adidos

Capitãis : de infantaria,

da carreira do tiro do Coimbra,
José Maria Correia Cardoso e, do regimonto de infantaria n.? 14, José Maria Coelho da Mota e alferes, do
batalhão de caçadores n.? 8, Artur Jaime Brasil Luquet
Noto, o primeiro e terceiro por lhos ter sido concedida
licença ilimitada e o segundo por ter sido nomeado defensor oficioso do Tribunal Militar Territorial de Viseu.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, em inactividade, Carlos Alberto
da Costa Martins Vieira, adido, José de Lemos e Sousa
e alferes de infantaria, adido, Francisco de Lucena, o
primeiro por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 do corrente mês, o
os rostantes por se terem apresentado, de regresso do
Ministério das Colónias, respectivamente cm 20 e 16 do
corrente mês.
Reserva

Capitãis : supranumerário permanonto, do regimento'
de infantaria n.? 6, Inácio Chumbo e, do regimento doinfantaria n. ° 10, Eusébio Nunes de Castro, por terem
sido julgados incapazes do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta
situação desde 1G do corrente mês.
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de reserva

Capitão miliciano módico, da 3. a companhia de saúdo,
Manuel da Silva Santos Rois, por ter atingido o limite
de idade nos termos do § 3.° do artigo 61.° do docreto n. ° 12:017, do 2 de Agosto de 1926, dovondo ser
considerado
nesta situação desde 17 do corrente mês.
Reforma

Major José Alves Cabral Sacadura
e capitão J os.é
Soares Ferreira, ambos na situação de reserva, o capItão miliciano módico, do quadro especial, do grupo mixto
independente
do artilharia montada n.? 2-1, António Antunes Farinha
Peroira, os dois primeiros
por terem
atingido o limite de idade nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:3i8, do 27 de Setembro de
1929, e o último por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser
considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 15,
18 e 16 do corrente mês.

llinistério

da Guerra - 3. a DiJ'ec~ão Grral

Chefe do estado maior do exército, o general
Augusto Marques,

Eduardo

~Iillistério da Guerra - Repartição Geral
Instituto

Profissional

dos Pupilos

do Exéroito

Professores
ordinários
efectivos,
nos termos dos artigos 82.° o 83.° do decreto n.? 18:876, do 23 de Setembro de 1930, os seguintes
professores
ordinários
provisórios,
do curso complemontar
de comércio:
Capitão de infantaria
J osé Ribeiro da Fonseca Men- .
donça, do grupo de disciplinas «Aritmética comercial,
Geometria
elementar
e Desenho geral», e tenente do
serviço de administração
militar Francisco ..\..ntónio Bico,
do grupo de disciplinas
«I~lemontos do direito comercial (Legislação)
e de Economia política, Noções gerais
do comércio,
Contabilidade
e Escrituração
comercial».
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7. o - Por decretos de 28 de Janeiro do corrente ano:
Ministério da Guerra - L" Direcção Geral- f.II Repartição

Rejeitado o recurso n.? 2:224, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de infantaria
Francisco Rosa Ventura, por não ser ela competência
do mesmo Conselho conhecer da matéria recorrida.

Ilillistério da Iluerra - 1.a Direcção Geral- P

Repartição

Supranumerário permanente

Tenente de infantaria, adido, J OSÓ António do Lima,
que ele regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 26 do corrente mês.

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20: 247, de 24 de A.gosto 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 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - coronel J ácome Maria Oom do Vale,
no regimento ele infantaria n." 12, desde 14 de Janeiro de 1933; capitãis : Laurénio Cota Morais dos
Reis, no batalhão independente de infantaria n 23,
desde 30 de Dezembro de 1932, 'I'adeu llenrique
Pinto, no distrito de recrutamento e reserva n.? 20,
desde 1 de Janeiro de 1933; tenentes: supranumerário permanente, António Pulos, desde 13 de Janeiro
de 1933, João Alexandre Caeiro Carrasco, na escola
prática de infantaria,
desde 1 de Dezembro de 1932,
ficando nula c de nenhum efeito a parte do decreto
de 17 de Dezembro último que lhe concedeu o segundo
aumento;
artilharia - coronel Luiz Monteiro Nunes
da Ponte, na Direcção da Arma de Artilharia,
desde
,25 de Janeiro de 1933; capitãis : João Carlos Guedes
.?

2.' Série

ORDEU DO EX}<~RCITO N.o 4

123

Quiuhones
de Portugal
da Silveira,
110 regimento
de
artilharia
ligeira
n ." 3, desde 29 de Dezembro
de
1932, Augusto Dantas Pimenta
Serrão de Fui-ia Pereira, no regimento
de artilharia
de costa n , o 2, desde
11 de Janeiro de 1933; mil icianos, do quadro especial,
David da Silva Rosado, 110 grupo de artilharia
a cavalo n. o 1, desde 18 de Janeiro
de 1933, Francisco
Avelino
da Fonseca,
no regimento
de artilharia
ligeim n ," 2, desde 22 de J'aneiro de 1933; cavalariacapitão )lanuel
da Fonser-n Salvação, DO regimento
de
cavalaria
n. o 5, desde H de Janeiro
de 1933; engenharia - capitãis : Eugénio
Sanches
da Gama,
no
batalhão
de pontoneiros,
desde 12 de Janeiro
de 1933,
Aquiles .J osé de Oliveira,
no govêrno militar
de Lisboa, desde 19 de Janeiro
de 1933, tenente
Eduardo
de .Abreu Campos, na 2.'" região militar,
desde 19 de
J aneiro de 1933; aeronáutica
- major Mário da Costa
França,
na Direcção da ~hll1a de Aeronáutica,
desde
1 de Janeiro de 1933; cap itâo .J orge 1fetelo de N
poles Manuel,
no grupo independente
de aviação de
protecção
e combate,
desde 12 de Janeiro
de 1933;
quadro auxiliar
de artilharia
- capitão J ORé Fernandes, no grupo independente
de artilharia
de montanha
lJ.O 15, desde 14 de Juneiro
de 19a3, tenente José Ramalho, no grupo de artilharia
a cavalo n." 2, desde
13 de Janeiro de 1933.
á-

Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria
- coronel :Miguel de Almeida Santos, na
3.'" Direcção
Geral do 'Ministério
da Guerra,
desde
31 de Dezem hro de 19:32; maj 01' Aníbal da Conceição
du Costa e Silva Pinto dos Santos, na 2.a região militar, desde 14 de .Iuneiro de 19:1;1; capitão Sehastião
de Barros
e Cunha,
110 batalhão
de iuetrn lhadorns
n. o 2, desd e 18 de J uneiro de 1933; ten en tes: E d uardo
António Garção, na carreira
de tiro de Elvaa, desde
1 de Dezembro de 1932, .J osé \llt<Íllio ela Silvn , na
carreira
de· tiro Vergueiro-Duda
Soares, desde 7 de
Janeiro
de 1933, Carlos Alberto
da Costa Martins
Vieira, na situação ele licença ilimitada,
desde 15 de
Janeiro de 1933 ; cavalar-ia - tenentes:
1fál'io Vitorino
Mendes, no regimento
de cavalaria
11.0 1, desde
8 de
Janeiro de 1933 e Manuel da Costa Ferro de Carvalho,
adido no )linistério
do Interior,
na guarda nacional
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republicana, desde 10 de Janeiro de 1933; secretariado
militar - tenente Arnaldo de Carvalho 'I'ôrres, no
grupo de aviação de informação n 1, desde 1 de Janeiro de 1933; quadro auxiliar do serviço de saúdetenente Mário Enes Ramos, desde 21 de Janeiro de
1933.
.?

Adido

Tenente de infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto da Costa Martins Vieira, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Numa Pompílio Rosoudo
Correia, que de regresso elo Ministério do Interior so
apresentou em 25 do corrente mês, por ter deixado do
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Reserva

Tenente, elo regimento de cavalaria n. o 8, António
José Esteves Júnior, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 1G do corrente mês.
Oficiais milioianos de reserva

.

Capitão miliciano médico, do regimento de infantaria
n.? 14, Aníbal Dias, por ter atingido o limite de idade
nos termos do § 3. o do artigo 61. o do decreto n. o 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considorudo nesta
situação desde 28 do corrente mês.
Reforma

Coronel José Francisco Nunes Lopes e major, graduado, Carlos Augusto de Amorim, ambos na situação
de reserva, por terem atingido o limite de idade nos
termos do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro de 1920, devendo ser consider-ados
nesta situação, respectivamente, desde 23 e 25 do corrente mês.
,llinislério

.

da Guerra - RelJarlirão Geral

Rejeitado o recurso n.? 2:209, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, José
Viegas Louro, por o mesmo recurso ter sido interposto
fora do prazo legal.
.
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Rejeitado
o recurso n.? 2:211, interposto
perante
o
Conselho do Recursos pelo tenente, reformado, Joaquim
J osó Saldanha,
por o mesmo recurso não- ter sido interposto
nos precisos termos do artigo 39.0 do regulamento daquele Conselho.
Negado provimento,
nos termos do artigo 34.0 do regulamento do Conselho de Recursos, ao recurso n. 02:210,
interposto
perante o mesmo Conselho pelo capitão, reformado, inválido, Manuel Antunes Prior,

8.0_

Por decretos de 4 do mês findo:
~lilli,lérioda Guerra - I.a DirecçáoGeral- 2. a llrparlição

Supranumerário permanente
Tenente
do serviço do adrninistra<;ão militar, adido,
Basílio Esteves, por ter sido dispensado
do serviço das
oficinas gerais de fardamento
e calçado,
devendo ser
considerado
nesta situação desde 19 do mês findo.
Reaerva
Coronel, do regimento de infantaria n.? 9, José Estêvão
Cacela Vitória Pereira, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 do mês
findo.
Reforma
Capitão, na situação de reserva,
Frederico
Augusto
de Santa Clara, por ter atingido o limite do idade nos
termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, do
27 de Setembro de 19j9, devendo ser considerado nesta
situacão desde 29 do mês findo.

!Iinislérioda Guerra - 2. n Direcção
Geral-i.

n

lleparlilão

Rejeitados os recursos n. os 2:208 e 2:214, interposto»
pcran te o Conselho
do Recursos
respoctivamouto
pelo
capitão, na aituação (lo reserva, Augusto da Silva Ferllandes o tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, tesoureiro do conselho admi\
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nistr ativo do depósito geral de material do aquartelamento, J'anuário de Almeida Filipe, por não torom fundamento legal.
llillistério da Gllrrra - Repal'ti\ão Geral
Concedido o primeiro aumento de 10 por conto sobro
o soldo, desde 14 de Janeiro último, nos termos dos artigos 67.° a 60.° do decreto n. ° 16:4:4:3, de 1 <lo Fevereiro do 1020, artigos 1.0 e 4.° do decreto n.? 20:247,
do 24 do Agosto
do 1031, e artigo 10.° do decreto
D.O 21:24:6, do 30 de Junho de 1032, ao tenente-coronel,
reformado,
inválido, António 'I'eixoira, por ter completado o tempo do pormanõncia
no posto de tenente, necessário para aquele aumento,
nOH termos
do decreto
D.O 17:378, de 27 de Sotombro de 1020.

0. °- Por decretos de 11 do mês findo:
Ministério da Guerra-

t.a Direcção Geral- f.a Repartiçüo

Condecorado
com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços, por se encontrar
ao abrigo da última
parte do § LOdo artigo 8.0 do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1017,
o coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
'I'asso de Miranda Cabral.
Condecorado,
por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobro da classe de
bons serviços, por so achar ao abrigo do § 2.0 do artigo 8. o do decreto n. ° 3:302, de 28 de Sotombro de 1917,
alterado pelo decreto n. ° 6:003, de 11 de Setembro de
10H), o sogundo
sargento
António
Augusto
LOpClS,
n. ° 31/5:842
da. 4. a companhia. indígena
de infantaria
de Angola.
llinistério da Guerra-

P

Dirccçáo Geral- 2.11 Rrpartição

Govérno militar de Lisboa. - Quartel general
Capitão, com o curso do estado maior, o tcnonto de
infantaria,
com o mesmo curso, do regimento do infantaria. n.? 14, Fernando
dos Santos Costa, contando a
antiguidade
desde 23 do môs findo.
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de infantaria

n.· 22

Coronel, comandante, o tcnente-corouol ~Üntro Soares
de Melo, contando a antiguidade desde 23 do mês findo.
Capitão, o tenente do batalhão independente de infantaria n. o 25, ::\Iatias Rodrigues Figuoirn Júnior, contando a antiguidade desde 21 do môs findo.
Batalhão

de caçadores

n,> 9

tonente, do regimonto do infantaria n. o 8,
Carlos Cruz, contando a antiguidade desde 21 do mês findo.
Capitão,

O

Escola Oentral

de Oficiais

Tonente-coronel, O major de infantaria, chefe da secção
técnica, António Alvo» Viana, contando a antiguidade
desde 2;3 do mês findo.

•
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.s 20: 247, de 24 ue Agosto ue 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 1929, necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - coronel Armando Bertoldo Machado,
na 4.& região militar, desde 1 de Fevereiro de 1933;
cap itãis : Abílio Adriano Branco, supranumerário
permanente, desde 24 de Janeiro de 1933, miliciano,
do quadro
.special , José Joaquim Guedes Gome!',
desde 1 de J aueiro de 193;3; tenentes: António Alves
Mendes, em serviço no batalhão de aerosteiros, desde
1 de Dezembro de 1932, Júlio da Silva Madeira, na
Repartição Geral do Ministério da Guerra, desde 30
ele J uneiro de 193:3; artilharia - capitão Jorge Botelho Moniz, no regimento de artilharia ligeira u." 3,
desde 12 de Janeiro de 1933; cavalaria - capitão miliciano, do <111a<1ro
especial, J org!J Alberto da Silva
Carvalho, no quadro, desde 3 de Fevereiro de 1933;
engenharia - major Fernando Moreira de Sá, no regimento de sapadores mineiros, desde 27 de Janeiro
de 1933; aeronáutica - tenentes: Luiz Guerreiro Pa-
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Por decretos de 18 do mês findo:
Millistél'io (la Gncn;( - 1.' Dil'c{:~áo Gcral-

2.' Repartição

Quadro da arma de cava.l ar a
Tenente-coronel,
o major de cavalaria,
da direcção
da arma, Francisco Augusto Ribeiro, contando a antiguidaue desde 6 do corrente mês.
í

Conoedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n ." 20: 241, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão c1esig'nadaH, 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 i929, necessário
'para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria
- tenente Aníbal AlveR Moreira, desde 2
de Janeiro de 1Dm~; artilharia - capitãis : Alexandre
António Moura de Azevedo, desde 1 de Dezembro de
1932, Eurioo GOllf;alves Monteiro, desde 15 de Dezembro de 1932, todos, adidos, lJo:Millistério
das Colónias.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria
- tenente-coronel
Bento Esteves Roma,
desde 31 de Dezem oro de Hl32 ; major António Daniel
de Matos, desde 6 de Dezembro de 1932; capitão Gastão .Adalberto
Antunes
de Sousa Irias, desde 10 de
Setembro de 1932; tenente H: Jorge Martins N ogneira
Soares, Ernesto Clrianca da Maia, Manuel J osé N 0gueira Leite Braga,
de::;tle 1 de Dezembro de 1932,
miliciano, do quadro especial, Amadeu da Paz Olímpio,
desde 16 de Der-em bro de 1932, todos, adidos, no Ministério das Colónias.
Adido
Capitão de artilharia,
ajudante de rampo do general,
na Rituação de reserva, .J osé ,) UH tino 'Teixeira Botelho,
António Miguel Monteiro Libério, por ,ter Rido requi• sitado puxa desempeuhar
uma com issão de serviço dependente
(10 Milli~tério das Colónias, nos termos do
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urtigo 31. o do decreto n. o 13: 309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerado nesta situação desde 8 do
corrente mês.
Reforma

Tenente-coronel,
do regimento de cavalaria n." 1,
Artur Heitor de Eça Figueiró da Gama Lôbo, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 do corrente mês.
Ministério da Guerra - Re)lal'liçáo Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sobre
() sôldo desde 24 de Janeiro findo, nos termos dos artigos 67.° a 69. ° do decreto n. ° 16:44:3, de 1 de Fevereiro
de 1029, artigos 1.0 e 4:.0 do decreto n." 20:247, ele 24
de Agosto de 1931, e artigo 10.° do decreto n.? 21:246,
de 30 de Junho de 1932, ao teaente-coronel, reformado,
inválido, J osó Alberto Alves ::\limoso, por ter completado
o tempo de permanôncia no pôsto de tenente, necessário
para aquele aumento, nos termos do decreto n. ° 17 :378,
de 27 de Setembro de 1020.
11.°- Por decretos de 25 do mês findo:
lIinislério da Guerra-1.a

Direcção Geral-1.1l

RCllarlição

Condecorado, por deliberação do Supremo 'I'ribunal
Militar, com a medalha militar de prata da elas se de
bons serviços, com palma, por se encontrar nas condições ela alínea b) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, modificado pelos decretos n. cs 6:003, de
11 de Setembro de 1910, e 12:081, de 9 de Agosto de
1926, o tenente de aeronáutica Luiz Guerreiro Padilha
de Castro.
Ilinislério da Gucna -

ta Dil'c('Ço CCl'al- 2. Repallição
II

Negado provimento ao recurso n.? 2:216, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente do extinto
quadro auxiliar do serviço de saúde José Martins Loureiro, nos termos do artigo 34.° do regulamento do
mesmo Conselho.
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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 1929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :
Infantaria
- tenente Aníbal Borges, no distrito de
recrutamento
e reserva n..? .13, desde 14 de Fevereiro de
1933; capitão médico miliciano,
do quadro especial,
José Joaquim
Machado Guimarãis Júnior,
no regimento de cavalaria n ." 1, desde 15 de Fevereiro de 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

.Infan taria - tenente-coronel
José Maria
Vale de
Andrade,
no batalhão de caçadores n ." 7, desde 7 de
Fevereiro de 1033; major Gaspar Inácio Ferreira, no
regimento
de infantaria
n .? 19, desde 4 de Fevereiro
de 1933, e tenente miliciano,
do quadro especial , José
Joaquim Cortes das Dores, no regimento de infantaria
n ." 1, desde 1:3 de Fevereiro
de 1033; cavalaria - capitão Luiz Filipe Asinhais Mendes, no regimento
de
cavalaria n." 2, desde 13 de Fevereiro de 1933; administração militar - tencntes : Alexandre Abreu Castelo
Branco, no grupo independente
de art.ilhai-ia de montanha n." 12, desde G de Fevereiro
de 1933, Manuel
Afonso do Paço, no regimento
de telegrafistas,
desde
7 de Fevereiro de 1933, miliciano, do quadro especial,
Manuel José Garcia, 110 regimento
de sapadores mineiros, desde 14 de Fevereiro de 1933.
Adidos

Cap itãis, do batalhão de caçadores n ." 6, Alberto da
Costa Ferreira, e do batalhão de automobilista!',
Marcial
Simões de Freitas e Costa, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes,
o
primeiro do Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana,
e o segundo do das Colónias, nos termos
da parte final do artigo 2." do decreto n." 13: 309, de
23 de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente,
desde 18 e 23 do corrente
mês.
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~Iinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a RCIJartição

Negado provimento ao rocurso n. o 2: 185, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenento do serviço do administração
militar J aimo J osé Correia, nos
termos do artigo 34.0 do regulamento do mesmo Conselho.

12.

o-

Por decretos de 11 do corrente mês :
Ministério da Gucrra - Repartição do (;abinete

:Major, o capitão do extinto quadro dos oficiais do
secretariado militar, chefe da secção do expediente
geral e arquivo, Olímpio Manuel Pedro de Melo, contando a antiguidade desde G do corrente mês.

Ministério da Guerra - l.II Di lec~ão Geral-

2. a R~partição

Reserva
Coronel, do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, chefe da Repartição Geral do Ministério da
Guerra, .António Maria Gommga Pinto Júnior, por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hOEpitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 6 do corrente mês.

llinistérie da Gllerra-

3.11 Direcção Geral-i.

a Repartição

Capitão, o tenente do extinto quadro dos oficiais do
secretariado militai', da Direcção da Arma de .Artilharia, Cucufute Joaquim 'I'ôrres, contando a antiguidade
desde 6 do corrente 111ê:'l.

13. o -

Portarias

Por portaria de 17 de Janeiro do corrente ano:
~Iinistélio da Guerra-Rrparliçfio

do Gabinete

'I'ornando-se necessário criar os organismos essenciais da autoridade militar suprema, a :fim de que
êsses organismos estabeleçam os princípios gerais em
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que deve assentar
o problema
da defesa nacional:
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pela Presidência do Ministério e pelos Ministérios da Guerra
e da Marinha,
nomear a seguinte comissão para, no
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação
da presente portaria,
propor ao Govêrno as bases ela
organização e as atribuições
do Conselho Superior de
Defesa Nacional e' elos seus órgãos ele estudo e de trabalho:
Presidente - contra-almirante
galhãis Correia.

Luiz António

ele Ma-

Vogais:
Capitão de mar e guerra Filomeno da Câmara ele
Melo Cabral e Fernando
Augusto Pereira
da Silva.
Coronéis de infantaria,
com o curso do estado
maior, Tasso de Miranda Cabral e Ernesto de França
Mendes Machado.
Capitão de fragata Alfredo Botelho de Sousa.
Tenente-coronel
de artilharia,
com o curso do estado
maior, José Eil ipe de Barros Rodrigues.
Secretário sem voto - tenente de infantaria,
com o
curso do estado maior, Fernando dos Santos Costa.
(Publicada
no Diário
do Gouêrno
2.&série, de 26 de Janeiro de 1933).

n.?

22,

Por portarias de 14 do mês findo:
~Iiuistério da Guerra - Reparli~ão tIo Gabinete
Dissolvida a comissão encarregada
de elaborar um
regulamento
para o funcionamento
da cantina
dos
oficiais e funcionários
do Ministério
da Guerra, nomeada por portaria
de 7 de Março ele 1932, inseria
na Ordeui do Eeército
n ,? 5, 2.& série, do mesmo
ano.
Jlillislério da Guerra - f.a Direcção Geral-I.

a RClJarliçáo

Louvado o coronel de artilharia
Camilo Amândio
da Silva Sena pela forma como comandou a escola
de aplicação de artilharia
de costa e contra aeronaves
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durante a difícil fase da sua organização,
em que se
tornava necessário coligir numerosos elementos de trabalho, entre os quais avultava o completamente
das
tabelas de tiro das nossas bôcas de fogo de costa,
trabalho que, mercê da sua proficiência
e dedicação,
mais uma vez comprovadas,
foi executado com pleno
êxito.
Louvados:
o coronel António Gonçalves Pinto J
nior, os majores José do Carmo da Silva Dias, Eduardo
.Augusto Tavares Nunes e o capitão Ernesto Florêncio
da Cunha, todos de artilharia,
pela inteligência,
dedicação e muita competência
que revelaram
durante
a difícil fase da organização
da escola de aplicação
de artilharia
de costa e contra aeronaves, cooperando,
com pleno êxito, na elaboração de valiosos trabalhos
de carácter técnico, indispensáveis
para o funcionamento da mesma escola.
ú-

Por portarias de 25 do mês findo:
Iliuistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo a firma «The Engeneering
Company of Portugal, Limited», da Rua dos Remolares, 12, desta cielade, representante
em Portugal
ela «The Automatio
Electric Company, Limited»,
de Liverpool, oferecido
à Escola Prática de Infantaria
uma central telefónica
automática,
com 15 linhas, podendo funcionar com 25,
o que permitiu que fôsse feita uma instalação para a
carreira de tiro, melhoramento
de grande alcance e
ainda a que o gabinete do comando ficasse ligado com
todas as dependências
das companhias,
hospital e habitações de alguns oficiais, o que, para um quartel do
tamanho daquele, é de grande utilidade para o serviço,
e tratando-se de uma oferta de grande valor, pois além
daquela central foi ainda oferecida a respectiva montagem, o que tudo representa
alguns milhares de escudos: manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que àquelas firmas seja dado
público testemunho
de louvor e agradecimento
pela
sua valiosa oferta.
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11inislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- f. a Repartição

Nomeada a comissão composta pelos oficiais em seguida mencionados, a fim de estudar o modêlo ou modelos a adquirir para o exército de periscópios de
observação, goniométricos e de trincheira, e bem assim
de binóculos para o equipamento dos oficiais do exército:
Major de artilharia
José Augusto Monteiro do
Amaral e capitãis : de infantaria José Maria N epumoceno Mimoso e de cavalaria Francisco José da Fonseca Coutinho e Castro.

14.°-

Por determinação do Govêrno da República:
llinislério da Guerra - P

Direcção Geral- 3. a Repartição

Major, do regimento de infantaria n.? 16, Luiz Maria
da Gama Ochoa, pelo pedir.

Ministério da Guerra-

2.a Direcção Geral- 3.a Repartição

Chefe, o coronel do serviço de administração militar,
da.s inspecções do mesmo serviço, Luiz Pereira Loureiro.

Adjuntos, capitão do serviço de administração militar,
do regimento de telegrafistas, Alfredo Cristino Leusehner
Fernandes e tenente do mesmo serviço, do conselho
administrativo da 2. a Direcção
Geral, António Luiz
Caria Rodrigues, sendo o último pelo pedir.
Adjunto da delegação da mesma repartição,
na 4.3região militar, o tenente do mesmo serviço, supranumerário permanente, Basílio Esteves, por motivo disciplinar.
llinistério da Guerra - Conselho administralil'o

da f. a e P

Direcções Gerais

Adj unto, o tenente do serviço de administração militar, da 3.a Repartição
da 2.a Direcção Geral, Fausto
Rosado da Conceição, pelo pedir.
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Millislério da Guerra - 3. n Di reeção Geral- Ln Reparlição
Coronel do artilharia,
com o curso do
António G01:jtiO Couceiro de Albuquerque,
nerado do adjunto da Direcção da Arma
Chefo interino da 3. a secção, o coronel
com o curso do estado maior, adido ao
Cortês dos Santos.

•

estado maior,
ficando exode Artilharia.
de artilharia,
quadro, José

11iuislél'io da Guerra - RC)lartiçáo Geral
Chefe interino,
o tenente-coronel
do extinto
dos oficiais do secretariado militar,
do quartel
da 1.' região militar,
Arnaldo de Oliveira .

quadro
general

..

Direcção da arma de infantaria

Exonerado
de adjunto
da direcção o coronel de infantaria,
com o curso do estado maior, Miguel de AlIlleida Santos.
,
Capitão,
do regimento
de infantaria
n.? 12, Aníbal
Gonçalves Paúl, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de infantaria

Major, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Luiz Angusto de Oliveira Franco.
Tenente de infantaria, da carreira de tiro de Espinho,
Alberto Moreira Reimão.
Regimento

Capitão <lo infantaria,
António ::\Iorgado.
Regimento

de infantaria

no quadro

de infantaria

n.> 2

da arma,

n.· 9

Capitão,
supranumorúrio
permanente,
de infantaria n. ° 17, Augusto Sargento,
{;iplinar.
Regimento

Regimento

do regimento
por motivo dis-

de infa.ntaria. n.· 13

Tenente de infantaria,
da carreira
Jaime Pompílio Auto Silva.

.Capitão miliciano,
11111'0 Calejo.

Lauroano

de tiro do Espinho,

de infanta.ria. n.· 16

no quadro

especial, Amadeu

Casí-

138

ORDEM: DO EX1l:RCITO N.o 4
Regimento

de infantaria

2.- Série

n.· 21

Capitão miliciano, no quadro especial, Alberto Guímarãis Baptista.
Batalhão

de caçadores

Tenente de infantaria,
José António de Lima.
Batalhão

Batalhão

supranumerário

de caçadores

Alferes de infantaria,
de Lucena.

n.O 3

n.O 5

no quadro da arma, Francisco

de metralhadoras

Capitão de infantaria,
pilio Rosendo Correia.
Batalhão

permanente,

n.O 1

em disponibilidade, Numa Pom-

de metralhadoras

n,> 3

Tenentes: do regimento de infantaria n. o 13, Joaquim
Cardoso de Moura Bessa e, da carreira de tiro de Espinho, Alfredo Martins :Marques, ambos sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão

n.s 1

de oiolistas

Tenentes: do regimento de infantaria n. o 17, José Augusto do Araújo e miliciano, do quadro especial, Antero
Albano da Silva Cabral, ambos por motivo disciplinar.
Oarretra

de tiro de Espinho

Director, o capitão ele infantaria,
miro Alberto Coelho dos Santos.

sub-director,

Casi-

Dl recção da arma de artilharia

Chefe do arquivo, o alferes do extinto quadro dos
oficiais do secretariado militar, da La Repartição da
3." Direcção Geral do Ministério da Guerra, António
Maria Marques Perdigão ,Júnior.
Regimento

de artilharia

Major de artilharia,
Mendes do Amaral.
.Bataria

de artilharia

ligeira

no quadro

n.O4

da arma, Joaquim

de defesa móvel de costa n ." 1

Alferes, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Mário
de Sousa Portela Ribeiro.
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L' brigada de oavalaria

'Comandante interino, o coronel de cavalaria, da escola prática da arma, João N epomuceno Namorado de
Aguiar.
Regimento de oavalaria n.O3

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
no quadro da arma, Francisco Augusto Ribeiro.
Direoção da arma. de engenharia

Adjunto da 2." Repartição, o tenente, do regimento
de sapadores de caminhos de ferro, Manuel Artur Teles
da Costa Monteiro.
Regimento de telegrafistas

Tesoureiro, o alferes do serviço de administração militar, supranumerário,
do bateíhão de metralhadoras
n. o 3, Eduardo do Nascimento Carneiro Allon.
Quadro da arma de aeronáutioa

Major, adjunto interino da direcção da arma, Alfredo
Dovale Portugal.
Tenente, adj unto da 1.a Repartição da direcção da
arma, Luiz Guerreiro Padilha de Castro.
Esoola militar de aeronáutioa

Alferes, do regimento
Ferreira Proença.

do infantaria

n. o 6, Ernesto

Direoção do serviço de saúde militar

Exonerado de adjunto da direcção o major de infantaria, com o curso do estado maior, Raúl Frederico
Rato.
Direoção do serviço de administração militar

, Exonerado de adjunto da direcção o coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Henrique Sátiro
Lopes Pires Monteiro.
Inspeoções do serviço de administração militar

Inspector, o coronel do mesmo serviço, chefe da
3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, José Carlos de Almeida e Brito.
Extinto quadro dos ofioiais do seoretariado milita.r

Capitão, do distrito de rocrutamonto
Luiz Dias Catarino.

o reserva n. o 1,
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão, da extinta casa de reclusão temporária
S. Julião da Barra, António de Oliveira.

de

Supranumerário permanente

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, com
a patente de capitão, da extinta casa de reclusão temporária de S. Julião da Barra, José Pimentol Rolim
Júnior.
Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exéroitos
de Terra e Mar

Ajudante de campo do general, vice-presidento, o capitão de cavalaria, do Colégio Militar, Vasco Fernando
Lopes.
Instituto

Profissional dos Pupilos do Exéroito

Tenente, do batalhão de caçadores n. o 5, Mário Raúl
Carvalho da Silva.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos oapitãis do extinto quadro dos oficiais do seoretariado militar, no oorrente ano:

Exonerado
com o curso
meida Viana.
Presidente,
estado maior,

do presidente o coronel de infantaria,
do estado maior, Cesário Augusto do Al.
o coronel de cavalaria, com o curso do
António Mário de Figueiredo Campos.

Cofre de previdênoia dos oficiais do exército metropolitano
Conselho de administração

N omoados, nos termos do artigo 36.0 e seus parágrafos do decroto n. o 22:199, do 15 de Fevereiro findo,
para o biénio de 1933-1934:
Vice-presidente, o vogal, coronel de infantaria, na situação de reserva, Vergilio Aurélio Henriques dos Santos.
Vogais, os vogais, coronéis, do extinto quadro do socretariado militar, na situação de reserva, Francisco
Faustino o do infantaria J orgo Augusto Rodrigues o o
tenente-coronel do infantaria, na situação do reforma,
José Francisco Guilherme de Almoida Arez.
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da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Tendo sido agraciado com a Cruz Vermelha de Dedicação da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o
tenente de infantaria Domingos José dos Santos, é-lhe
permitido usar a respectiva insígnia.

b) Declara-se que o soldado da guarda nacional republicana António Malheiro, que pela Ordem do Exército
n. o 3, 2. a série, do corrente ano, foi agraciado com a
.Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha, pertence ao batalhão n. o 2 da mesma
guarda, e não ao n.? 1, como foi publicado.

16.o -1linistério

da Guerra -

t.n Direcção Geral- f.lI Repartição

a) Tendo sido agraciados pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de cavaleiro da Legião de Honra
os majores, de engenharia Henrique Mora e de aeronáutica Mário da Costa França, é-lhes permitido, em
conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
b) Declara-se que, por portaria da Presidência do Ministério de 5 de Julho. de Hl32, inserta no Diário do
Gocêrno n. o 157, 2. a série, de 8 do mesmo mês, foi louvado o capitão de cavalaria António Raúl da Costa Mira
pela muita dedicação, inexcedível zêlo e lealdade que
evidenciou sempre no desempenho das funções que lhe
foram conferidas pelo Presidente do Ministério.

c) Declara-se que, pelo Diário do Gocêrno D.O 217,
2.a série, de lG de Setembro de 1932, foi agraciado
com a Cruz Vermelha de Dedicação o tenente médico
Armando Alves de Sousa.
d) Declara-se que, pelo Boletim Milita?" das Colónias
n." 12, de 10 de Dezembro de 1932, foi condecorado
COm a medalha militar de prata da classe de comportamento exemplar o tenente do serviço de administração
militar Octávio de Sousa Ferreira.
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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 :
Medalha. de ouro
Batalhão de oaçadores n." 6

Alferes Amadeu Acácio Salgado Dores.
Regimento de artilharia de costu n." 1

Coronel Abel de Abreu Soto Maior.
2.' oompanhia de saúde

Capitão do oxtinto quadro auxiliar de artilharia :Manuel Simões Tejo.
Depósito disoiplinar

Tenentes: do infantaria Joaquim Francisco da Silva
Canhão o do extinto quadro auxiliar de artilharia António Eugónio da Silva Carrajola.
Depósito geral de material de guerra

Coronel de artilharia Carlos Alberto Ferreira Pinto
Basto.
Tenente-coronel João dos Santos, major Joaquim dos
Santos e capitãis J osó Ferreira o José Lopes, todos do
extinto quadro auxiliar de artilharia.
Depósito geral de material automóvel

Capitão do extinto
Samuel Bento.

quadro

auxiliar

do engenharia

Medalha. de prata.
Direoção da arma de infantaria

Tenente Francisco IIolbocho Pino.
Regimento de infantaria n." 4

Alferos Rafael Pinto Barradas.
Regimento de oavalaria n.· 2

Tenentes -António
de Aguiar.

da Cunha Viana e Fernando

Jorge

2,' Série
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Batalhão de pontoneíros

Capitão Vergílio Garcia Braga.
Alferes do extinto quadro auxiliar
João Filipe.

de engenharia

Grupo de especialistas

Tenente Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro.
Farmáoia Central do Exército

Capitão farmacôutico Hilário de Lima.
Guarda nacional republicana

Tenente
Soares.
17.

o_

de cavalaria

Eduardo

Varela

de Oliveira

~Iillistério da Guerra - i,a Ilirecção Geral - 2, a Repartição

a) Declara-se que, por decreto da Presidência do Ministério de 22 de Dezembro de 1931, inserto no Dtárto
do GOVêl'7W n.? 296, 2.a série, de 23 do referido môs e
ano, foram nomeados para fazer parte do Conselho Político Nacional os generais José Vicente de Freitas e Daniel Rodrigues de Sousa e o coronel, com o curso do
estado maior, Abílio Augusto VaI dez de Passos e Sousa.

b) Declara-se que os coronéis em seguida indicados
tomaram parto, com aproveitamento, no curso de informação do 4.0 grau da Escola. Central de Oficiais, no
ano lectivo de 1931-1932.
Infantaria

Eduardo 'Augusto de Azambuja Martins, com o curso
do estado maior, José de Oliveira Gomes, Manuel Augusto Rodriguos da Silva Lopes e, na situação de reserva, Manuel de Almeida Campos de Gusmão.
Artilharia

Alfredo Balduino de Seabra Júnior e João Augusto
Orispiniano Soares, com o curso do estado maior, J oaquim da Silveira Malheiro e Alexandre Herculano Garcia.
Cavalaria

João Nopomucono Namorado de Aguiar,
Engenharia

Inácio Manuel ue

SOUS~I

Freire Pimentel.
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c) Declara-se que o coronel do extinto corpo do estado maior Abílio Augusto Valdez de Passos o Sousa,
inscrito na escala dos tenentes-coronéis de infantaria,
chegou à sua altura para a promoção a coronel na infantaria, sua arma de origem, em 23 de Janeiro findo.
d) Declara-se que o capitão de infantaria, em serviço
no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António Correia Duarte passou a desempenhar as funções
de comandante de companhia.

e) Declara-se que o major Vergilio Damascono Simões
e o alferes, com a patente de. tonente, António Maria
Martins, ambos .de infantaria e supranumerárics, chegaram à sua altura para entrar nos seus quadros, respectivamente, em 23 de Janeiro do corrente ano e 12
de Dezembro de 1932.
f) Doclara-se quo o alferes de infantaria, com a patente de tenente, em disponibilidade, Sérgio Gatinoau
Barreto da Cruz chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro em 12 de Dezembro do ano findo.
g) Declara-se que fica sem efeito a colocação, insorta
na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano,
do alferes de infantaria, em disponibilidade, Francisco
de Lucena, no batalhão de caçadores n." 5.
h) Doolara-se que os alferes do infantaria Francisco
N unes da Conceição Caetano o Raúl da Cruz Pereira
desistiram de servir nas colónias no corrente ano.
i) Declara-se quo o tenente de infantaria Manuel Anacleto Pereira passa a ocupar ·na lista dos oficiais oferecidos para servir nas colónias no corrente ano o' lugar
imediatamente iL esquerda do tenente Alberto António
Rodrigues Praça.
j) Declara-se que o tenente de infantaria Manuel de
Almeida, a quem, pela Ordem do E,vél'cifo n ." 1, 2.a série, do corrente ano, foi concedido o segundo aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, está colocado no quadro
da arma, e não no distrito de recrutamento e reserva
n." 14, como foi publicado na mesma Ordem.
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lc) Declara-se que o coronel do cavalaria, com o curso
do estado maior, António Maria de Freitas Soares foi
autorizado a freqüentar no corrente ano o curso de informação do 4.u grau da Escola Central de Oficiais, nos
termos da determinação II da Ordem do Exército n. o 3,
1.a série, de 1930.
l) Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, João Faustino de Albuquerque de Freitas, chegou
à sua altura para entrar no respectivo quadro em 1(3 de
.I ano iro último.
m) Declara-se que o inspector do serviço das obras
o propriedades militares o presidonto da comissão nomeada por portaria de 14 de Janoíro findo, inserta na
Ordem do Eccércu» n. o 3, 2.a série, elo corrente ano, (' o
coronel de engonharia Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimentel.
n) Declara-se que, por decreto do Ministério da Instrução Pública de 25 de Novembro de 1932, inserto no
Diá1'io elo Gouêrno n. o 280, 2. a série, de 29 do mesmo
.môs o ano, foi o tenente-coronel de aeronáutica João
Luiz de Moura nomeado para fazer parte do Comité
Olímpico Português, incumbido do organizar .a participação nacional dos jogos da XI Olimpíada moderna.

o) Declara-se que o tenente de aeronáutica Diogo
Rogério dos Reis Temudo chegou it sua altura para a
promoçfw a ôste pôsto na cavalaria, sua arma de origem, em 1 de Dezembro de 1929.
p) Declara-se que o capitão do extinto quadro auxiliar
de artilharia António de Oliveira presta serviço no
grupo de especialistas desde 30 de Novembro do ano
findo.
q) Doclara-se que o capitão do extinto quadro auxiliar
do artilharia Domingos Joaquim Gonçalves deixou em
~O de Novombro do ano findo de prestar serviço na extinta casa de reclusão temporária de S. Julião da Barra,
passando desde aquela data a prestá-lo no grupo de especialistas.

146

ORDEM DO ExtRCITO

N.o 4

2.· Série,

r) Declara-se que as entradas no respectivo quadro
dos tenentes do extinto quadro auxiliar de artilharia
António de Sousa Brites e Augusto Mendes Ribeiro
tiveram lugar respectivamente em 12 de Setembro de
1932 e 2 de Outubro do mesmo ano.
s) Declara-se que o tenente supranumerário permanente do extinto quadro auxiliar de artilharia, com a
patente de capitão, José Pimentel Rolim Júnior, da extinta casa de reclusão temporária de S. Julião da Barra,
que pela presente Ordem do Exé~'cito é colocado na
situação de supranumerário permanente, continua prestando serviço na companhia de trem hipomóvol.
t) Declara-se que o coronel de infantaria, na situação
de reserva, José Estêvão Cacela Vitória Pereira deixou
de exercer o cargo de vogal temporário da Comissão
da História Militar.
u) Declara-se que o coronel) reformado) Francisco de
Paula Miranda Diniz e o capitão de reserva Vitorino Simões foram nomeados, respectivamente, chefe de desenhadores e desenhador dos serviços cartográficos do
exército, devendo esta declaração ser considerada como
publicada na Ordem do Exército n. o 3, 2. série, do corrente ano.
11

v) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria António Augusto de Abreu Amorim Pessoa, que, por decreto de 3 de Dezembro de 1932, inserto na Ordem do
Exército n. o 20, 2. a série, do mesmo ano, foi colocado
na situação de separado do serviço, o foi nos termos do
artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar.
x) Declara-se qne ostá aberto o concurso para preenchimento das vacaturas de alferes chefes de banda de
música existentes e que ocorrerem a partir da data da
presente Ordem do Exército, nos termos do decreto
n. o 17 :933, de 8 de Fevereiro de 1930.
Os candidatos apresentarão
os requerimentos
de
admissão ao concurso aos seus respectivos comandantes
para os fins designados no artigo 3. o e seu § único do
mesmo decreto.
Nos termos do artigo 11.0 do referido decreto, êste
concurso é válido por dois anos a contar da data em
que forem ultimados os trabalhos do respectivo júri.
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z) Declara-se que na lista de antiguidade dos aspirantes a oficial das diversas armas e serviços referida a
31 de Dezembro de 1932, publicada na Ordem do
Exército n. o 2, 2. a sério, do corrente ano, deve ser considerado n.? 1, na arma do infantaria, o aspirante a oficial Alfredo l\Iiguéis, do batalhão de caçadores n, o 7, e
n. o 2 o aspirante a oficial Manuel de Sousa Duarte Borrego, do regimento de infantaria n. o 5, ficando assim
rectificada, nesta parte, a referida lista.
18. o -

~Iillislério da Guerra - ta Direcção Geral- 2,a Re]larlição

a) Declara-se que os tencnjcs José da Rosa Mendes
e J osó do Lemos o Sousa o o alferes Francisco de Lucena, todos elo infantaria e em disponibilidade, deram
entrada no sou quadro reapectivamonto om 19 do Dozembro elo ano findo, o 23 e 21 do Janeiro último.

b) Declara-se que os alferes Francisco dos Reis Pio,
J oaquhn Afonso Pinto, António Mauuel Durana, J oaquim Marques Pinheiro e .1l..ntónio ela Costa, e, com a
patente do tenente, •\.urélio Angut'to da Cruz Ferreira e
Argílio de Oliveira Rocha, todos de infantaria (3 supranUlllerários, chegaram à sua altura para ontrar no seu
quadro, os dois primeiros em 21 de J aneiro do corrente
ano o os restantes, rospoctivamonto, em 2, 4 e 11 do
môs findo, 27 de Dezembro de 1932 e 14 de Janeiro último.
c) Declara-se que os alferes do infantaria. com a patente do tenente, adidos, Artur Joaquim João de Deus
Pigueireelo e Aurélio de Oliveira Rocha, dariam entrada
110 sou quadro, rcspectivamonto
om 14, O 21 de Janeiro
último, so não cstivossom naquela situação.
d) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade, Carlos Manuel Marcell in Pereira chegou à
altura para entrar no respectivo quadro em 8 do mês
findo.
e) Declara-se qlte o tenente Jorge Manuel Carregal
Ferreira, do grupo de artilharia pesada n. o 1, freqüentou a Escola Superior 'I'écnica de llannover, tendo
obtido o diploma de engenheiro mecânico especializado
em aeronáutica.
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f) Declara-se que deixou de exercer as funções de
adjunto
da Direcção da Arma de Cavalaria
o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior,
Carlos Elias da Costa Júnior.
g) Declara-se que o major de cavalaria,
em dispcnibilidade,
Armando Pereira Carvalhal
da Silveira Teles
de Bettencourt
chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 6 do mês findo.
h) Declara-se que o capitão de-cavalaria,
com o curso
do estado maior, Angelo de Aguiar Ferreira,
adido, em
serviço na Escola Mil itai-, deixa de exercer as funções
de adjunto da Inspecção de Tropas de Comunicação.
i) Declara-se que fica sem efeito a nomeação do capitão do serviço de administraçâo
militar
Fernando
Vítor Valente Valadas Vieira para freqüentar
o curso
de informação
do 2.° grau da Escola Central
de Oficiais no ano escolar de 1932-1933, sendo nomeado em
sua substituição
o capitão do mesmo serviço Francisco
da Nóvoa.
j) Declara-se que o alferes, supranumerário,
do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar,
Américo Baptista,
chegou, em 6 do corrente mês, à altura
para entrar no mesmo extinto quadro.
I,;) De conformidade
com o § único do artigo 4.0 do
decreto n.? 22:06J, de 3 do Janeiro do corrente ano, se
publica a lista de antiguidades
dos oficiais milicianos de
artilharia do quadro especial:

Nomes

Data
<lo
actual pôst o

Oapitãis
Alberto Augusto de Almeida
António Esquive!
.
Jo&é Alfredo de Paula.
. . .
Alfredo Horácio da Cunha Néri
Augusto Barbosa, Estácio . . .
Manuel José de Avila Madruga
.•
António Joaquim das Neves Eliscu ..
Daniel Fernandes de Barros Queiroz.

31- 3 -919
))

12-4-919
6- 5 -923
»

20-12-923
1- 5 -924,
»
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Francisco Silva Pinto
António Correia
..
José Lopes dos Santos
José da Silva Dias
.
José Domingues dos Santos . .
An tónio da Purificação Ferreira
João José Amaro ...
José Maria Varrcgoso
.:(oão Felgueiras
. . .
Alvaro'Cabral
.
Francisco Avelino da Fouseca
.
Hogério Marques de Ahue id a Russo
José de Meneses. Tôrres.
. . . . .
Manuel António Martins Olaio . . . . .
.:(osé Augusto Brandão Pereira de Melo.
":\I\'aro RIbeiro Coelho
...•...
João da Costa Andrade .
António Rodrigues Alves
Joaquim Marques ....
Jaime F'e rre ira Coutinho .•...
Domingos Joaquim Machado Júnior
António de Matos Ribeiro.
. • . .
Manuel da Silva Branco
.•....
Luiz Maria Ferreira Caldas de Lemos
José Di n iz da Cost a Coelho -Iúnior ,
João de A Imcida Sousa Sacadura
Davi,l da Sit va Rosado . . . . .
António Ernani Mendonça Santos
Carlos Nunes de Castro Paiva ..

N.· 4
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Data
<lu
actual pôsto

1- 5 -925
28- 5 -925
»
»
»
»
»

11- 6 -925
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1-7 -92G
30- 9 -926
30- 9 -929

"

»
»

»

1-12-929
»

Tenentes
Francisco de Sena Esteves de Oliveira
Luciano Laccrda de Almeida
. . . .
Prancisco Monteiro (trilo ...•...
Carlos Olavo Correia de Azevedo Júnior
Luciano A ugusto Dias . . . . . .
Manur.l Ribeiro de Gouveia Prestes
João Duarte Montni ro Duque .
Manuel da Silva Dias ....•
Antó,Jio Lniz Marques Perdigão
José dos Santos Barruncho
• .
José G(,nralves Amado . .
Francbco' de Melo Costa .
Jacinto Fialho de Oli veira

6- 5 -919
20-12-919
28- 5 -92L
lL- G-921
1- 9-922
13- 9 -922
G- 6 -923
»

1-10-923
»

»

1- 5 -924
5-7 -928

Alferes
Paulo de Sousa Gomes

-

5-12-917
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Direc\ão Gcral- 3. a Rcparli\ão

Declara-se quo na lista do antiguidade dos sargentos
ajudantes o primoiros sargentos das diversas armas e
serviços referida a 31 de Dezembro de 193::3,publicada
na Ordem do Exército n.? 2, 2.a sério, do corronte ano,
os primeiros sargentos elo secretariado militar António
Pires Tavares, Casimiro Dias, Manuel Rodrigues, Afonso
Prudêncio da Silva e Aurélio Augusto de Azevedo devem
ser considerados como contando a antiguidade do sou
posto desde 1 de J aneiro do 1932, e não desdo 1 de J aneiro do 1930, como veio publicado.
20. ° - ~lillis(ério da Guerra - P Direcção Geral- 3. a Repartição
a) Vencímontos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9 do
Setembro de 1924, o decreto n.? 20:247, de 24 do Agosto
de 1931, competem aos oficiais cm seguida mencionados,
transferidos para as situações de reserva o reforma:
Coronel de infantaria J osó E~tôvão Cacola Vitória
Pereira, 357i\65, sondo: pensão de reserva, 2701$; lei
n.? 888, 2M; lei n.? 1:332, 546; 0,14 por conto, 6!)65;
do vencimento total 869J são polo Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura. Tem 1 aumento do 10 por
conto sobre o soldo, 40 anos de serviço e 2-t períodos.
Coronel do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar António Maria Gonzaga Pinto Júnior,
427$89, sendo: pensão de reserva, 270$; lei n ," 888,
27$; lei u." 1: 332, 118$80; 0,14 por cento, 12$09;
do vencimento total 18$60 são pela província de Moçambique e 18$60 pelo Ministério do Interior. Tem 46
anos de serviço, e 48 períodos.
Tenente-coronel de cavalaria Artur lIeitor de Eça
Figueiró da Gama Lôbo, 351$83, sendo: pensão de.
reforma, 262$57; lei n 888, 26$25; lei n ." 1: 332,
63$01. Tem 2 aumentos ele 10 por cento sôbre o sôldo
e 41 anos de serviço.
Capitão de infantaria Eusóbio Nunes do Castro, 305~09,
sendo: "pensão de reservn, 217t$2ó; loi n." 888, 21tS75;
lei n.? 1:332, 60/)83; 0,14 por, conto, M20; do vencimento total 79;586 são pelo Ministério do Interior. Tem
2 aumentos do 10 por cento sobre o soldo, 42 anos de
.?

serviço

e

25 períodos.

Capitão de infantaria Inácio Chumbo, 286t$60, sendo:
pensão de reserva, 197650; lei n." 888, 19,$75; lei
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n.? 1:332, 55;%30; 0,14 por cento, 14605; do vencimento
total 54656 são pela província do Angola.
'I'em 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 42 anos do serviço o 73 períodos.
Capitão
do infantaria
J osé Martins
do Ó Júnior,
323:)J0, sondo: pensão do reserva, 222~75; lei n. o 888,
22:527; Ir-i n.? 1:332, 71-)28; 0,14 por cento, M19; do
vencimento
total 15·t.,04 são pela província
de Angola,
97~76 pelo ::VIinistério do Interior e 5::3-564,pelo Ministério
das Colónias.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre
o sôl do, 43 anos elo serviço e 34 períodos.
Tenonte de infantaria
..António Maria, 77 ff,27, sendo:
pensão do reforma, 721572; 0,14 por conto, 41555. 'rem
1 aumento de 10 por cento sebro o sôldo, 18 anos de
serviç'O e 26 períodos.
'I'enento de cavalaria
António José Esteves Júnior,
125;$ de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o soldo e EO anos de serviço.

b) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reserva, em substitutç'ão dos que lhes foram atribuídos:
Pela

Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 1931:

Coronel Pedro Serpa Afonso, 440:555, sondo: pensão
de reserva,
3121584; lei n." 888, 31b28; lei D.O 1:332,
87{f,59; O,l·c! por cento, 8,$84. Tem 2 aumentos de 10
}lor cento sobro o sôldo, 4~ anos de serviço e 29 pcríodos. l~:ste vencimento só
abonado desde a data da prosente Ordem do Exército.
é

Pela Ordem do Exército n." 18, 2. a série, de 1932:
Capitão Daniel Gomes da Cruz, 320.·5, sondo: pensão
de reserva,
222·)7i:>; lei n.? 888,221527; lei n.? 1:332,
711528; 0,14 por cento, 12b70; do vencimento total 153{f,
são pelo l\Iini:stério da Uarinha.
Tem 2 aumentos
do
10 por cento sobro o solde, 43 anos do serviço o 60 periodos.

c) Em conformidade com o decreto n.? 20:247, de 24
de .Agosto de 1031, rectificado se publica o vencimento
do oficial, na situação de reforma, em seguida meneionado:
Oa1)it<10 Manuol António
dos Reis, 149a26, sendo:
pensão de reforma, 136:536; lei n. ° 888, 8~ 18; 0,14 por

•
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cento, 4672. 'I'em 33 anos de serviço e 27 poríodos.
Êste vencimento só é abonado desde a data da presente
Ordem do Exél'cito.
21. o -llillistél'io

da Guerra - 3. a Direcção Geral-

j. ti'

ncparti~ão

a) Declara-se
que os tenentes de engenharia
a seguir
designados freqüentaram,
com aproveitamento,
de 21 de
Outubro do ano findo a 28 de Janeiro do corrente ano,
na Escola Prática
de Engenharia,
o curso do comandantes de companhia da respectiva arma, 11 que se refere
a alínea d) do artigo 43.° do decreto n." H):175, de 27
de Dezembro de 1930, que alterou o decreto n ." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929:
Mário António Lisboa de Oliveira Dores, Henrique
Ilorculano
Santa Clara da Cunha e Fernando
Augusto
Soares da Piedade,
do regimento
de sapadores mineiros; Amílcar do Amaral Albuquerque
e Armando Nt"ri
Teixeira,
do rogimento
de telografistas
; J oaquim Fernando da Conceição
Gomos Mnrques,
no quadro da
arma, e Frederico
de Gusmão Correia Arouca, <lo regimento de sapadores de caminhos de ferro.

b) Declara-se
que os oficiais a seguir
designados,
tendo froqüentado
o primeiro
período
da Escola de
Transmissões
no ano escolar
1932-1933 e tendo sido
considerados
com cornpotôn cia para instrutores
e coiuandantes do formações do trnnsrnissóos, foram classiflcudos
«oficiais do transmissõos» :
Infantaria

Tonentes:
Joaquim Josó da Costa, Ângelo Costa, FiIipo do N uscimonto Barros
e miliciano, <lo quadro 0Spocial, J osó Joaquim Certos dai'> Dores e alforcs : João
Miranda
ele Morais, Augusto
Manuel das Neves, Abel
de Castro Roque o Cristóvão do Anjo Vidigal.
Artilharia

Tenentes

Antero

Cavaleiro

o Francisco

Braga.

Cavalaria

Alferes
Luiz Alberto
Fil ipo Rodrigues,
Jorge
da
SilYa Olivoira 'I'ravnssos LOp0r,:, Teodorico Augusto Palmeira, Fernando
Gualtor Quciroga Chaves e Amândio
Manuel Pascoal Rodrigues.
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22.°_ Anúncios
Ilil'eqão

110

Senil:o de Saú'e Ililirar

Em harmonia com o disposto nos decretos n. os 17: 325
e 20: 995 está aberto concurso por espaço de trinta
dias, a contar da data da publicação dêste anúncio,
para o provimento das duas vagas existentes no serviço
de radiologia e fisioterapia do hospital militar principal
de Lisboa, como consta da relação publicada na Ordem
do E,~'hcito n. ° 7, 2. a série, de 6 de Março de 1932,
alterada pela declaração constante da Ordem do E,l'ército n.? 3, 2.&série, do corrente ano.
Os candidatos deverão envjar os seus requerimentos
pelas vias competentes devidamente instruídos com
os documentos exigidos pelos decretos citados, à Direcção do Serviço de Saúde Militar.
A abertura do concurxo foi requerida pelo capitão
miliciano médico, do quadro especial, Manuel Hermenegildo Lourinho, do batalhão de caçadores n.? 1.
Em harmonia com o disposto nos decretos n. os 17: 325
e 20: 995 está aberto concurso por espaço de trinta
dias, a coutar da data da publicação dêste anúncio,
para o provimento da vaga existente no serviço de
urologia e venereologia do hospital militar regional
n 2, como consta da Ürdem do Eaército n." 7, 2.a série, de 6 de Maio do ano findo.
Os candidatos deverão enviar os seus requerimentos
pelas vias competentes, devidamente instruídos com
os documentos exigidos pelos decretos citados, à Direcção do Serviço de ~aúde )lilitar.
A abertura do concurso foi requerida pelo tenente
médico, da 2. a companhia de administração militar,
José Simões Pereira Júnior.
.?

Obi'tunrio

1932
Junho

1933
Janeiro
»
»

23 -

Segundo contínuo do Minístérío
tinho Tavurus da xi lva,

da Guerra,

Agos-

11- Major, reform.ulo, Jusé Francisco.
17 -Major
(Ic iufa 't;!l'Ía .Iraqnim António Marques
Júnior.
28 - Tencnte ele infantaria
João Tavares Fcrrcí ra..
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1933
Fevereiro

1-

»

3-

»
»

S10 -

»
»

12 12 -

»

18 -

»
»

19 21-
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Alferes, reformado, José Falcão da Gama Pombeiro.
Capitão, na situação de reserva, Pedro Marques
Lima.
Tenente de artilharia
Alfredo de Oliveira Leite.
Coronel, na situação de reserva, Carlos Carreira
Pequeno.
Capitão, reformado, Alexandrino
José de Macedo.
Capitão, na si tuação vde reserva, Artur José Celestino da Conceição.
Alferes, reformado, Alfredo Ramos Lopes VidaI.
Major! reformado, Alexandre José de Carvalho.
Major, reformado, Filipe da Veiga.

Rectificações
Na O"dem do Exército n.s 16, 2.. série, de 1931, p. 574, I. 4,
onde se lê: "Eduardo
Proença", deve ler-se: «Eduardo Proença
da Silva Pereira».
Na Ordem do Exército n.? 20, 2." série, de 1032, p. 646, L 24,
onde se lê : "João», deve ler-se "J aime».

Daniel Rodrigues de Sousa.

Está conforme.

o
~~~.C<.>

Ajudante General,

Q~~~~

/~-e.

~
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MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE MARCO
, DE 1933

ORDEM

DO EXÉRCITO

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. o - Decretos
Minislério da Guerra - L a Direcção Geral- 2.11 Repartição

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 LO do decreto n. ° 15: 331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que sejam aumentados ao efectivo do exército em 14 de Dezembro de 1932, ficando na situação de supranumerários permanentes, os tenentes-coronéis de infantaria
António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho e de
aeronáutica Francisco Xavier da Cunha Aragão, que,
encontrando-se na situação de desertores, se apresentaram naquela data, nos termos do § único do artigo 3.°
do decreto n. o 21: 959, de 9 de Dezembro do mesmo
ano, e que, por se encontrarem incursos nas disposições
do artigo 6.° do decreto n. ° 21 : 943, de 5 de Dezembro
de 1932, alterado pelo artigo 2.° do decreto n.? 22 :243,
ele 23 de Fevereiro do corrente ano, os mesmos oficiais
sejam demitidos desde a citada data de 14 de Dezembro de 1932.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 1 de Março
de 1933. - ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO CARMONADaniel Rod1'igues de Sousa.
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]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 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.° do decreto n." 16: 443, de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas a)
e d) do seu § 1. 0, artigo 68.° do mesmo decreto e artigo 90.° do decreto n," 17: 378, de 27 de Setembro de
1929: extinto quadro dos oficiais do secretariado militar _ major, o capitão, na situação de reserva, inválido de guerra nos termos dos artigos 2.° e 3.° do
decreto n.? 16: 443, acima referido, Francisco Nicolau
de Oliveira, contando a antiguidade desde 6 do corrente mês.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 25 de Março
de 1933. _ ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO CARMONA _
Daniel Rodrigues de Sousa.
,?

(Visado pelo Tribunal de Contas em 29 de Março
de 1933).

2.o-Por

decreto de 21 de Janeiro do corrente ano:
Ministério da Guerra - La Direcção Geral- 2.& Repartição
Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, António de Lima Correia, que de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 19 do corrente mês, para preenchimento
de vacatura no respectivo quadro.

3. ° - Por decreto de 28 de Janeiro do corrente ano:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Reparlição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
20: 247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data

)1.0
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que lhes vai designada, 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 f7:378, de 27 de Setembro de f929, necessário
para o segundo aumento de fO por cento sôhre o sôldo:

Infantaria - tenente João Augusto da Paixão
Moreira, desde 21 de Janeiro de 1933, adido, no Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura e em
serviço no Instituto Geográfico e Cadastral; administração militar - tenente Joaquim Boavida Salvado,
na Manutenção Militar, desde 14 de Janeiro de 1933.

4.0_

Por decreto de 4 do mês findo:
]Iinistério da Guerra - Reparti~ão Geral

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 14 de Janeiro último, nos termos dos
artigos 67." a 69:° do decreto n," 16: 443, de 1 de Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4.° do decreto n." 20: 247,
de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10.° do decreto
n.O 21 :246, de 30 de Junho de 1932, ao tenente, na
situação de reserva, inválido de guerra, Luiz Tavares,
por ter completado o tempo de permanência naquele
pôsto necessário para aquele aumento, nos termos do
decreto n.? 17: 378, de 27 -de Setembro de 1929.

5. o -

Por decreto de 11 do mês findo:
ftlillistério da Guerra - f. a Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.O 20 :247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data
que lhe vai designada, ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficial ato desde
a data em que é considerado tenente, nos termos do decreto
n.s f7:378, de 27 de Setembro de f929, necessário para o segundo aumento de fO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente Luiz de Faria Bastos, desde
1 de Fevereiro de 1933, adido, no Ministério do Con;tércio, Indústria e Agricultura e em serviço ne Instltnto Geográfico e Cadastral.
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6. o - Por decreto de 18 do mês findo:
Ministério da Guerra - i.· Direcção Geral- 2.11 Reparti~ão

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data
que 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.v i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:

Artilharia - major Mário Alberto Sardinha Pereira
Coelho, desde 8 de Fevereiro de 1933, na fábrica de
munições de artilharia, armamento e viaturas.

7. o - Por decretos de 25 do mês findo:
lIinistério da Guerra - f.a Direcção Geral- f. II 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 c) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, o major de infantaria, com o curso do estado
maior, Raúl Frederico Rato.

Ministério da Guerra - I, a Direcção Geral- 2. a Repartição
Supranumerário permanente

Capitão, o tenente de infantaria, supranumerário
permanente, Alfredo Soares da Costa, contando a antiguidade desde 21 de Janeiro findo.
Oficiais milioianos de reserva

Tenentes-coronéis milicianos médicos, do batalhão
de caçadores n. ° 8, João Rafael Morais e, da La companhia de saúde, António Henriques, por terem atingido o

2." Série
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limite de idade, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do
decreto n." 12: 017, de 2 de Agosto de 1926, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
21 e 23 do corrente mês.
Reforma

Coronel António Augusto Barradas, major Joaquim
Rodrigues de Paiva e alferes Baltasar Dias Coelho,
todos na situação de reserva, por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4.° do artigo 10.° do
decreto n," 17: 378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 20, 25 e 23 do corrente mês.

Iliuistério da Guerra - Repartição Geral
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 8 de Fevereiro do corrente ano, nos
termos dos artigos 67.° a 69.° do decreto n. ° 16: 443,
de 1 de Fevereiro 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 de 1932, ao
capitão, na situação de reserva, inválido de guerra,
Fernando de Lara Reis, 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.

8.0--":' Por decretos de 4 do corrente mês:
Ilioistério da Guerra- 1.3 Direcção Geral-2.a

Repartição

Estado maior general

General Pedro de Paula Pinheiro Machado, ficando
e:s:onerado de comandante da 4.&região militar.
Regimento de infantaria n.· 10

Capitão chefe de banda de música, o tenente chefe
de .banda de música Henrique Lopes, contando a antigUIdade desde 28 do mês findo.

lGO
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Quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão, o tenente miliciano de artilharia, do mesmo
quadro, com o curso da arma, Luciano Augusto Dias,
contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.

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,necessário
para o segundo aumento de 1.0 por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - capitão João Afonso de Miranda, no
Arquivo Histórico Militar, desde 18 de Fevereiro de
1933, tenente José de Lemos e Sousa, no quadro da
arma, desde 7 de Fevereiro de 1933.

Concedidas as diuturnidades de que trata o artigo 15.° do decreto n." 11 :279, de 26 de Novembro
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:
15 anos - capitãis: Jorge Metelo de Nápoles Manuel, no grupo independente de aviação de protecção e
combate, desde 12 de Janeiro de 1933, Joaquim Sérgio
da Silva, no grupo independente de aviação de bombardeamento, desde 21 de Fevereiro de 1933.
Adidos

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço
no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Fernando Augusto da Câmara Lomelino, contando a antiguidade desde 21 de J aneiro findo.
Capitão, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n.? 5, Aníbal dos Reis Chaves Tarrinho
e tenente veterinário, do regimento de artilharia li-
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geira n." 3, Tomé Dario da Ponte, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 25 de Fevereiro findo
e 1 do corrente mês.
Reserva

Capitão chefe de banda de música, do batalhão de
caçadores n." 2, António da Rocha, e tenente, do regimento de infantaria n." 21,· Adão Coelho, por terem
atingido o limite de idade, nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decreto n.? 17: 378, de 27 de Setembro de
1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 28 e 27 do mês findo.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, do quadro dos médicos
auxiliares do exército, João José Maria de Oliveira,
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
27 do mês findo.
.?

Reforma.

Capitão, na situação de reserva, Abílio António
Amador, por ter atingido o limite de idade nos termos
do § 4.° do artigo 10. do decreto n.? 17: 378, de 27
de Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 do mês findo.
0

9. o - Por decretos de 11 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra -1. a Direcção Geral- 2. n Repartição
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, com o curso do estado maior, o
major de infantaria, com o mesmo curso, do regimento
de infantaria n ," 7, Joaquim Pereira dos Reis, contando
11 antiguidade
desde 6 do corrente mês.
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Supranumerario permanente

Capitão de infantaria, adido, José Afonso de Almeida
Júnior, que, de regresso do Ministério do Interior, se
apresentou em 9 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.· i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Artilharia - tenente António Pereira Teixeira de
Almeida, desde 2 de Dezembro de 1932, adido, no Ministério das Colónias.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - major António Cardoso de Serpa, desde
7 de Outubro de 1932; capitão Carlos Henrique J ones
da Silveira, desde 18 de Dezembro de 1932; tenentes:
José Caetano, desde 4 de Dezembro de 1932, António
da Encarnação Santos Vieira, desde 17 de Dezembro
de 1932, Abílio dos Santos Guerra, desde 5 de Janeiro
de 1933; administração militar - tenente Armando
Martinho -de Oliveira Soares, desde 31 de Dezembro de
1932, todos, adidos, no Ministério das Colónias.
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, modificado
pelo decreto n.s i9:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenentes: António Norberto de Matos
Cordeiro, no quadro da arma, desde 1 de Março de
1933, miliciano, do quadro especial, José António
Pombinho Júnior, no quadro, desde 23 de Fevereiro
de 1933; administração militar - capitão, supranumerário, Martiniano Homem de Figueiredo, na 2.&Di-
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recção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de
~arço de 1933; extinto quadro auxiliar de artilhaTlll: - tenente, supranumerário, José Manuel Cordeiro, na 1.& região militar, desde 19 de Fevereiro
de 1933.
Adido

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário permanente, da 3.& Rapartição
da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, Martiniano
Homem de Figueiredo, nos termos da alínea d) do
n.O 4.° do § 1.0 do artigo 10.0-do decreto n ," 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, por ter ido prestar serviço
na Farmácia Central do Exército, como chefe da contabilidade, devendo ser considerado nesta situação desde
6 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão de cavalaria, adido, Albino Augusto de Oliveira, que, de regresso do Ministério do Interior, se
apresentou em 9 do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Ofioiais milioianos

de reserva

. Tenente-coronel miliciano médico, do grupo misto
Independente de artilharia montada n 24, António
Maria Dias Milheiriço, 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 considerado nesta situação desde 9 do corrente mês.
.?

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 15 de Fevereiro do corrente ano, nos
termos dos artigos 67.° a 69. ° do decreto n. ° 16: 443,
de 1 de Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4.° do decreto
n.o 20:247, de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10.° do
decreto n. ° 21: 426, de 30 de Junho de 1932, ao tenente reformado, inválido de guerra, Salvador Humberto das Neves, por ter completado o tempo, a partir
do pôsto de tenente, necessário para aquele aumento,
nos termos do decreto n. ° 17: 378, de 27 de Setembro
de 1929.
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10.° __ Por decretos de 18 do corrente mês:
11inistério da Guerra - f. a Direcção Geral - 2. a Repartição
2.8 região militar

Capitão, o tenente de cavalaria Henrique Dias Costa,
ajudante de campo do comandante, general António
Gomes de Sousa Júnior, contando a antiguidade desde
6 do corrente mês.
Supranumerário permanente

Tenente de infantaria, adido, José Ferreira da Costa,
que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 13 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. o i 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - capitão José Joaquim de Brito, na
comissão de assistência aos militares tuberculosos, desde
15 de Março de 1933; tenente miliciano, do quadro especial, Jacinto Fialho de Oliveira, no depósito geral de
material de aquartelamento, desde 22 de Fevereiro de
1933; artilharia - capitãis: Carlos Manuel Marcellin
Pereira, no regimento de artilharia de costa n 1,
desde 6 de Fevereiro de 1933, José Augusto Vieira da
Fonseca Júnior, no grupo de defesa móvel de costa,
desde 1 de Março de 1933.
.?

Concedida a diuturnidade de que trata o artigo 15.o
do decreto n. o 11: 279, de 26 de Novembro de 1925,
desde a data que lhe vai designada, ao oficial de aero-
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náutica em seguida mencionado, por ter prestado naquela arma o número de anos de serviço que lhe vai
indicado:
5 anos - tenente Humberto da Cruz, no grupo de
aviação de informação n." 1, desde 10 de Outubro de
1932.
Disponibilidade

Tenente de cavalaria, adido, Luiz Ferreira Pinto,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 16 do corrente mês.
Reserva

Capitão, do regimento de cavalaria n. ° 8, Eduardo
de Albuquerque e tenente de infantaria, em inactividade, Mário de Matos, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação desde
6 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, do regimento de infantaria n.? 18, Artur Aníbal Fernandes, 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 15 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Vítor Leopoldo
Machado da Câmara e Silva, por ter atingido o limite
de idade, nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto
n.> 11: 378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 do corrente mês.
Capitão do serviço de administração militar, no
quadro, Artur da Costa Ribeiro e tenente miliciano
do mesmo serviço, do quadro especial, adjunto da
3." Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da
Guerra, António Manuel dos Santos Vila, nos termos
do artigo 176.° do regulamento de disciplina militar,
modificado pelo artigo 1.0 do decreto n." 21: 619, de
27 de Agosto de 1932, e do artigo 177.° do mesmo regulamento,
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Por decretos de 25 do corrente mês:
ftlinistério da Guerra - L a Direcção Geral- t,n Repartição

Condecorado com a medalha militar de ouro da
classe de bons serviços, por estar ao abrigo da última
parte do § Lodo artigo 8. do regulamento para a concessão da medalha militar, aprovado por decreto
n. o 3: 392, de 28 de Setembro de 1911, o coronel de
artilharia José Jorge Ferreira da Silva.
0

Condecorado com a medalha militar de ouro da
classe de bons serviços, por se achar ao abrigo da
última parte do §
e alínea a) do § 2. do artigo 8.o,
com referência à última parte do artigo 10. do regulamento para a concessão da medalha militar, aprovado por decreto n." 3: 392, de 28 de Setembro de
1911, o coronel do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, António
Maria Gonzaga Pinto Júnior.
0

1.0

0

Ilinistério da Guerra -

ta Direcção Geral- 2. a Repartição

Abatido ao efectivo do exército o alferes miliciano
médico, da 3.a companhia de saúde, Tito Serras Simões,
por ter sido nomeado segundo tenente médico naval
por decreto de 9 do corrente mês.
Adido

Major do serviço de administração militar, da secção
de estatística e orçamento da Repartição do Gabinete
do Ministério da Guerra, Manuel Mendes, nos termos
da alínea d) do n." 4. do §
do artigo 10. do decreto
n.? 11: 318, de 21 de Setembro de 1929, por ter ido
prestar serviço na Manutenção Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 do corrente mês.
0

1.0

0

Ilinistério da Guerra - Repartição Geral

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 2 de Março do corrente ano, nos termos
dos artigos 61. a 69. do decreto n," 1,6: 443, de
0

0
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1 de Fevereiro 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 de 1932, ao major,
inválido de guerra, Américo dos Santos Mateus, por
ter completado o tempo, a partir do pôsto de tenente,
necessário para aquele aumento, nos termos do decreto n.? 17: 378, de 27 de Setembro de 1929.

12. o -

Por decretos de 31 do eerreate mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por estarem ao abrigo da alínea a) do § 2.° do artigo 8.° e da última parte do
artigo 10.° do decreto n." 3: 392, de 28 de Setembro
de 1917, os seguintes oficiais:
Coronel de artilharia,
na situação de reserva, José
Augusto dos Santos Lucas;
Major de artilharia Mário Alberto Sardinha Pereira
Coelho.
)Iinistério da Guerra - f. a Direcção Geral- 2. a Repartição

Direoção da arma de artilharia
Exonerado de director, o general Aníbal Augusto
Ramos de Miranda.
Director, o general José Paulo Fernandes Júnior.
Adidos
Major do serviço de administração militar, o capitão
do mesmo serviço, adido, no Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana,
Augusto Campilho de
Lima Barreto, contando a antiguidade desde 29 do corrente mês.
Majores do serviço de administração
militar, das
inspecções do mesmo serviço, António Pinto de Oliveira
e Hemetério Augusto de Carvalho Massano, nos termos
da alínea d) do n," 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto
n.> 17: 378, de 27 de Setembro de 1929, por terem ido
prestar serviço na Manutenção Militar, devendo ser
considerados nesta situação desde 29 do corrente mês.
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ftliuistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Majores do serviço de administração militar, os capitãis do mesmo serviço Henrique José da Costa e Manuel António do Olival Júnior, contando a antiguidade
desde 29 do corrente mês.

13. o - Portarias
Por portarIa de 4 do corrente mês:
lliuistério da Guerra - Repartição Geral

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita o segundo cabo reformado,
n," 594, da 3.a divisão do Depósito Militar Colonial,
Francisco António, por lhe aproveitar a condição 5."
do artigo 4.° do respectivo regulamento.

Por portarIas de 20 do corrente mês:
11illislério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo o general Francisco Soares de Lacerda Machado publicado no volume IX da Colecção de Estudos
Nacionais um estudo sôbre história militar portuguesa
relativa ao período decorrido entre os anos de 1185
a 1845, estudo em que o referido oficial general evidencia as suas altas qualidades de investigador, manda
o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro
da Guerra, louvar o mesmo oficial general pela sua
iniciativa, que interessa especialmente à cultura do
exército.
Tendo passado à situação de reserva o coronel do
extinto quadro dos oficiais do secretariado militar António Maria Gonzaga Pinto Júnior, e tendo o mesmo
oficial, na sua longa carreira mi'litar, feito parte de
várias e importantes comissões de serviço, quer nos
quartéis generais da metrópole e em operações, quer
em Repartições dêste Ministério, e nomeadamente na
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Repartiç.ão do Gabinete, onde revelou sempre as maiores :faculdades de inteligência,
a par de muito zêlo
e dedicação pelo serviço, que o tornam digno da admiração e estima dos seus superiores
e in:feriores,
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o mesmo coronel pelas suas
invulgares
qualidades
de trabalho e saber, aliadas a
uma grande lealdade, dando-lhe assim um público testemunho do aprêço em que são tidas essas qualidades,
que o impõem como um oficial brioso e cumpridor,
com a compreensão nítida dos seus deveres profissionais,
devendo estes serviços ser considerados como extraordinários e importantes.

Por portarias de 29 do corrente mês:
Iliuistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Louvado o coronel de artilharia,
na situação de reserva, José Augusto dos Santos Lucas, delegado especial
do Govêrno em Londres, pelo muito zêlo, dedicação e
competência com que tem desempenhado
todos os serviços de que tem sido incumbido pelo Ministério
da
Guerra e muito especialmente
como chefe da missão
encarregada
de fiscalizar a construção da bataria antiaérea encomendada à casa Wickers-Armstrongs,
comissão esta em que demonstrou
excepcionais
qualidades
do inteligência
e saber, postas bem em relêvo nos relatórios e outros documentos que elaborou, e considerando
que :foi a primeira vez que material tam complexo se
adquiriu, devem os serviços prestados pelo mesmo oficiai
ser considerados extraordinários
e importantes.
Louvado o major de artilharia,
engenheiro
da :fábrica de munições de artilharia,
armamento e viaturas,
Mário Sardinha Pereira Ooelho, pelo muito zêlo, dedicação e competência
com que desempenhou
todos os
serviços que lhe foram incumbidos na missão encarregada de fiscalizar a construção da bataria anti-aérea
encomendada à casa Wickers-Armstrongs,
comissão esta
considerada
importante
e extraordinária
e na qual o
re:ferido oficial demonstrou as suas qualidades de inteligência e saber, que o impõem como oficial distinto.
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Por portarias de 30 do corrente mês:
Ilinistél'io da Guerra - Repartição do Gabinete

Dissolvida a comissão, nomeada por portaria de 19 de
Novembro de 19132,publicada na Ordem do Exército
n ." 19, 2.a série, do mesmo ano, encarregada de proceder
ao estudo dos locais para a construção de novos quartéis
para unidades do Govêrno Militar de Lisboa.

Ilinislério da Guerra - i. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Promovido a aspirante o oficial miliciano para o regimento de infantaria n.? 18, nos termos do artigo 36.°
do decreto n." 21: 365, de 22 de Abril de 1932, e considerado desde já mobilizável como subalterno, o primeiro
sargento cadete, licenciado, do regimento de artilharia
ligeira n ," 5, João Lopes Guimarãis dos Santos.

14.

o-

Por determinação do Govêrno da República:
Ilinistério da Guerra - f.l!. Direcção Geral- L a Repartição

Arquivista, o capitão do extinto quadro dos oficiais
do secretariado militar, da Direcção da Arma de Aeronáutica, Francisco da Silva Viegas.
lIinistério da Guerra -

ta Direcção Geral- 3. a Repartição

Arquivista, o capitão do extinto quadro dos oficiais
do secretariado militar, no extinto quadro, Carlos Augusto Marques da Silva.
Adjunto do arquivo, o alferes do extinto quadro dos
oficiais do secretariado militar, supranumerário, arquivista interino, José Coelho de Moura.

histério

da Guerra- P

Direcção Gcral- f.ll Repartição

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, das inspecções do mesmo serviço, Francisco Cae-tano Dias.
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Direcção Geral

Adjunto da 3." Repartição, o capitão miliciano de
infantaria, no quadro especial, Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado.
Repartição de estatística e estado civil
do corpo expedicionário português

Arquivista, o alteres do extinto quadro dos oficiais
do secretariado militar, supranumerário, Belmiro dos
Santos Carvalho.
Jlinistério da Guerra - Repartição Geral

Capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, do hospital militar principal de Lisboa, José
dos Reis Pinto Nogueira.
•
Alteres do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, com a patente de tenente, do 1.0 tribunal militar territorial de Lisboa, José Luiz dos Santos Romão.
1." região militar-

Quartel general

Chefe da 2." Repartição, o capitão miliciano de infantaria, do quadro especial, do batalhão de metralhadoras n." 3, Fernando Eurico da Costa Oliveira.
Subalterno da formação do comando, o tenente, do
regimento de infantaria n. ° 18, João Marcelino Queiroz.
Casa de reclusão

Tenente, do regimento de infantaria n.? 18, Augusto
de Faria Lagoá.
3.' região militar - Quartel general

Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel de infantaria, com o curso do estado maior, adido ao quadro,
do regimento de infantaria n." 2, Alfredo Ernesto da
Cunha.
4.' região militar-Quartel

general

Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado maior, da La Repartição
da 3." Direcção Geral do Ministério da Guerra, João
José Pereira Damasceno.
Chefe interino da La Repartição, o capitão do extinto
quadro dos oficiais do secretariado militar, no mesmo
extinto quadro, António Monteiro.
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Tenente do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, Alberto Alfredo Ferreira Miranda, ficando exonerado das funçõés que exerce na 1." Repartição.
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, do regimento de infantaria n.? 7,
Luiz Torcato de Freitas Garcia.
'I'snente, do regimento de infantaria n. ° 12, António
Paula.
Adido ao quadro

Tenente-coronel do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos maj ores de infantaria, José J oaquim Ramos, ficando exonerado de sub-chefe do estado
maior da 3." região militar.
Regimento

de infantaria

n.s 2

Capitão de infantaria, ajudante de campo do general,
na situação de reserva, Vitoriano José César, João
Afonso de Miranda, por motivo disciplinar.
Regimento

de infantaria

n.· 4

Alferes, com a patente de tenente, supranumerário
permanente, do regimento de infantaria n." 17, Mariano
Alvaro Ferreira.
Regimento

de infantaria

n.· 7

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaTia, com o curso do estado maior, no quadro da arma,
Joaquim Pereira dos Reis.
Regimento

de infantaria

n.· 9

Major de infantaria, com o curso do estado maior,
sub-chefe do estado maior da 4. a região militar, Jorge
Dias da Costa, pelo pedir e para os efeitos da alínea a)
do artigo 45.° 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.O10

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n ," 17, Manuel Rodrigues Dias Júnior.
Regimento

de infantaria

n.· 11

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n ." 17, Jorge Abílio da Veiga Magalhãis,
por motivo disciplinar.
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de infantaria

Tenente de infantaria,
Lemos e Sousa.
Regimento

n.· 12

no quadro da arma, José de
de infantaria

n.· 14

Alferes, elo regimento de infantaria
Heitor elos Santos, pelo pedir.
Regimento
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u." 20, Emílio

n.> 16

Segundo comandante, o tenente-coronel, do batalhão
de ciclistas n." 2, Augusto Bivar Xavier de Azevedo
Salg·ado.
Capitãis, de infantaria, supranumerário permanente,
José Afonso de Almeida Júnior e miliciano médico,
do quadro especial, do hospital militar regional n ," 4,
Júlio Coutinho de Sousa Refsioe.
Alferes, do regimento ele infantaria n. ° 17, José Maria Mira da Costa.
Regimento

de infantaria

n." 17

Capitão miliciano de infantaria, no quadro especial,
João Pires de Carvalho.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Alberto
Moreira Reimão, e, supranumerários permanentes,
José Ferreira da Costa e, do regimento de infantaria
n ," 11, António Fernandes, sendo o último por motivo
disciplinar.
Regimento

de infantaria

n.· 20

Capitão do extinto quadro de oapelãis militares, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Jaime José Ferreira, pelo pedir.
Batalhão

independente

de infantaria

n.· 25

Comandante, o tenente-coronel do regimento de infantaria n." 8, Jaime Raúl Sepúlveda Rodrigues.
Batalhão

de oaçadores n.· 1

Capitão, do regimento de infantaria n. ° 16, J ustino
Leite, por motivo disciplinar.
Alferes, do regimento de infantaria n. o 17, António
Mestre Açucena, e, supranumerário permanente, do regimento de infantaria n." 5, José do Egipto de Oliveira
Braga, sendo o último pelo pedir.
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Batalhão de caçadores n. o 5
Tenente, do batalhão independente de infantaria
n." 22, João da Costa Moreira.
Batalhão de caçadores n.O 6
Capitão, do batalhão de ciclistas n 1, Abel Moreira,
pelo pedir.
Batalhão de caçadores n. 9
Capitão, do regimento de infantaria n. o 2, Laureano
António Morgado, pelo pedir.
.?

O

Batalhão de metralhadoras n.> 1
Alferes, do regimento de infantaria n." 1, Carlos Marques Loureiro.
Batalhão de metralhadoras n,o 3
Alferes, do batalhão de ciclistas n ." 1, António Rodrigues da Costa, sem dispêndio para.. a Fazenda Nacional.
Batalhão de ciclistas n, o 1
Alferes, supranumerário, do regimento de infantaria
n." 19, Manuel Simões Alberto.
.
Batalhão de ciclistas n. 2
Comandante, o tenente-coronel, do regimento de infantaria n.? 16, José Eduardo Moreira Sales.
O

Quadro da arma de artilharia
Major de artilharia, da direcção da arma, Ricardo
Moreira do Amaral.
Escola de apltcação de artilharia de oosta
e oontra aeronaves
Tenente, do grupo de especialistas, João da Costa
Laje.
Regimento de artilharia. ligeira n.o 2
Tenente de artilharia, no quadro da arma, Luiz Falcão Mena e Silva.
Regimento de artilharia ligeira n.O5
Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de artilharia ligeira n." 1, Rogério Marques de Almeida
Russo.
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de costa n.s 1

Capitão de artilharia, da 3." Repartição da 3.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, Eduardo Augusto
Basto Nogueira.
.
.
Regimento de artilharia de costa n, ° 2
Capitão médico, do grupo de artilharia pesada n. o 2,
João Calvet de Magalhãis Marques da Costa.
Grupo de artilharia pesada n," 2

Tenente médico, do regimento de infantaria n." 16,
João Figueiredo Barbudo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilboaria de montanha n.O12

Capitão de artilharia, do batalhão de aerosteiros, Manuel de Almeida de Ávila.
Bataria de artilharia

de defesa móvel de costa n.O1

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n." 5, Manuel Arisberto
Lopes.
Direcção da arma de cavalaria

Chefe do arquivo, o tenente do extinto quadro dos
oficiais do secretariado militar, adido ao mesmo extinto
quadro, Alfredo Teotónio Tinoco.
Escola prática de cavalaria

Capitão de cavalaria, do quartel general da 3.0.região
militar, Joaquim Ribeiro Martins.
Alferes, do regimento de cavalaria n." 8, Amílcar
Hermínio Rosas.
Regimento de ca.valaria n.· 4

Capitão de cavalaria,
.\ugusto de Oliveira.

no quadro da arma, Albino

Regimento de cavalaria n.O6

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 9, José de Faria Hintze Ribeiro Nunes, por motivo disciplinar.
Regimento de oavala.ria n.· 8

Tenente de cavalaria, em disponibilidade, Luiz Ferreira Pinto.
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Direcção da arma de engenharia

Chefe da La Repartição, o coronel de engenharia,
comandante da escola prática da arma, José Celestino
Regala.
Escola prática

de engenharia

Comandante, o coronel de engenharia, da direcção
da arma, Duarte de Figueiredo do Nascimento Veiga,
Regimento

de sapadores

de caminhos de ferro

Tenente, do batalhão de automobil istas, Yergilio Serafim Cardoso Pereira.
Batalhão

de automobilistas

Tenente, do regimento de sapadores mtueiros, Edmundo Carlos Tércio da Silva.
Depósito geral de material

de transmissões

Chefe, o tenente-coronel do extinto quadro auxiliar
de engenhar-ia, da inspecção do serviço de obras e propriedades militares, António Sena Cardoso Farinha
Relvas.
Direcção da arma de aeronáutica

Chefe do arquivo, o tenente do extinto quadro dos
oficiais do secretariado militar; da La Repartição da
1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Aníbal
Falcão.
Hospital

militar

principal

de Lisboa

'I'enente do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, da Repartição Geral do Miniatério da Guerra,
Fernando Rodrigues Loureiro.
Serviço

de neurologia

e psiqu íati-Ia

Tenente médico, do regimento ele cavalaria
Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado.
Serviço

de Iiucter-íologf

militar

príncípat

4,

a

Tenente médico, do regimento de artilharia
n. o 2, José Carlos Moreira.
Hospital

11.0

de costa

do POrto

Tenente do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, do tribunal militar territorial do Pôrto, J oaquim Vicente da Rochu.
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militar

Alferes, com a patente de tenente, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, António José Pereira
.Pinto de Macedo, por motivo disciplinar.
Escola central

de sargentos

Professor adjunto, o tenente de artilharia, da escola
de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves,
João Carlos Oliveira de Macedo.
1.0 tribunal

militar

territorial

de Lisboa

Secretário, o capitão do extinto quadro dos oficiais do
secretariado militar, da Direcção da Arma de Cavalaria, Artur Marques.
Tribunal

militar

territorial

do Porto

Secretário, o capitão do extirrto quadro dos oficiais do
secretariado militar, do hospital militar principal do
Pôrto, Augusto Conceição Rocha.
Agência militar

Major de infantaria, no quadro ela arma, Artur Maria Sarmento Rodrigues.
Capitãis de infantaria, no quadro da arma, Lúcio de
Campos Martins, Artur Augusto Videira e José Augusto
Pereira, e, supranumerários permanentes, José Antunes Prazeres e João de Araújo Pissarra.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Augusto
Eugénio da Guerra Teixeira, António Gomes .Rocha e
João Belo.
Júri para avaliar as provas especiara de aptidão para o
pOsto de major dos capítãts do extinto quadro dos oficiais
do secretariado
militar, no corrente ano:

Vogal, o tenente-coronel elo extinto quadro dos oficiais do secretariado militar Arnaldo de Oliveira.
15.

o

-11inislério

da Guerra - llepartiçãe do Gallinele

a) Tendo sido agraciados os oficiais, equiparados e
praças em seguida mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha que vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz

Verl'llelha

de Mérito

Alferes equiparado cirurgião dentista da Cruz Vermelha, Vítor Manuel Simões ele Carvalho Fuschini.
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Dedicação

Tenentes: de infantaria Jacinto Ferreira Ezequiel
e do extinto quadro auxiliar de artilharia João Caramona.
Sargento ajudante músico, do regimento de infantaria n." 21, Francisco Fernandes.
Primeiro sargento equiparado da Cruz Vermelha,
Augusto Fernandes Cancela Júnior.
Medalha

de Agradechn.ellto

Primeiro cabo n 15 da La companhia do batalhão
n. ° 2 da guarda nacional republicana, Manuel Mendes.
Soldados: n." 161 de 2." companhia de saúde, Germano da Silva Mendes; n 92/32 da 2.a bataria do
grupo de artilharia pesada n. ° 1, José Bártolo, e da
guarda nacional republicana, da 2.a companhia do batalhão n." 1, n." 41, Arsénio Gonçalves, e n.? 85, José
Lopes Arroz; da 5." companhia do mesmo batalhão,
n.? 20, António Laranjinha, n.." 58, José, e n." 125,
Higínio Pereira, e da 5." companhia do batalhão n ." 2,
n." 59, José Luiz.
,?

,?

b) Tendo sido agraciado com a cruz comemorativa
do 60. aniversário da fundação da Cruz Vermelha
Portuguesa o sargento ajudante músico, do regimento
de infantaria n 21, Francisco Fernandes, é-lhe permitido usar a respectiva insígnia.
0

,?

c) Declara-se que pertence ao batalhão de aerosteiros,
e não ao batalhão de pontoneiros, o primeiro sargento
João da Silva, que, pela Ordem. do Exército n." 19,
2.a série, de 1932, foi condecorado com a Medalha de
Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha.
d) Declara-se que na relação dos atiradores que obtiveram a classificação de «mestre atirador», publicada
na declaração b) do n. ° 11. da Ordem do Exército
n." 3, 2." série, do corrente ano, deve ser incluído
na categoria de mestre atirador à pistola, a 25 metros,
o tenente de infantaria, em serviço na guarda nacional republicana, João Duarte Pereira.
0

2.- Série

ORDEM DO EXÊRCITO

16. o-llinistél'io

N.· 5

179

da Guerra- P Direc~âo Geral- t,a Repartição

a) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Espanhola com a cruz de 3.a classe de mérito militar,
com distintivo branco, o coronel de infantaria, com
o curso elo estado maior, Carlos Maria Pereira dos
Santos, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
b) 'l'eudo sido agraciados pelo Govêrno da República
Espanhola com a cruz de L" classe de mérito mil itar,
com distintivo branco, o capitão de cavalaria D. Domingos António de Sousa Coutinho e o tenente miliciano de cavalaria, do quadro especial, Américo Eruestino Gonçalves, é-lhes permitido, em conformidade
Com as dieposições elo regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
c) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria n,> 5

Tenente-coronel António Leite de Magalhãis .

•

Regimento de infantaria n.· 6

Tenente António da Rocha Nunes.
Regimento de infantaria n.· 14

Tenentes José de Oliveira e José Baptista da Silva.
Batalhão de caçadores n.s 8

Capitão João Miguel Simões.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 1

Coronel João Nepomuceno de Freitas.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 11

Coronel Gregório Nunes Geraldes.
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Casa de reclusão do governo militar de Lisboa
Major Fernando
Eduardo
Pereira
Arruda.
Regimento de artilharia de costa n.s 1
Tenente
do extinto quadro auxiliar
de artilharia
José dos Santos Carramate.

Coronel

Major

Grupo de defesa submarina de costa
António Gonçalves Pinto Júnior.
Direcção da arma de engenharia
de infantaria
Carlos de Noronha.

Regimento de telegrafistas
Capitão do extinto corpo de capelãis militares
Alves Martins.

Coronel

2.· inspecção do serviço de saúde
médico Acácio Júlio Ferreira.

Capitão
Tenente

Guarda nacional republicana
picador Arnaldo 'I'avares.
de cavalaria
António da Costa.

Luiz

Medalha de prata
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Capitão do serviço de administração
militar
Raúl
Vito da Mota Cerveira.
Batalhão de caçadores n.s 8
'I'enente miliciano,
do quadro especial, Isafas
de Sousa Sardinha.

Tenentes
Baptista.
Capitão

Carlo«

Regimento de oavalaria n.· 4
Leitão e J oâo da Cunha

Ilugo da Silva

Regimento de cavalaria n.· 8
José Marfins de Campos Ferreira.

Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Capitão João Heurique
Branco Pereira Dias.
3.· oompanhia de administração militar
Aspirante
a oficial J oão Nunes Lopes.
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d) Declara-se que, por decreto de 11 de Março do
corrente ano, inserto no Diário do Govêrno n. o 63,
2.a série, de 17 do mesmo mês, foram condecorados
com as Ordens que respectivamente
lhes vão indicadas
01:) seguintes
oficiais:
OrdeDl. Militar

de

A viz

Grande oficial
COl'Ollel de artilharia
Eduardo
Avelino Ramos da
Costa.
Oficial
Cnpitãi« de infantaria
Joaquim PiTeH Beuites e José
Maria Caeiro.

Major
Pedroso.

OrdeUl

de BeneDl.erência

de artilharia

Grande oficial
António Rodrigues

dos Santos

e) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei
da Bélgica com o grau de comendador da Ordem da
Coroa da Bélgica o coronel de cavalaria
Alexandre
Inácio de Barros Vanzeler, é-lhe permitido,
em conformidade
com as disposições
do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
f) Tendo sido agraciado .P?" sua Majestade o Rei
de Itália com o grau de cavaleiro da Ordem da Coroa
de Itália
o tenente
de engenharia
Frederico
de
Gusmão Correia Arouca,
é-lhe permitido,
em conformidade
com as disposições
do regulamento
das
Ordens Por-tuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insignias.
g) Publica-se que, segundo declaração da Chancelaria das Ordens Portuguesas,
inserta no Diário do
Govêmo n." 63, 2.a série, de 17 de Março do corrente
ano, foi anulada, ficando sem efeito, a concessão do
grau de cavaleiro da Ordem Mil itar de Aviz ao tenente de infantaria
Albino Estanislau
Bettencourt
de
Quadros, feita por decreto de 1 de Outubro de 1932,
publicado no Diário do GOVê1'no n." 293, 2.& série,
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de 15 de Dezembro do mesmo ano, em virtude de o
referido oficial ter sido demitido do serviço do exército por decreto de 1 de Junho de 1931.
h) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias n ," 1, de 10 de Janeiro do corrente ano, foram
condecorados com a medalha militar de OUTO da classe
de comportamento exemplar os tenentes de infantaria
Filipe de Oliveira Gama e Luiz Nunes de Brito.
i) Declara-se que, por decreto de 31 de Dezembro
de 1932, inserto no Boletim lJ1ilitar das Colónias n." 1,
de 10 de Janeiro do corrente ano, foi condecorado,
por deliberação do Supremo Tribunal Militar, com a
medalha militar de prata da classe de bons serviços,
com a letra C, por se achar ao abrigo do disposto na
alínea a) do § 2. do artigo 8. do decreto n.? 3: 392,
de 28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
n.O 6: 093, de 11 de Setembro de 1919, e 12: 081, de
9 de Agosto de 1926, o tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Francisco José Dentinho.
0

0

S

j) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de oficial da Ordem da Legião
de Honra e por Sua Majestade o Rei de Itália com o
grau de oficial da Ordem da Coroa de Itália o major
de aeronáutica José Pedro Pinheiro Correia, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas
mercês e usar as respectivas insígnias.
k) Declara-se que, por portaria do Ministério do
Interior de 17 de Março do corrente ano, inserta no
Diário do Govêi-no n." 67, 2.a série, de 22 do mesmo "mês, foi conferido o seguinte louvor ao tenente de cavalaria Eduardo Sousa- de Almeida:
«Tendo chegado ao meu conhecimento, por intermédio do director gemI da segurança pública, os fados
ocorridos na madrugada de 25 de Fevereiro findo,
após a agressão a tiro de que foi vítima, na Rua 1. de
Maio, o guarda n." 1: 875, José de Oliveira, o qual
veio a falecer em virtude dos ferimentos recebidos;
Considerando que em tal emergência o comandantc
de secção da polícia de "egurança pública de Lisboa,
tenente Eduardo Sousa de Almeida, se houve com zêlo
0
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e dedicação, conseguindo descobrir imediatamente a
habitação dos agitadores, onde entrou com a maior
decisão, apenas acompanhado por um graduado do
mesmo corpo de polícia, capturando-os e fazendo-os
conduzir para a sede do comando, no que revelou um
grande valor e completo desprendimento pelo perigo
e bem assim um alto espírito de abnegação, que muito
nobilita a corporação a que pertence:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
, :Ministro do Interior, que ao comandante de secção da
polícia de segurança pública de Lisboa, tenente
Eduardo Sousa de Almeida, sejam conferidos os merecidos louvores por tam importante e extraordinário
serVIço».
17,° -

.

3lilli~lél'io da Guerra - ta Direcção Geral- 2. II llcparlição

a) Declara-se que, nos termos do artigo 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 Pedro de Paula Pinheiro
Machado ,continua fazendo parte elo Conselho Superior de Promoções até a conclusão elo processo para o
preenchimento da vaga por escolha, aberta pelo falecimento do general Artur Ivens Ferraz.
.
b) Publica-se a relação dos coronéis das diferentes
armas nomeados para freqüentarem no corrente ano os
estágios a que se refere o artigo 3. ° do regulamento para
as provas de aptidão para o pôsto de general, aprovado
por decreto n. o 22: 068, de 5 de Janeiro último:
Infantaria

Gustavo de Andrade Pissarra, Jacinto Augusto Xavier de Magalhãis Júnior, Celestino Júlio Garcia Gomes, Joaquim Inácio de Barcelos Júnior, José da Costa
Pereira e Silva, João Nepomuceno ele Freitas, António
Vaz Velho da Palma, e, com o curso elo estado maior,
Miguel de Almeida Santos.
Cavalaria;

Alberto 11a('ha(10Cardoso elosSantos, Luiz da Cunha
Meneses, e, com o curso do estado maior, António Maria
de Freitas Soares.
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Artilharia

José Severiano Faria de Abreu; João de Azevedo
Monteiro de Barros, Oarlos Alberto Ferreira Pinto
Basto, Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha,
com o curso do estado maior, Mário Augusto Gouveia
Xavier de Brito e Luiz de Albuquerque Gusmão.
Engenharia.

Rui Viterbo Fragoso Ribeiro.
Aeronáutica

Norberto Ferreira Guimarãis.
c) Declara-se que os coronéis de infantaria, com o
curso elo estado maior, Oarlos Maria Pereira elos Santos
e Vitorino Henriques Godinho, e de artilharia Anacleto
Domingos dos Santos, o tenente-coronel de engenharia
J'tilio César Oarvalho Teixeira e o major de aeronáutica
Alfredo Delesques dos Santos Sintra foram nomeados,
nos termos do artigo 5. do decreto n. o 22 : 066, de 5 de
Janeiro último, para, nas provas especiais de aptidão
para a promoção a general, durante o corrente ano, representarem, o primeiro o chefe do estado maior e os
restantes os .comandos das armas e chefes de serviço de
uma grande unidade ou agrupamento.
0

d) Declara-se que foram nomeados para freqüentar
o curso ele informação elo 4. grau ela Escola Oentral
de Oficiais, no corrente ano, os coronéis de infantaria
J acin to Augusto Xavier de Magalhãis Júnior, Oelestino
Júlio Garcia Gomes e, com o curso do estado maior,
Miguel de Almeida Santos, em substituIção dos coronéis Feliciano António da Silva Leal, a quem foi concedido adiamento por um ano, e António Emílio Cortês
'e António Silveira Lopes, que desistiram ela freqüência
do referido curso.
0

e) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Numa Pompílio Rosendo Oorreia chegou à
altura para entrar no respectivo quadro em 25 de Fevereiro findo.
f) Declara-se que o capitão ele infantaria Manuel de
Matos de Sampaio Nobre, adido, em serviço no Oolégio
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Militar,
passou a desempenhar
cumulativamente
as
funções de ajudante
de campo do general José Vicente
de Freitas.

g) Declara-se
que o capitão de infantaria
José
Cunha Amaral
Pinto Fernandes,
a quem se refere
declaração
b) do n." 14 da Ordem. do Exército
n."
2.a série, de 1932, deve ser considerado na situação
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, desde
de Dezembro do ano findo.

da
a
19,
de

29

h) Declara-se
que fica sem efeito a declaração
a) do
n. ° 18.° da Ordem do Etoército n. ° 4, 2. a série, do corrente ano, na parLe respeitante
ao tenente de infantaria José da Rosa Mendes.

i) Declara-se que o tenente de infantaria
Avelino de
Aguiar Câmara desistiu de servir nas colónias no corrente ano.
j) Declara-se que o tenente de infantaria
José Henriques Gomes de Barros, em serviço no Colégio Militar,
como instrutor
auxiliar
de tática e tiro, passou a exercer as funções de comandante
de companhia.
k) Declara-se que os capitãis em seguida indicados
tomaram
parte com aproveitamento
no curso de informação do 2.° grau da Escola Central
de Oficiais, no
ano lectivo de 1932-1933:
Infantaria

José ela Cruz Xerez, Carlos Alberto Saraiva elos Santos Ferreira,
Bártclo Afonso Simões, Hermínio Rebêlo,
José de Melo Ponces de Carvalho,
Jaime Duarte
da
Fonseca
Fabião,
Sebastião
Maria da N óbrega Pinto
Pizarro,
Gustavo
Arsénio
Branco
Ventura,
Manuel
Afonso de Campos, Francisco Silvestre Varela e Ernesto
Cardoso Cabral de Quadros.
Artilharia

António Peixoto Chedas, Fernando
Cortês dos Santos,
António
Caldeira
Pinto Rebocho,
Gustavo Adolfo de
Melo Leite da Gama Lôbo, João Vasco de Meneses,
Alberto Reinaldo
da Costa Figueira,
com o curso do
estado maior, Adolfo do Amaral Abranches
Pinto e Jú-
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lio Mário da Silva Nascimento,
milicianos,
do quadro
especial, Francisco da Siiva Pinto, Alberto Augusto de
Almeida e Manuel José de .Avila Uadruga.

1) Declara-se que o vogal eventual do júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto de major dos cap itãis das diversas armas no corrente ano
é o coronel de artilharia
.Ioaquim da Silveira Malheiro,
e não Joaquim da Silva Malheiro, como foi publicado
na Orden: do Euército: u.? 21, 2.a série, de 1932.
Tn) Declara-se que o capitão de artilharia,
com o
curso do estado maior, José Viana Correia' Guedes,
tomou parte com aproveitamento
no curso de informação ao 2.° grau da Escola Central de Oficiais, no ano
lectivo de 1932-] 933, nos termos do artigo 8.° do regulalllento da mesma Escola.
n) Declara-se que é Albano Ribeiro Coelho o capitão miliciano de artilharia,
do quadro especial, que
na Iista de antiguidades
publicada na Ordem do Ea:ército n ." 4, 2.a série, de 14 do corrente, figura como
Alvaro Ribeiro Coelho.

1

o) Declara-se que fica sem efeito a colocação, constante da Ordem do Exército
u." 4, 2.a série, do corrente ano, na bataria
de artilharia
de defesa móvel
de costa n. o 1, do alferes, do regimento
de artilharia
ligeira n .? 3, Mário de Sousa Portela Ribeiro.
p) Declara-se que da comissão encarregada
da recepção em Lisboa de espingardas-metralhadoras
7mm,7,
lllj930 (~fadsell), fizeram, parte os t eueute-corouel
de
artilharia
Acácio AUg'mlto Correia
Pinto
e major
do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
na situar.:flo
de reserva, ,José de Lo ureiro , ficando assim rectificada,
nesta parte, a decl aração a que alude o n ." 12.0 ela
Ordem do Ji),l'hciLo u." 1, 2.a série, do corrente ano.
q) Declara-se que foi nomeado para freqüentar
o
curso de informação do 4.0 gnm da Escola Central de
Oficiais, no corrente ano, o coronel de cavalaria Luiz
da Cunha Meneses, em substifuíção do coronel de cavalaria Alberto Machado Cardoso dos Santos, a quem
foi concedido o adiamento,
por um ano, da frequência
do referido curso.
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r) Declara-se que o capitão de cavalaria Zarco Gomes Pereira da Câmara, adjunto do Arquivo Histórico
Militar,
passa a de 'empenhar
estas" funções cumulativamente com as de ajudante
de campo do general reformado Vitoriano
José César, presidente
da Comissão
de História
Militar.
s) Declara-se que fica sem efeito a declaração constante da alínea h) do n .? 18.° da Ordem do Ji),vército
ao capitão
n ,? 4, 2.a série, do corrente ano, respeitante
de cavalaria,
com o curso do estado maior, Angelo de
Aguiar Ferreira.
t) Declara-se
que o tenente
de cavalaria
Carloa
Alexandre
Rodrigues
de Soure, em serviço no Colégio
Militar,
como comandante
de companhia,
passou a
exercer
as funções
de instrutor
de equitação
e de
comandante
da formação.
~t) Declara-se que o alferes veterinário,
em disponibilidade,
Ciríaco António
Sousa Costa chegou à sua
altura
para
entrar
no respectivo
quadro
em 1 do
corrente mês.
v) Declara-se
que concluíram
o 3.° grau do curso
técnico do serviço de administração
militar,
com aproveitamento,
os capitâis do mesmo serviço Eduardo
dos
Reis Rebêlo, Henrique
Augusto Cesário, Joaquim
RodrigueR Lapa, RalÍI Vito da Mota Cerveira,
J OU,O Domingos Peres, Francisco
ela N óvoa e António Alvaro
dos Santos Pereira.
x) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI
da Ordem do E,'Cército n ." 2, L." série, de 1924, que
o capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar António .Toaquim de Azevedo J iinior roi aprovado uns pl'OVaH especiais de aptidão para o pôsto de
major em 3 do corrente mês.
z) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Vítor TIugo da Cal deixou de exercer as funções de
chefe da contabilidade
da Farmácia
Central do Exército em 30 de Dezembro último.
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a) Declara-se q"li'eos coronéis, de infantaria António
Bivar de Sousa, Luiz Aníbal da Gama Pinto e António
Henrique
de Meneses Soares, de artilharia
Henrique
de Campos Ferreira Lima e de engenharia
Francisco
da Cunha Rêgo Chaves desistiram dos estágios a quP
se refere o artigo 3.0 do regulamento
para as prova:.,;
de aptidão para o pôsto de general.
b) Declara-se que o maj 01' José António Castilho e
o alferes Manuel Joaquim Moreno, ambos de infantaria, supranumerários,
chegaram [t altura para entrar
nos seus quadros, respectivamente,
em 6 do corrente
mês e 27 de Fevereiro findo.
c) Declara-se que a colocação na 3.a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, do coronel de artilharia,
com
o curso do estado maior, José Cortês dos Santos, iuserta na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, do rorrente :1110, é apenas na L." Repartição, e não como cbpfp
da 3.a Secção, como foi publicado

d) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Albino Augusto de Oliveira chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro em 11 do corrente mês.

e) Declara-se que o alferes de cavalaria, suprallllmerário, Miguel António do Carmo de Paiva Couceiro
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro
em 6 do corrente mês.

,

f) Declara-se que fica sem efeito a nomeação inserta na Ordem do Exército n." 20, 2.a série, de 1932,
dos capitãis
médicos Vicente doe Paula
de Moura
Coutinho Almeida de Eça e Manuel de Vasconcelos
para a freqüência
do curso de informação do 2.0 grau
da Escola Central de Oficiais, no ano escolar de 19021933.
g) Declara-se
que os tenentes-coronéis,
médico,
director do depósito geral de material sanitário e de
hospitalização,
Alberto dos Santos Monteiro e, do serviço de administração
militar,
segundo comandante

2.· Série
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da escola prática de administração
militar,
António
José Rodrigues desempenham aquelas funções cumulativamente
com as de instrutores
eventuais dos cursos
de informação do 2.° e 3.° graus (serviços) da Escola
Central de Oficiais.

h) Declara-se que o tenente veterinário, adido, com
licença ilimitada,
Álvaro Henriquee da Silva deixou
de estar nesta situação,
continuando,
porém, na situação de adido, mas em serviço no Ministério
das
Colónias, desde 30 de Janeiro do corrente ano, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão dependente daquele Ministério, nos termos do artigo 2.°
do decreto n." 13: 309, de 23' de Março de 1927.
i) Declara-se que os capitãis do serviço de administraç-ão militar
Vergílio Pereira
da Costa e António
Libânio Fernandes Gomes chegaram à altura para entrar no respectivo quadro, o primeiro em 23 de Dezembro do ano findo e o segundo em 18 de Janeiro
último,
e não nas datas indicadas
nas declarações
insertas na alínea t) do n ,? 16.° da Ordem do Exército
n." 21, 2.& série, de 1932, e na alínea u) do n ," 13.° da
Ordem do Exército n.? 3, 2." série, do corrente ano.
j) Declara-se que o major Guilhermino Augusto de
Melo Sárria e os capitãis António Manuel da Fonseca,
António Maria Pinto Salgueiro e Carlos Luiz Gonçalves Canelhas, todos do serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
chegaram
à altura
para
entrar nos respectivos quadros, o primeiro em 22, o
segundo em 18 e os restantes em 29 do corrente mês.
k) Declara-se que a colocação do alferes do serviço
de administração
militar,
supranumerário,
Eduardo
do Nascimento Carneiro Allen, a quem diz respeito a
determinação
inserta na Ordem do Exército n. ° 4,
2.& série, do corrente ano, é no 1.0 grupo do regimento
de telegrafistas.
l) Declara-se que o tenente, supranumerário
permanente,
do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
com a patente de capitão, José Pimentel Rolim Júnior
continua prestando serviço no grupo de especialistas
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e não na companhia
publicado
na Ordem
corrente
ano.
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de trem hipomóvel,
como
do Exército
n.? 4, 2.a série,

foi
do

?1l) Declara-se
que são nomeados
para fazer parte
do júri de exames para alferes chefes de banda de
música, a que se refere o artigo 1.0 do respectivo
regulamento,
aprovado por decreto n. ° 17: 933, de 8 de
Fevereiro
de 1930, o major de artilharia
João Vítor
Ferreira
da Fonseca, como presidente,
e, como vogais,
os capitãis chefes de banda de música, do batalhão
de
caçadores n. ° 1, osé Maria Cordeiro e, do regimento
de infantaria
n ," 10, Henrique
Lopes, e tenentes chefes
de banda de música, do regimento
de infantaria
n." 1,
Manuel Joaquim
Canhão e, do regimento
de sapadores
de caminhos
de ferro, Armando
Fernandes.

.r

n) Declara-se que o coronel, na situação de reserva,
Jerónimo
Osório de Castro foi nomeado vogal do conselho de administração
da Fraternidade
Militar.
o) Declara-se que os capitâis, na situação de reserva,
António
Ulpiauo
Rodrigues,
Daniel
Rodrigues,
Manuel António
Vieira
e José Augusto
da Silva Bunheirão prestam
serviço na Agência Mil itar,
p) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Sisenando
Ribeiro Artur deixa de estar suspenso das
funções de serviço que possam caber-lhe
naquela
situação.
q) Declara-se
que o asp irante
a oficial do extinto
quadro
auxiliar
de artilharia,
do grupo
de defesa
móvel de costa, José Francisco
foi autorizado
a usar
o nome de José Francisco
Henriques,
devendo,
portanto,
ser inscrito
nos respectivos
registos
com êste
nome.

19. o _

~Iillislério da Guerra - 2,1' Direcção Geral- 3. a Reparli~fto

a) Declara-se
que, conforme
preceitua
o artigo 3.°
do decreto n." 14: 525, ele 26 de Outuhro de 1927, foram
...consideradas
hábeis Maria de Almeida
Rodrigues
e
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Ilda dos Santos Dias para receberem,
ao abrigo do
§ único do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de seus maridos,
i'espectivamente
tenente médico miliciano,
reformado,
Jacinto Rodrigues
e tenente
reformado,
inválido
de guerra,
António
Rodrigues,
ambos em tratamento
na Casa de Saúde do 'I'elhal.

b) Declara-se
que, conforme
preceitua
o artigo 3.°
do decreto n.? 14: 525, de 26 de Outubro
de 1927,
foi considerado
hábil Domingos
José Alves para receber, ao abrigo do § Lodo artigo 5.° do mencionado
decreto,
os vencimentos
de seu filho, furriel
músico
n." 278-E da formação
do comando
do batalhão
de
caçadores
n ." 6, João José Alves, em tratamento
na
Casa de Saúde do TelhaI.
c) Rectificados
se publicam
os vencimentos
a que
têm direito
os oficiais, na situação
de reserva,
em
substituição
dos que lhes foram atribuídos
pela Ordem do Exército
n. ° 16, 2. a série, de 1931:
Capitão João Luiz de Castro, 321$91, sendo: pensão
de reserva, 206$25; lei n." 888, 20$62; lei n.? 1: 332,
74$25;
0,14 por cento, 20$79;
do vencimento
total,
95$10 são pela província
ele Angola, Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo , 44 anos de serviço e 108
períodos.
Capitão Jacinto
Ferreira
da Silva, 233$80, sendo:
pensão de reserva,
182$50;
lei n .? 888, 18$25;
lei
n.? 1: 332, 29$20;
0,14 por cento, 3$85;
do vencimento total, 5$99 são pela província
de Moçambique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôlclo, 39 anos
de serviço e 20 períodos.
A diferença
de vencimentos
dêstes dois oficiais só
pode ser abonada desde a data da presente Ordem do
Eeército,

d) 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:
Capitão
de
312$50, sendo:

cavalaria
Eduardo
de Albuquerque,
pensão de reserva, 217$25; lei n.? 888,
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21$72; lei n." 1: 332, 60$83; 0,14 por cento, 12$70;
do vencimento total, 22$32 são pela província de Moçambique e 7$44 pelo Ministério do Interior. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos de
serviço e 60 períodos.
Capitão médico António Antunes Farinha Pereira,
123$58, sendo: pensão de reforma 120$20; 0,14 por
cento 3$38. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 23 anos de serviço e 15 períodos.
Capitão chefe de banda de música António da Rocha,
238$20, sendo: pensão de reserva, 195$25 ; lei n.? 888,
19$52; âei n 1 : 332, 23$43. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo e 38 anos de serviço.
Capitão capelão José Farinha Martins, 400$77,
sendo: .pensão de reserva, 274$50; lei n." 888, 27$45 ;
lei n." 1: 332, 98$82. Tem 4 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo e 44 anos de serviço.
Tenente de infantaria Mário de Matos, 82$50 de pensão de reserva. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre
o sôldo e 18 anos de serviço.
Tenente de infantaria Adão Coelho, 164$76, sendo:
pensão de reserva, 147$72; lei n." 888, 14$77; 0,14 por
cento, 2$27. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 35 anos de serviço e 13 períodos.
Tenente de infantaria Júlio Vasques de Carvalho,
27$18 de pensão de reforma. Tem 8 anos de serviço
e reforma nos termos do decreto n." 20: 264.
,?

20.

0_

~Iiuistério da Guerra - 3. II Di recção Geral-1.n

Repartição

(a) Publica-se o número de alunos a admitir à matrícula nos diversos cursos da Escola Militar, no ano escolar de 1933-1934:

Infantaria
Artilharia
Cavalaria.
Engenharia.
. . . .
Administração militar .

5
5
5
3
2

(cinco)
(cinco)
(cinco)
(três)
(dois)

b) Nos termos do artigo 18. do regulamento do Arquivo Histórico Militar, declara-se que, pelas entidades abaixo mencionadas, foram oferecidas ao mesmo
0
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Arquivo, com destino à sua biblioteca, as seguintes
espécies bibliográficas e iconográficas:
O Tenente-General Conde de Avilez - Expedição de
Montevideu, Põrto, 1932. Pelo seu autor, general
Francisco de Lacerda Machado. - 1 volume.
Diversos documentos relativos ao falecido general
António Júlio de Sousa Machado, bem como o seu
retrato. Pelo Sr José Timóteo Montalvão Machado.

21. O-Ministério

da Guerra- 3. a Direcç.áo Geral-Serviços

Cartográficos do Exército

Em cumprimento da alínea d) do artigo 22. do
regulamento para a execução dos serviços cartográficos do exército, declara-se que é aberto o concurso
para desenhadores dos mesmos serviços, nos termos
abaixo designados:
Poderão ser admitidos ao concurso os oficiais de
qualquer arma ou serviço, de patente não superior a
capitão, pertencentes aos quadros activos do exército,
da reserva ou reformados, que para o exercício dessas
:funções demonstrem ter as necessárias aptidões.
Os oficiais que, nas condições anteriormente indicadas, desejem exercer essas funções, enviarão aos serviços cartográficos, no prazo de quinze dias a contar
da data da recepção da Ordem do Exército em que
fôr publicado êste aviso, na unidade ou estabelecilUento militar em que prestem serviço, pelas vias competentes, declaração devidamente documentada em que
demonstrem satisfazer às seguintes condições:
Ter bom comportamento militar;
Ter aptidão para o desenho topográfico, comprovada
por uma cópia recente, da livre escolha do declarante,
da carta do estado maior 1/20: 000, de dimensões não
Inferiores a 1/4 de fôlha da referida carta, devidalUente autenticada por entidade militar idónea, com
a declaração de que foi executada pelo próprio punho
do candidato.
~ facultativo juntar quaisquer documentos comprovativos de aptidão para o desenho topográfico.
Os oficiais que satisfizerem às condições anteriores
prestarão nos serviços cartográficos (estado maior do
exército) a seguinte prova:
Cópia, ampliação ou redução, pelo pantógrafo ou
0
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quadrícula,
vontade do candidato, de um trecho dê
uma carta topográfica, tirada à sorte.
Os oficiais admitidos ao concurso serão avisados para
se apresentarem nos serviços cartográficos do exército
na vespera do dia designado para a prestação da prova,
recolhendo à sua' situação logo que a terminem.
Terminadas as provas o júri procederá à classificação dos candidatos por ordem de mérito, cuja lista
será presente ao chefe do estado maior do exército e,
depois de aprovada, transmitida às unidades e estabelecimentos em que os oficiais dela constantes prestarem serviço.
'
Os oficiais classificados serão mandados apresentar
nos serviços cartográficos, por ordem de classificação,
até o número necessário para preencherem as vagas
existentes.
Os oficiais admitidos nos lugares de desenhador poderão ser dispensados do serviço em qualquer altura,
sempre que as suas qualidades técnicas ou rendimento
de trabalho sejam considerados deficientes.
Às vagas de desenhador que se dêem eventualmente
serão preenchidas pelos concorrentes classificados na
referida lista e por ordem de inscrição da mesma.
-à

,

22. o -

Anúncio

Direcção <lo Serviço de Saúde llilitar

Em harmonia com o disposto nos decretos n.O 17: 325
e 20: 955 está aberto concurso por espaço de trinta
dias, a contar da data da publicação dêste anúncio,
para o provimento da vaga existente no serviço de
clínica médica do hospital militar principal do Pôrto,
como consta da Ordem do Exército n." 7, 2.a série,
de 1932.
Os candidatos deverão enviar os requerimentos pelas
vias competentes, devidamente instruídos com os documentos exigidos pelos decretos citados, à Direcção
do Serviço de Saúde Militar.
A abertura do concurso foi requerida pelo tenente
médico, do 2.° grupo do regimento de artilharia ligeira n." 5, Armando Alves de Sousa.
S
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Obituário
1933
Janeiro
»
»

Fevereiro
»

Março
»
»
»
»
»
»

»
»
«

11 -

Tenente-coronel,
reformado, Francisco Roque de
Aguiar.
20 - Coronel, reformado, João Segundo Adeodato Hola
Lobo.
24 - Tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, José Lebre Barbosa
dc Magalhãis.
15-Capitão
de engenharia José de Noronha Campos.
22 - Coronel, reformado, João Miguel Monteiro.
5 - Capitão do extiuto quadro auxiliar de artilharia
José Ferreira.
G- Tenente-coronel
de infantaria
Bernardo
Tiago
Delgado.
G- Tenente, na situação de reserva, Alfredo EvangeIista.
8 - Capitão, reformado, ~drião de Andrade.
8 - Alferes, na situação de reserva, Baltazar
Dias
Coelho.
14 - Tenente, reformado, Manuel António Lúcio.
14 - Alferes, reformado, Augusto César de Sá Dias.
15 - Coronel, reformado, Cândido Augusto da Cunha
Viana.
21 - Capitão, na situação de reserva, Manuel Correia
Dias.
27 - Tenente-coronel,
reformado, Henrique de Sousa
Monteiro.

Rectificações
Na Ordem do Exército

n.v 3, 2.· série, do corrente ano, p. 102,
Aruílcar de Carvalho», deve ler-se:
Amílcar da Ressurorição
Diogo ele Carva-

1. 12, onde se lê: "Alferes

«Alferes de artilharia
lho».
Na Ordem do Exército !l.0 4, 2.· série, do corrente
I. 35, onde se lê: «211%75»,devo ler-se: «21~72».

ano, p. 150,

Daniel Rodrigues de Sousa.
Está conforme.

o
~dt..t.~.~

Ajudante General,

Q~~~~

/~-e.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

10 DE ABRIL DE 1933
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EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército o seguinte:

1.0_ üeeretcs
Ministério da Guerra-

f.B Direcção Geral - 2.11 Repartição

Ao Govêrno da República Portuguesa foi presente.
o processo de consulta u.? 311, sôbre a escolha do brigadeiro ou coronel que, dentro das cláusulas prescritas
no decreto n ." 17 :378, melhor satisfizesse às condições
de ser promovido ao pôsto de general, para preenchimento da vaga ocorrida no quadro de oficiais generais
pelo falecimento do general Artur I vens Ferraz.
O Oonselho Superior de Promoções, tendo examinado
os processos relativos a doze candidatos constantes da
relação remetida pelo Ministério da Guerra, na sessão
de 23 de Março do corrente ano, decidiu, por maioria,
depois de se ter procedido a sucessivas votações, que o
candidato a propor devia ser o brigadeiro Júlio Ernesto de ~rorais Sarmento.
O brigadeiro Júlio Ernesto de Morais Sarmento conta
cêrca de 58 anos de idade, cêrca de 41 anos de serviço,
sendo cêrca de 31 anos como oficial, incluídos nêle 10
anos e 313 dias como coronel e brigadeiro.
:f; o n. o 9 na relação da Secretaria da Guerra, a
que se refere o n. o LOdo § Lodo artigo 64,0 do reg'ulamente elo Oonselho Superior de Promoções, junta ao
processo, e sat'isf'az às condições ele promoção ao generalato estabelecidas pela legislação actual.
Freqüeutou 'com distinção a Escola do Exército,
achando-se habilitado com os cursos da arma de ca-
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valaria e do estado maior. Ascendeu aos diversos postos exercendo importantes
comissões e comandos, tais
como professor da Escola Militar, segundo comandante
da mesma Escola, chefe do estado maior de divisão e
de govêrno militar, chefe do serviço e director da aeronáutica militar, comandante do regimento de infantaria n." 5, director do Colégio Militar e Ministro da
Guerra. Exerce actualmente
o comando da La brigada
de cavalaria.
Do modo como tem desempenhado
essas funções é
eloqüente testemunha
a sua notável fôlha de serviços,
onde se acham averbados os seguintes louvores:
Louvado pela superior ilustração, inteligência
e zêlo
que manifestou
como membro da comissão nomeada
para a elaboração do regulamento
de mobilização (Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, de 30 de Julho de

1917) ;
Louvado pelo aturado zelo, dedicação e superior inteligência
como se desempenhou
da missão que lhe
fôra confiada, inerente à comissão nomeada para apresentar um novo proj ecto sôbre promoções, reformas e
tirocínios e limite de idade dos oficiais do exército
(Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, de 20 de Maio de

1911) ;
Louvado porque, exercendo o. cargo de chefe do estado maior da 6.a divisão mobilizada, desde 14 de Fevereiro a 12 de Março, desempenhou as suas funções
com inexcedível
zêlo, muita lealdade e competência
(07'dem n." 3 da 6.a divisão do exército, de 3 de Abril,
e Ordem do E.vé1'cito n. o 22, 2. a série, de 5 de Outubro
de 1919) ;
Louvado pelo muito zêlo, dedicação e patriotismo de
que deu manifestas provas nos trabalhos para a reorganização da Escola de Guerra, para que tinha sido
nomeado por portaria de 1 de Março (Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 28 de Junho de 1919};
Louvado pelo notável zêlo, inteligência
e superior
proficiência que manifestou no desempenho de serviços
de lente da Escola de Guerra durante todo o período
da Grande Guerra, o que permitiu a intensiva preparação de oficiais exigidos pela necessidade da mobilização; serviços notáveis prestados ao exército, que têm
um alto aprêço e justa consideração,
considerados de
extraordinários
e importantes (Ordem do Exército n." 9,
2.a série, de 1921) ;
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Louvado pela lealdade,
zêlo e circunspecção
com que
exerceu o cargo de chefe do estado maior, interino,
da
1. a divisão do exército desde 23 de Dezembro até 9 de
Fevereiro
de 1922 (Ordem. n.? 48 da La divisão do
exército) ;
Louvado pela muita inteligência,
zêlo, dedicação
e
lealdade manifestados
no desempenho
do cargo de segundo comandante
da Escola Militar,
onde mais uma
Vez afirmou as suas altas qualidades
de oficial ponderado, ilustrado
e disciplinador
(Ordern do Exército
')1 s r-»
o a serle,
,.
d e 19')3)
n. o '-'
.., ;
Louvado pela multa competência,
extrema dedicação,
inteligência,
critério e zêlo com que desempenhou
as
funções de director da aeronáutica militar
e seguidamente as de chefe do serviço da mesma arma junto da
Repartição
do Gabinete do Min istério da Guerra, pondo
mais uma vez em evidência
as suas qualidades
profissionais (Ordem do Eicército n," 18, 2.a série, de 30 de
Setembro de 1924) ;
Louvado pelas pro"Vas de inteligência,
zêlo e competência de que deu provas durante
o longo lapso de
tempo que exerceu
o magistério,
concorrendo
desta
forma para o bom nome da Escola Militar e prestígio
das instituições
militares
(Ordem n." 294 da Escola Militar, de 24 de Dezembro' de 1927) ;
Louvado pela sua notável acção como chefe do estado maior dêste govêrno militar,
exercido nos períodos excepcionalmente
difíceis para a ordem pública,
para a disciplina
e para o prestígio
(la fôrça armada,
durante
os quais teve oportunidade
ele novamente
revelar as suas reconhecidas
qualidades
de chefe prestigioso, cumpridor
indefectível
do dever militar,
uma
brilhante
inteligência,
vastos conhecimentos,
rigoroso
escrúpulo
no estudo de todos os assuntos
submetidos
lt apreciação
dêste comando,
dando-lhe
assim a mais
leal e profícua colaboração
em todos os seus actos, do
mais elevado e justo critério, facilitando
sempre a árdua tarefa do governador
(Ordern de Serviço do govêrno
militar de Li!'lboa n." 229, de 4 de Outubro de 1929) ;
. Louvado pela maneira
inteligente,
tato administratIvo e comprovada
competência
como se houve no desempenho do cargo de director do Colégio Militar,
de
que foi exonerado
a seu pedido, onde mais uma vez
r~Yelou as suas excelentes
qualidades
de militar
disCIplinado e disciplinador,
a par de uma grande dedi-
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cação pelo serviço (Ordem do Exército n." 10, 2.& série,
de 30 de Junho de 1932).
:f; condecorado
com as medalhas de prata e ouro da
classe de comportamento
exemplar e medalha da classe
de bons serviços. :f; cavaleiro,
comendador
e grande
oficial da Ordem Mi litar de Aviz, comendador da Ordem Militar de .S. Tiago da Espada, grande oficial da
Ordem Militar de Cristo e grã-cruz da mesma Ordem.
Freqüentou
com aproveitamento
o curso de infornas
mação do 4.0 grau e foi aprovado. por unanimidade
provas especiais para o pôsto de brigadeiro,
com referências elogiosas à sua preparação para o exercício do
alto comando.
No brigadeiro Júlio Ernesto de Morais Sarmento concorrem, pois, um conjunto de circunstâncias
e comprovados dotes de carácter, inteligência
e competência
justificativos
da preferência
dada pelo Conselho Superior de Promoções para a promoção ao pôsto de general
por escolha.
Feitas as comunicações, nos termos do artigo 71.0 do
regulamento
do Conselho, aos oito brigadeiros
mais
antigos,
foi apenas apresentada
uma reclamação
do
brigadeiro
Júlio Alberto de Sousa Schiappa
de Azevedo, a qual, devidamente
apreciada pelo Conselho na
sua sessão de 8 do corrente, foi julgada
sem fundamento por unanimidade.
O que tudo visto e ponderado:
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n. o ] 2 : 740,. de 26 de Novembro de
1926, por Iôrça elo disposto no -artigo 1.0 do decreto
n ." 15: 331, de 9 de Abril de 1928; hei por bem, conformando-me
com o parecer do Conselho Superior de
Promoções e sob proposta do Ministro da Guerra, decretar que o preenchimento
ela vaga de general por escolha, resultante do falecimento elo general Artur I vens
Ferraz, seja feito pelo brigadeiro
de cavalaria,
com o
curso do estado maior, Júlio Ernesto de Morais Sarmento, contando a antiguidade
do pôsto desde 16 de
Janeiro do corrente ano, nos termos do artigo 90.0 do
decreto n ." 17: 378, de 27 de Setembro ele 1929, e artigos 50.0 e 51.0 do mesmo decreto.
O Ministro da Guerra o faça publicar
e cumprir.
Paços do Govêrno da República, 10 de Abril de 1933.ANTÓNIO

ÚSCAll, DE FRAGOSO

gues de Sousa.

CARMONA -

Daniel Rodri-
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Iliuistério da Guerra - llepartição Geral

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n ." 12: 740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo Lodo decreto
n 15 :331, de 9 ele Abril ele 1928, sob proposta elo Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
elo decreto n." 16: 070, de 25 ele Setembro também de
] 928, se pague o subsídio mensal de 6$ a D. Emília
Palcão da Gama Pombeiro e a D. Lucília Falcão da
Gama Pombeiro, órfãs do alferes reformado José Falcão ela Gama Pombeiro.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Março
de 1933. - ANTÓNIO ÚSCAR DE FRAGOSO CARMONA Daniel Rodrigues de Sousa.
•
.?

(Visado pelo Tribunal de Contas em 27 de Março
ele 1933).

2. o -

Por decretos de 18 do mês findo:
Ministério da Guerra _1.a

Direcção Geral-

2.· Repartição

Adidos

Majores, do batalhão de pontoneiros, Aurélio do
Rêgo Monteiro e, de cavalaria, da direcção da arma,
Luiz António de Carvalho Viegas e tenentes, do batalhão de caçadores n." 9, António de Oliveira e, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Luiz das Dores Santos,
o primeiro por lhe ter sido concedida licença ilimitada
desde esta data e os restantes por terem sido requisitados para desempenhar comissões ele serviyo dependente elo Ministério das Colónias, o primeiro, como
governador da colónia da Guiné, nos termos do artigo 2. do decreto n ," 13 :309, de 23 de Março de 1927,
e oa restantes nos termos do artigo 5. do mesmo decreto, devendo ser considerados nesta situação desde
11 do corrente mês.
0

0

Reserva

Tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Comércio, Indústria
e Agricultura,
no instituto geográfico e cadastral, José Maria Eugénio
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da Silva Trindade,
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, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 do corrente mês.

3. o - Por decretos de 25 do mês findo:
~Iinislél'io

~il

Gncrra- P

Batalhão

Direcção Geral- 2.n Repartição
de pontoneiros

Major, o capitão de engenharia,
da direcção do serviço de obras e propriedades
militares
da 1." região
militar,
José Luiz Moreira,
contando a antiguidade
desde 18 do corrente mês.
Adido

Major, o capitão de engenharia,
adido, professor da
Escola Militar,
Flávio José Alvares dos Santos, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro do ano findo.
Disponihihdade

Tenente de cavalaria,
adido, Júlio Ferrer Antunes,
que, de regresso do Ministério
do Interior,
se apresentou em 21 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na polícia de segurança pública.
Reserva
'I'enentes-coronéis,
do serviço de administração
militar, adido, em serviço na Manutenção
Militar,
Francisco Moreira de Almeida e médico, director do hospital
militar regional u." 3, Albino Joaquim Gomes, por terem a tingido o limite de idade nos termos do § 3. o do
artigo 10.° do decreto n .? 17: 378, de 27 de Setembro
de 1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 21 e 20 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva
Major miliciano
médico, do batalhão
de caçadores
n." 7, Francisco
de Sousa Dias e capitão miliciano
médico, da 1." companhia de saúde, Bernardino
Alves
da Silva, por terem atingido
o limite de idade nos
termos do § 3.0 do artigo 61.° do decreto n." 12:017,

2.· Série
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d.e2 de Agosto de 1926, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 25 a 20 do corrente
mês.

4. o -

Por decretos de 31 do mês findo:
!Iinistério da Guerra - 1. a Direcção Geral- 2. a Repartição
Qua.dro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o major Ricardo Moreira do Amaral, contando a antiguidade desde 23 do corrente mês.
Adidos

Tenente, o alferes miliciano de infantaria, do quadro
especial, adido, com licença .ilimitada, Armando de
Oliveira Mira Saraiva, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1932.
Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, do quartel general da 2.&região militar, Salvador de Oliveira Pinto da França e tenente, supranumerário permanente, do regimento de infantaria n 7,
Manuel Duarte Areia, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do Ministério das Colónias, n08 termos do
§ único do artigo 5. do decreto n.? 13: 309" de 23 de
Março de 1927, e o segundo do Ministério do Interior,
na polícia de segllrança pública, devendo serconsiderados nesta situação, respectivamente, desde 23 e 27 do
corrente mês.
Reserva
Coronel do extinto quadro auxiliar de engenharia,
do depósito geral do material automóvel, José Maria
da Silva Figueiredo, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 27 do corrente mês.
Reforma.
Major, na situação de reserva, Erne to Henrique dos
Santos Pestana e tenente miliciano do serviço da administração militar, do quadro especial, Mário Carlos
Pacheco, o primeiro por ter atingido o limite de idade
nos termos da alínea a) do § 4. do artigo 10. do
,?

0

0

0
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decreto n ." 17: 378, de 27 de Setembro de 1929, e o
segundo nos' termos do artigo 176.° do regulamento
de disciplina militar, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n." 21: 619, de 27 de Agosto de 1932, e do artigo 177.° do mesmo regulamento.

5.°_

Por decretos de 1 do corrente mês:
Alinistério da Guerra - f.a 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 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.v i 7:378, de 27 de Setembro de i929, modificado
pelo decreto n.s i9:069, de 27 de Novembro de t930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenentes-coronéis: José Tristão de Bettencourt, no quadro da arma, António Alves Viana,
na Escola Central de Oficiais; capitãis : Fernando dos
Santos Costa, no govêrno militar de Lisboa, Simeão
Nunes Vitória, no Colégio Militar, desde 1 de Abril
de 1933; aeronáutica - capitão António de Oliveira
Viegas, no grupo independente de aviação de bombardeamento, desde 13 de Janeiro de 1933; extinto quadro
dos oficiais do secretariado militar - capitão Cucufate
Joaquim Tôrres, na 3.&Direcção Geral do Ministério
da Guerra, desde 1 de Abril de 1933; extinto quadro
auxiliar de artilharia - capitão Braz Vieira, na Escola Prática de Artilharia, desde 14 de Março de 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - capitão António José Pires, supranumerário permanente, desde 24 de Março de 1933; tenente milioiano, do quadro especial, Júlio Perdigão,
no regimento de infantaria n. o 16, desde 28 de Janeiro
de 1933; artilharia ~ brigadeiro José Augusto Lobato Guerra, no estado maior do exército, desde 1. de
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Abril de 1933; cavalaria - major Silvestre Teixeira,
no regimento de cavalaria n." 3, desde 18 de Março de
1933.
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que sào considerados tenentes, nos termos
do decreto n. o i 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria

-

coronel Eduardo Ferreira Viana, desde

lO de Fevereiro de 1933, tenente Júlio Eufrásio, desde
28 de Janeiro de 1933; .artalharia - capitão Carlos de

Sousa Gorgulho, desde 2 de Dezembro de 1932; engenharia - capitão Raimundo António Rodrigues Serrão, desde 4 de Fevereiro de 1933, todos no Ministério
das Colónias.
Idem, para o segundo aumento de -iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenentes:
Augusto Alberto Vieira,
desde 8 de Dezembro de 1932, Arnaldo José Claro da
Fonseca, desde 21 de Fevereiro ele 1933, milicianos, do
.quadro especial, Júlio Nunes Pereira de Oliveira e
Manuel José Rebêlo, desde 3 de Dezembro de 1932,
Francisco José Dentinho, desde 21 de Fevereiro de
1933, todos no Ministério das Colónias.

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Expulso do serviço do exército, desde 30 de Outubro
de 1931, o tenente reformado Francisco Augusto Ferreira Júnior, nos termos do § único do artigo 31. do
Código de J u tiça Militar.
0

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 8 de Março do corrente ano, nos termos
dos artigos 67. a 69. do decreto n. o 16: 443, de 1
de Fevereiro de 1929, artigo 1. 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 de 1932, ao tenente reformado, inválido de guerra, Adriano de Jesus
Carneiro, por ter completado o tempo, a partir do
pô to de tenente, necessário para aquele aumento, nos
termos do decreto n." 17: 378, de 27 de Setembro de
1929.
0

0

0

O

0

0
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Por decretos de 8 do corrente mês:
IIinistério ria Guerra - ta Direeçãe Geral- 1.11 Repartição

Condecorado, por deliberação do' Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, por se encontrar ao abrigo das alíneas a)
e b) do artigo 5.° do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, modificado pelos decretos n. os 6: 093, de 11 de Setembro de
1919, e 12: 081, de 9 de Agosto de 1926, o tenente de
aeronáutica Humberto da Silva Delgado.
Condecorados, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, por se encontrarem 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.O 6: 093, de 11 de Setembro de
1919, e 12: 081, de 9 de Agosto de 1926, o brigadeiro
de artilharia, com o curso de estado maior, José Alberto da Silva Basto e o capitão de engenharia Vergílio Garcia Braga. .
S

!Iini~tério da Guerra - L 11 Direc~ão Geral- 2. a Rellartiçáo

Negado provimento ao recurso n." 2: 221, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel
do serviço de administração militar Manuel Eduardo
Martins, nos termos do artigo 34.° do regulamento do
mesmo Conselho.
Dado provimento, em parte, ao recurso n,? 2: 198.
interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do extinto quadro auxiliar de artilharia
José Francisco, por ter fundamento legal.
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 1.929,modificado
pelo decreto n. ° 1.9:069,de 27 de Novembro de 1.930,necessário para o primeiro aumento de 1.0 por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - coronel Joaquim Leitão, no regimento
de infantaria n 13, capitãis: Carlos Cruz, no batalhão
de caçadores n.? 9, miliciano, do quadro especial, Fran,?
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cisco Maria Ribeiro de Faria Salgado, na 3.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de Abril de
1933, tenente Otto Ho:ffman, no batalhão de caçadores
n." 7, desde 31 de Março de 1933; engenharia - coronel Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho, desde
8 de Fevereiro de 1933, e major Ramiro Ferreira Viana, desde 13 de Março de 1933, adidos e em serviço no
Ministério das Oolónias; extinto quadro dos oficiais do
secretariado militar - major Olímpio Manuel Pedro
de Melo, na Repartição do Gabinete do Ministério da
Guerra; extinto quadro auxiliar de artilharia - capitão António Eugénio da Silva Üarrajola, no grupo de
artilharia a cavalo n. o 1, desde 1 de Abril de 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Albano de Melo Pinto
Veloso, na escola central de ·sargentos, desde 31 de
Março de 1933; administração militar - tenente miliciano, do quadro especial, Vasco Gonçalves Branco,
desde 15 de Janeiro de 1933, adido e em serviço no
Ministério das Colónias.
!linistério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3." Rcpilrtição

Dado provimento ao recurso n. o 2: 200, interposto perante o Oonselho de Recursos pelo tenente, reformado,
António Pais Gomes Júnior, por ter fundamento legal.

7. o - Por decretos de 10 do corrente mês:
Minislério da Iiuerta - P

t

Direcçáo Gcral- ta Ilepartiçãe

Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por estarem ao abrigo da alínea a) do § 2.° do artigo 8. com referência à última
parte do artigo 10.°, do regulamento para a conoessâo
da medalha militar, aprovado por decreto n. o 3: 392,
de 28 de Setembro de 1917, os seguintes oficiais:
Ooronel de artilharia José Jorge Ferreira da Silva.
Ooronel de infantaria Jorge .Augusto Rodrigues.
Oapitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Fernando dos Santos Costa.
0

,
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do Exercito

Exonerado
de vogal, o general José Paulo Fernandes Júnior.
Vogal, o general Pedro de Paula Pinheiro Machado.

llinistél'io da Guerra-.P

Direcção Geral- ta Repartição

4." região militar

Comandante,
mento.

o general

Júlio

Ernesto

de Morais Sar-

8. o - Portarias
Por portarias de 6 do corrente mês:
~lini~tério da Guerra -lIel,arti~ão

do Gahinete

Manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelos
Ministros do Interior,
das Finanças,
da Guerra e da
Marinha, nomear os oficiais a seguir mencionados para
constituírem
uma comissão encarregada
de elaborar um
diploma proibindo a todas as individualidades
civis o
uso de uniformes e distintivos que por qualquer modo
possam confundir-se
com os uniformes
e distintivos
usados pelas fôrças militares de terra e mar, bem como
a venda de artigos militares não regulamentados:
Tenente-coronel
de engenharia Artur Arsénio de Oliveira Moreira, capitão-tenente
de marinha Raúl Fernandes Correia do Amaral, capitãis de infantaria
Aníbal dos Reis Chaves Tarrinho
e miliciano,
do quadro
especial, Porfírio Hipólito Azevedo da Fonseca, de artilharia Alexandre de Vasconcelos e Sá (Silvares) e tenente de infantaria
Horácio de Assis Gonçalves.
Tendo o major de infantaria,
com o curso do estado
maior, Raúl Frederico Rato e o capitão de artilharia
Alexandre
de Vasconcelos e Sá (Silvares) procedido à
compilação
de todas as disposições que alteraram
o
plano de uniformes
de 1920, reünindo-as
num só diploma, que acaba de ser publicado:
manda o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
louvar os referidos oficiais pelo zêlo, dedicação e competência manifestados
na execução dêsse serviço.
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Por portarias de 10 do corrente mês:
Rlinistério da Guerra - Repartiçiio do Gabinete

Louvados os generais Francisco Bernardo do Canto,
Ramilcar Barcínio Pinto e Eduardo Augusto Marques,
respectivamente, ajudante general do exército, administrador geral do exército e chefe do estado maior
do exército, pela superior inteligência, grande proficiência e extrema lealdade de que deram provas no
desempenho dos seus altos cargos, muito contribuindo
para facilitar a acção do Ministro da Guerra.
Tendo o coronel de artilharia José Jorge Ferreira
da Silva.: durante a sua longa permanência no desempenho do cargo de chefe do g~binete do Ministério da
Guerra, demonstrado as mais altas qualidades de oficial distinto, criterioso, sabedor e ponderado, qualidades estas que mais uma vez foram postas à prova
durante o tempo em que o actual Ministro geriu os negócios da Guerra, e em quem encontrou sempre a mais
decidida boa vontade e desejo de acertar, procurando
em todos os momentos e por todos os meios ser útil
ao seu País, sem se poupar a esforços e sacrifícios de
toda a natureza, e tendo em vista que 'o mesmo oficial
está prestes a terminar a sua carreira militar por motivo da sua próxima passagem à situação de reserva;
sendo justo dar-lhes um público testemunho do grande
aprêço em que são tidas as suas excelentes qualidades:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelo zêlo,
dedicação e muita competência, a par da maior lealdade, como folehouve no desempenho das diferentes
comissões de serviço, as quais devem ser consideradas
importantes e extraordinárias.
Louvado o coronel de infantaria Jorge Augusto Rodrigues, pela superior inteligência, zêlo e muita competência como tem desempenhado o cargo de chefe da
2.a Repartição da La Direcção Geral dêste Ministério,
onde se tem revelado um oficial distinto, leal e muito
consciencioso, a par de uma grande dedicação pelos
serviços a seu cargo, que devem ser considerados extraordinários e importantes.
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Louvado o coronel de artilharia
Abel Joaquim 'I'ravassos V aldez, chefe da 1.a. Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério
da Guerra,pelo
zêlo, dedicação
e competência com que tem 'desempenhado
o cargo de
que se acha investido,
demonstrando
ser um oficial
distinto e consciencioso no estudo de todos os assuntos que lhe são cometidos, a par de uma grande lealdade sobejamente
demonstrada
em todas as emergêneras,
Louvado o tenente-coronel
de artilharia
José Filipe
de Barros Rodrigues e os capitãis, de artilharia
José
Viana Correia Guedes e de infantaria
Manuel Gomes
de Araújo, todos com o curso do estado maior, pela
maneira zelosa como se desempenharam
dos vários serviços de que foram encarregados
na Repartição
do
Gabinete do Ministro e pela cooperação inteligente que
prestaram
na reorganização
do exército, onde, a par
de muita lealdade, demonstraram
qualidades
de inteligência e saber, aliadas a muito zêlo e dedicação pelo
serviço.
Tendo o capitão de infantaria,
com o curso do estado
maior, Fernando
dos Santos Costa sido encarregado
na Repartição
do Gabinete do Ministério
da Guerra
de múltiplos e variadíssimos
serviços de natureza militar, em cujo estudo pôs sempre toda a sua grande
dedicação e comprovada
competência:
manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
da
Guerra, louvar o referido oficial pela maneira inteligente como se desempenhou
dêsses serviços, em que
revelou excelentes qualidades de oficial distinto e estudioso, aliadas a uma grande lealdade e zêlo pelo
serviço, devendo tais serviços ser considerados importantes e extraordinários.
Louvados os oficiais em seguida designados,
pela
maneira como se houveram no desempenho dos serviços
de que foram encarregados na Repartição do Gabinete
do Ministro, onde, a par da maior lealdade, demonstraram
possuir qualidades
de inteligência
e saber,
aliadas a muito zêlo e dedicação pelo serviço:
Coronel do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva,
António Maria Gonzaga Pinto Júnior, tenente-coronel
de engenharia Au-
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gusto de Azevedo e Lemos Esmeralda de Carvalhais,
major de infantaria
José António Castilho, capitãis,
de artilharia Manuel Augusto da Silva Pestana e Gonçalo Artur Pereira Coutinho e de infantaria Luiz António de Sant; Ana, tenente de infantaria J oão Martins
de Barros e alferes do secretariado
militar António
Saro Negrão.
Louvados os tenentes, de cavalaria António José de
Santana Crato e de artilharia
José Roberto Raposo
Pessoa, pela maneira inteligente, dedicada e leal como
desempenharam
o cargo de ajudantes
de campo do
Ministro da Guerra, dando as mais inequívocas provas
da sua correcção e de que possuem excelentes qualidades militares.
Dissolvida a comissão encarregada de proceder à revisão da doutrina do decreto n." 20: 847, nomeada por
portaria de 2 de Maio de 1932, e louvados os seus membros pela muita competência, zêlo e aturado estudo
de que deram provas em tam delicada missão.
Dissolvida a comissão encarregada de rever os regulamentos para as provas de aptidão dos capitãis das
• diferentes armas e serviços ao pôsto de major, nomeada
por portaria de 22 de Abril de 1932, publicada na
Ordem do Eeército n." 7, 2.& série, do mesmo ano.
Dissolvida a comissão encarregada de estudar a maneira de solucionar as dificuldades apresentadas pelas
diversas unidades na confecção do rancho das praças
dentro da verba inscrita no orçamento, nomeada por
portaria de 10 de Dezembro do ano findo, publicada
na Ordem do Exército n.? 20, 2.& série, do mesmo ano.

9.

o-

Por determinação do Govêrno da República:
1," região militar

Chefe do estado maior, o tenente-coronel do extinto
corpo do estado maior, inscrito na escala dos majores
de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 13, José
Maria Cabral de Sampaio.
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2." região militar

Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel do
extinto corpo do estado maior, inscrito na escala dos
majores de infantaria, do batalhão de metralhadoras
~.o 2, César Augusto Mano.
Comando militar
Direcção

do serviço

r:le obras

da Madeira
e pr-opr-tedades militares

Director, o tenente do batalhão de pontoneiros António Figueiredo de Matos.
Quadro da arma de infantaria

Capitãis, do batalhão de caçadores n. o 2, José Gonçalves da Silva e, do batalhão de caçadores n. o 6, João
Nunes de Sequeira.
Adido ao quadro

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
da 2.a Repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Carlos Matias de Castro.
Supranumerário

permanente

Capitão, do regimento de infantaria n.? 8, Joaquim
Pedro de Oliveira.
Regimento

de tnfant.arta

n.v 6

Capitão, do regimento de infantaria
Carlos de Barros Basto, pelo pedir.
Regimento

de infantaria, n

e

n." 9, Artur
15

Major, da escola de esgrima do exército, José Lúcio .
de Sousa Dias.
Regimento

de infantaria

n

o

16

Capitão ele infantaria, no quadro da arma, José Fernandes Soares.
Tenente de infantaria, no quaelro da arma, Luiz
Carlos Baptista Ripado.
Alferes, do regimento ele infantaria n. o 8, João
Duarte da Costa Júnior e, do regimento de infantaria
n ." 21, Manuel João Ricardo.
Regimento

de infantaria

Tenente ele infantaria,
Garcia Loureiro.

n." 17

no quadro da arma, Amaro

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 6

Regimento de infantaria. D.· 20
Tenente médico, no quadro dos oficiais
Edmundo Seabra Cancela.
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médicos,

Batalhão de caçadores n.> 6
Capitão, do batalhão
de caçadores n." 1, Justino
Leite, por motivo disciplinar.
Batalhão de oaçadores n.v 8
Comandante,
o coronel de infantaria,
com o curso
do estado maior, Abílio Augusto Valdez de Passos e
Sousa, para os efeitos do artigo 1.0 do decreto n.? 19:885,
de 15 de Junho de 1931.
Capitão
regimento
Guimarãis
cional.

Batalhão de caçadores n.· 9
miliciano médico, do quadro especial, do
de cavalarian.
o 1, J-osé Joaquim
Machado
Júnior, sem dispêndio para a Fazenda N a-

Batalhão de metralhadoras n .• 2
Major de infantaria,
do distcito de recrutamento
e
reserva n. o 20, Sérgio da Assunção de Morais e Castro.
Direcção da arma de artilharia.
Adjunto interino da 3.3 Repartição,
o capitão miliciano de artilharia,
no quadro especial, José Alfredo
de Paula.
Adido ao quadro
Coronel de artilharia,
com o curso do estado maior,
chef e do estado maior ela 1. a região militar, João A ugusto Crispiniano Soares.
Regimento de artilharia ligeira D.O 2
Major, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Carlos Luiz Pereira de Almeida.
Grupo de defesa móvel de costa
Capitão miliciano de artilharia,
elo quadro especial,
das oficinas gerais de material de engenharia, Francisco
Silva Pinto.
Depósito geral de material de guerra
Chefe do grupo de armazéns de Santa Clara, o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do regillJ-euto ele artilharia
ligeira n .? 2, Manual António
Moul'inha de Almeida, por motivo disciplinar.

214

ORDEM

DO EXERCITO

N.· 6

2.' Série

Escola prática de cavalaria
Oomandante,
o coronel, comandante
interino
da
1.a brigada de cavalaria, João N epomuceno Namorado
de Aguiar.
Regimento de cavalaria n .• 1
Tenente médico, do regimento de infantaria
n.? 16,
Manuel Freire da Saúde.
Regimento de cavalaria n.O 9
Tenente de cavalaria, em disponibilidade,
rer Antunes.

Júlio Fer-

Quadro da arma de engenharia
Tenente, do regimento de telegrafistas, Amílcar
sal' Gomes de Melo.

Oé-

Direcção da arma de aeronáutica
Adjunto da 1.~ Repar-tição, o tenente, do grupo de
aviação de informação n.? 1, Humberto da Oruz, por
motivo disciplinar.
Hospital militar regional n.v 3
Director, o major médico, do hospital militar
nal n. ° 4, Afonso José Maldonado.

regio-

Escola de educaçâo física do exército
Professores, major de infantaria,
da escola de esgrima do exército, Joaquim Gonçalves Mendes Júnior,
capitãis de infantaria,
no quadro da arma, Oscar da
Silva Mota e Fernando Diniz Aiala, de cavalaria, no
quadro da arma, João José Francisco Xavier Freire
de Meneses e, da escola de esgrima do exército, João
do Sacramento Monteiro e miliciano de artilharia,
do
quadro especial, do regimento de artilharia
ligeira
n ," 4, Jaime Ferreira Ooutinho.
Tenente médico, da escola de esgrima do exército,
Fernando Jaime Machado Faria.
Comissâo de assistência aos militares tuberculosos
Presidente, o coronel médico na situação de reserva
Adriano Luiz de Oliveira Pessa.
Adjuntos,
capitão de infantaria,
supranumerário
permanente, José Joaquim de Brito e tenente de infantaria, supranumerário
permanente,
Oésar de Seabra
Rangel,
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
posto de major dos capitâis das diversas armas, no
corrente ano:

Exonerado de vogal permanente, o coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Carlos Matias de
Castro.
Vogal permanente,
o coronel de aeronáutica Salvador Alberto du Courtils Cifka Duarte.
Exonerado de vogal eventual, o coronel de engenharia Francisco da Cunha Rêgo Chaves.
Vogais eventuais, os tenentes-coronéis,
de engenharia Francisco de Brito Cordovil Vaz Coelho e de aeronáutioa António Jacinto de Brito Pais.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
posto de major dos capitãis veterinários, no corrente ano:

Exonerado de presidente, o tenente-coronel veterinário Manuel Braz Serra.
Presidente, o director do serviço veterinário militar.
Vogais, os tenentes-coronéis, .do extinto corpo do estado maior; inscrito na escala dos majores de infantaria, José Joaquim Ramos e veterinário Filipe Maria
Caiola, e majores veterinários Tito Lívio Xavier e Fernando Augusto Palhoto.
Exonerado de secretário sem voto, o capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar Carlos
Augusto Marques da Silva.

10. o -lIillistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados o oficial e praças a seguir
mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz- Vermelha que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz VerI'llelha de Mérito

Capitão .rrriliciano médico de reserva Martinho
Dordio Rosado.
Cruz Vern>elha

Pedro

de Dedicação

Primeiro sargento enfermeiro
Vermelha Leonel Correia.

equiparado

da Cruz
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de Af;:'radechnent;o

Soldados da guarda nacional republicana: n. o 103,
da 6. a companhia do batalhão n. ° 2, João Mateus;
n ." 100, Manuel António, e n." 118, Daniel Soares,
ambos do 1.0 esquadrão, e n." 97, David Baptista, do
2.° esquadrão.
11.

o

-llinistério

da Guerra -1." Direcção Gml-

t. a Repartição

a) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da Polónia
com o grau de comendador, com estrêla, da Ordem da
Polónia Restituta o coronel de infantaria José Maria
de Freitas, é-lhe permitido, em conformidade com às
disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

b) Tendo sido considerado pilôto aviador - bonoris
do exército polaco o coronel de aeronáutica
Salvador Alberto du Courtils Cifka Duarte, é-lhe permitido usar o respectivo distintivo.
causa -

c) Declara-se que, por decreto de 1 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do G01JênlO n. ° 80,
2.&série, de 6 do mesmo mês, foram condecorados com
as Ordens que lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
OrdeJ'D. Militar

de Aviz

Comendador

Tenente-coronel de artilharia João Lapa Fernandes
Manuel.
Maj or de artilharia Afonso Jorge de Aguiar.
d) 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.
M_.,do.lhft

de

ouro

Ministério da Guerra -1.. Dtreeção Geral-

Major de infantaria

3.· Repantfção

Manuel Fernandes da Costa.
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de mrantarra

Major Abel Augusto

Domingos

Tenente

António

de caçadores

António

Batalhão

de caçs dorea n.> 2

de metralhadoras

Regimento

Batalhão

Distrito

de cavalaria

Rodrigues

Tenente-coronel

de automobilistas

de recrutamento

Distrito

n.O8

Mendes Moreira.

José dos Anjos.

Major de infantaria

e reserva

César Amadeu

de reorutamento

de infantaria

Jaime

Grupo mixto independente

e reserva

de artilharia

de engenharia

Casa de reclusão

Fabrica

n.v 19

N ovais e Silva.
montada

António

de artilharia

Hospital

Hospital

Tenente-coronel

militares

Vasco Lopes de Men-

de munições de artilharia,

Tenente-coronel

AnÍ-

do govérno m,ilitar de Lisboa

de infantaria

Tenente-coronel
Mota Marques.

n ,? 24

de artilharia

do serviço de obras e propriedades
do governo militar do Lisboa

Tenente-coronel
donça.
Tenente
nior.

n.O 14

da Costa Cabral.

Rodolfo

Capitão do extinto quadro auxiliar
bal Lopes Pinheiro.
Direcção

n.> 1

Leal Lôbo da Costa.

Major Augusto

Major

n.· 1

Rasguilha.

Vaz da Silva.

Batalhão

Major Artur

n. 9

Tôrres.

Batalhão

Tenente
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militar

militar

Cartaxo

armamentos

Fernando

J ú-

e viaturas

Pimentel

da

prinoipal

médico Manuel
médico

Maria

auxiliar

de Lucena.
de Belém

José Maria

Geraldes

Leite.
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de prata

de caça.dores n. o 1

Capitão miliciano médico, do quadro especial, Manuel Hermenegildo Lourinho.
Tenentes Mário Augusto Gil e Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho.
Alferes Manuel Freixo.
Escola prática

Tenente

João Alexandre
Farmácia

Capitão
mor.

farmacêutico

de infantaria

Caeiro Carrasco.

central do exército

José Arsénio

1:3. 0_ ~Iillislrrio da Guerra-I.a

da Fonseca

J

ú-

Direcção Geral- 2.a Reparlição

a) Declara-se que o general José Paulo Fernandes
Júnior é nomeado presidente da comissão superior de
educação física do exército, cargo que acumulará com
as funções que actualmente desempenha.

b) Declara-se que o coronel de infantaria,
com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Tasso de Miranda Cabral passou a acumular as funções de professor da Escola Central de Oficiais com as de chefe da
2.a Repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra .

•

c) Declara-se que o coronel de infantaria,
com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Carlos Matias
de Castro continua desempenhando as funções de instrutor permanente da Escola Central de Oficiais para
que foi nomeado pela Ordem. do Eeército n.? 18, 2.& série, de 1932.

d) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Comércio, Indústria
e Agricultura,
no Instituto
Geográfico e Cadastral,
Jorge
César Baptista deixou de estar nesta situação desde 8
do corrente mês, continuando,
porém, na situação de
adido, desde a mesma data, mas em serviço no Ministério das Colónias, fazendo parte da missão hidrográfica do Zaire.
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e) Declara-se que os alferes de infantaria,
supranumerários, Gumersindo da Silva e Raúl Videira chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro em
11 do corrente mês.
f) Declara-se que o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Armando de Oliveira Mira Saraiva passa a contar a antiguidade
dêste pôsto desde
28 de Maio de 1921.
,e;) Declara-se que o major de artilharia, em disponibilidade, José Guerreiro de Andrade chegou à altura
para entrar no respectivo quadro em 23 de Março do
corrente ano.
h) Declara-se que é exonerado de ajudante de campo
do general, na situação de reserva, Amílcar de Castro
Abreu e Mota, o capitão de artilharia
José Augusto
Vieira ela Fonseca Júnior.
i) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Albino A1!gusto dQ Oliveira chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 11 do corrente
mês.
j) Declara-se que o capitão de cavalaria João José
Francisco Xavier Freire de Meneses, que pela presente
Ordem do Exército é colocado como professor na Escola de Educação Física do Exército, acumula estas
funções com as de instrutor de gimnástica e esgrima
da Escola Militar.
1,·)Declara-se que o capitão de engenharia .António
Nunes Freire é nomeado para freqüentar
o prOXlmo
curso de informação
do 2.0 grau da Escola Central de
Oficiais, que tem início em 19 de Junho do corrente
ano.

l) Declara-se

que o tenente de engenharia .Amílcar
Gomes de Melo, que pela presente Ordem do
Exército é colocado no quadro da arma, desempenha
as funções de ajudante de campo do general, na situação de reserva, Amílcar de Castro Abreu e Mota, vogal
do Conselho da Ordem Militar de Aviz.
César

1n) Declara-se que o tenente-coronel médico, supranumerário, Manual Rodrigues da Cruz chegou à altura
para entrar no respectivo quadro em 20 do corrente
mês.
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n) Declara-se que fica sem efeito a declaração constante da alínea f) do n.? 18.° da Ordem do Exército
n .? 5, 2.a série, do corrente ano, respeitante aos capitâis
médicos Vicente de Paula de Moura Coutinho Almeida
de Eça e Manuel de Vasconcelos.
o) Declara-se que o capitão médico, do hospital mi[itar auxiliar
de Belém, Manuel Maria dos Santos
Paiva e os tenentes, médico, da Escola Militar, José
Dias Pina Monteiro,
e do serviço de administração
militar do hospital militar principal de Lisboa, Daniel
António Reis Rosa, desempenham
as funções, os dois
primeiros de vogais e O último de adjunto da Comissão
de Assistência aos Militares Tuberculosos, cumulativamente com as que exercem nos estabelecimentos
a que
pertencem.
p) Declara-se que o capitão miliciano médico, do
quadro especial, do batalhão de caçadores n. ° 1, Manuel Hermenegildo
Lourinho,
exerce as funções de
vogal da Comissão de Assistência aos Militares Tuberculosos cumulativamente
com a prática dos serviços
de radiologia
e fisioterapia
do hospital militar principal de Lisboa.
q) Declara-se que foram nomeados, respectivamente, comandante
e professores da Escola de Educação
Física do Exército,
cumulativamente
Com as funções
que actualmente
desempenham,
os seguintes oficiais:
Coronel, comandante elo regimento de cavalaria n.? 7,
Luiz da Cunha Meneses, major de infantaria,
adido,
professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito, Viriato da Fonseca Rodrigues e capitão de cavalaria, mestre de gimnástica e esgrima ela Escola Militar, António Francisco Palermo Leal de Oliveira.
1') Declara-se que o curso de informação do 4.° grau
da Escola Central de Oficiais) que devia ter início em
22 de Maio próximo, foi antecipado para 8 do mesmo
mês, devendo os oficiais nomeados para a sua f'reqüência afecbuan a sua aprel'>entação na referida Escola no
dia 7 do referido mês, pelas, doze horas.
s) Nos termos

do artigo '17.° elo regulamento
dos
do Se11vi~0 MeteO'l'ológico do Exército é feito
convite aos -oficiajs e sal'gentos, 'nas condições do artigo ,22.° do mesmo 'llegu1:pllento, 'para preenchimento
das v:agas de chefe de pôsto e observador dos seguintes
eUI'>10S

2." Série

ORDEM

DO" EXERCITO

N." 6

221

postos do Serviço Meteorológico do Exército: Bragança, Viana do Castelo, Pôr-to (Serra do Pilar),
Guarda, Figueira da Foz, Tancos, Portalegre, Alverca,
Sintra, Paço de Arcos, Amadora e Vendas Novas, e de
duas vagas de amanuense na Repartição do mesmo
Serviço, devendo as declarações a que se refere o
§ único do citado artigo 17. dar entrada na Repartição do Serviço Meteorológico do Exército até o dia
10 de Abril do corrente ano.
0

t) Declara-se que, em virtude de ter sido dado, em
parte, provimento ao recurso n.? 2: 198, interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial
do extinto quadro auxiliar de artilharia José Francisco,
passa êste a contar a antiguidade do actual pôsto desde
1 de Novembro de 1929.
13. -llinistél'io
0

da Guerra- P

Direcção Geral-

a.a Repartição

a) Rectificado se publica o vencimento a que tem
direito o oficial na situação de .reserva, em substituição
do que lhe foi atribuído pela Ordem do Exército n. o 16,
2. a série, de 1931.
Capitão Manuel Augusto César de Oliveira, 150$61,
sendo: pensão de reserva, 138$63; lei n 888, 8$31 ;
0,14 por cento, 3$67. Tem 33 anos de serviço e 21 períodos.
Este vencimento só lhe pode ser abonado desde a
data da presente Ordeni do Eoiército,
,?

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 as situações de reserva e
reforma:

•

Coronel do extinto quadro auxiliar de engenharia
José Maria da Silva Figueiredo, 428$68, sendo: pensão
de reserva, 270$ ; lei n. o 888, 27$ ; lei n. o 1: 332, 108$ ;
0,14 por cento, 23$68; do vencimento total 95$20 são
pela província de Moçambique. Tem 45 anos de serviço e 94 períodos.
Tenente-coronel de infantaria José Maria Eugénio
da Silva Trindade, 487$62, sendo: pensão de reserva,
255$75; lei n 888, 25$57; lei n." 1: 332, 163$68;
0,14 por cento, 42$62; do vencimento total 149$92
,?
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são pela província de Angola, 121$81 pela província
de Moçambique,
9$37 pela -província de S. Tomé e
Príncipe,
9$37 pela província
de Timor, 9$37 pelo
Ministério
do Interior
e 28$11 pelo Ministério
do
Oomércio, Indústria
e Agricultura.
Tem 1 aumento de
10 por cento sôbre o sôldo, 52 anos de serviço e 216
períodos.
.
Tenente-coronel,
médico Albino
Joaquim
Gomes,
376$58, sendo: pensão de reserva, 293$72; lei n." 888,
29$37; lei n." 1: 332, 46$99; 0,14 por cento, 6$50.
Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 21 períodos e 39 anos de serviço.
Tenente-coronel
de administração
militar Francisco
Moreira de Almeida, 432$21, sendo: pensão de reserva, 255$75; lei n ," 888,25$57;
lei n." 1 :332, 132$99;
0,14 por cento, 17$90; do vencimento total 27$40 são
pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10
P?r cento sôbre o sôldo, 75 períodos e 48 anos de serVIÇO.

Tenente miliciano do quadro especial do serviço de
administração
militar
Mário Oarlos Pacheco, 93$27,
sendo: pensão de reforma, 90$; 0,14 por cento, 3$27.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôl do, 20 anos
de serviço e 17 períodos.

14.

°-

Ilillistério da Guerra- 3.a Direcção GCl'al- P

Repartição

N os termos do artigo 18.° 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 iconográficas:
Nun' Álvares chefe militar, Coimbra, 1933, pelo seu
autor,
tenente-coronel
de infantaria
Belisário
Pimenta - 1 exemplar.

15.°- Ministério da Guerra-Rc]lartição

Geral

Declara-se que prestam serviço na Agência Militar
seguintes oficiais reformados:
Majores Ernesto de Melo Ooutinho Garrido, Joaquim
António Alves Martins e José Jacinto da Fonseca e
capitãis Lopo José de Sequeira Moura e Brito e José
Maria Pais da Silva Andrade.
03
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Obituário

1933
Abril
»
»

122-

Alferes, reformado, João António da Conceição.
Major, reformado, José Ferreira Gonçalves.
Capitão de infantaria Domingos Augusto Borges.

Daniel Rodrigues de Sousa.

"

Está conforme.

o

~au.~'c.:,

Ajudante General,

Q~~~~

/~~.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

5 DE MAIO DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1. o - Decretos

.

Presidência da República

Usando da faculdade que me confere o n.? 1.0 do artigo 81.° da Constituíção : hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, conceder a Albino Soares
Pinto dos Reis Júnior, Manuel Rodrigues Júnior, António de Oliveira Salazar, Daniel Rodrigues de Sousa,
Aníbal de Mesquita Guimarãis, César de Sousa Mendes
do Amaral e .Abranches, Duarte Pacheco, Armindo Rodrigues Monteiro, Gustavo Cordeiro Ramos e Sebastião
Garcia Ramires a exoneração que me pediram de Ministros do Interior, Justiça e dos Cultos, Finanças,
Guerra, Marinha, Negócios Estrangeiros, Obras PÚblicas e Comunicações, Colónias, Instrução Pública e
Comércio, Indústria e Agricultura, lugares que me
apraz declarar exerceram com zêlo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços do Govêrno da República, 11 de Abril de
1933. - ANT6:NIO ÚSCAR DE FRAGOSO CARlfO:NA - António de Oliveira Salazar.
Usando da faculdade que me confere o n. ° Lodo artigo 81.° da Conatiturçâo : hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, nomear Albino Soares Pinto
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dos Reis Júnior, Manuel Rodrigues Júnior, António de
Oliveira Salazar, Luiz Alberto de Oliveira, Aníbal de
Mesquita Guimarãis, José Caeiro da Mata, Duarte Pacheco, Armindo Rodrigues Monteiro, Gustavo Cordeiro
Ramos e Sebastião Garcia Ramires, respectivamente
Ministros do Interior, Justiça e dos Cultos, :FinançaH,
Guerra, Marinha, N egõcios Estrangeiros,
Obras PÚblicas e Comunicações, Colónias, Instrução Pública e
Comércio, Indústria e Agricultura.
Publique-se.
Paços do Govêrno da República, 11 de Abr.il de
1933. - ANTÓNIOOsc.m DE FRAGOSOCARMONA
- t-lntónio de Oliveira

Salazar.

(Publicados no suplemento ao Diàrio do
n.v 83, Ln série. de 11 de Ab ril fludo).

11inistérie

OOUê1'UO

da Guerra - RCllarliç1io Geral

Usando da faculdade que me confere o u.? 2.· do
artigo 2.° do decreto u.? 12: 740, de 26 ele Novembro
de 1926, por fôrca do disposto no artigo 1.0 do decreto
n ." 15: 331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
)1inistro 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 Amál iu
11alluel do Amaral Berquó de Faria e a sua filha
D. Maria J esu ína Manuel Berquó de Faria, viúva e
órfã do general João Alfredo de Faria, a reversão da
cota parte do subsídio mensal de 6$ <lue juntamente
com elas percebia sua filha e irmã D. 11aria .IOHéManuel Berquó de Faria, falecida em 18 de Fevereiro
do corrente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Govêrno da República,
1 de
Abril de 1933. - A.NTÓ~IOOscxn DE :FRAGOSOCARMONA- Daniel RocZrigues ele Sousa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 7 ele Abril
ele 1933. Não são devidos emolumentos nos termos do decreto n. o 22: 257).

Usando da faculdade que 11) e confere o n. ° 2.0 do
artigo 2.0 do decreto u." 12: 740, ele 26 ele Novembro
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de 1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15: ;331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do
}finiHho da Guerra : ,hei por bem decretar
que, nos
termos
do decreto
n ," 16: 070, de 25 de Setembro
tam bém de 1928, se pag-ue o subaídio mensal de 6$
a D. J'úliu Alves Fernandes
Carreira,
viúva do tenente do extinto quadro dos cirurgiões militares
António Augusto Carreira.
O Ministro
da Guerra
assim o tenha entendido
e
faça executar.
Paços do Govêruo da República,
8 de
Abril de 1903. - ANTÓNIO ÚRCAR DE FRAGOSO C.mMONA- Daniel Rodl'i,r;ues de Sousa.
(Visado pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril
de 1933. São devidos emolumentos
nOH termo H
do decreto n." 22: 257).

:?o_

Por decretos de 25 de Fevereiro do corrente ano:
lIinistério da Guerra-

3.a Direcção Geral- 1.:1 Repartição

Provido
definitivamente
no cargo de professor
da
24." cadeira da Escola Militar,
desde 12 de Dezembro
de 19a2, o major de engenharia
Herculano
Amorim
Ferreira.
Provido no ('urg-o de professor provisório
da 11." cadeira da Escola Militar o major do serviço de administração militar
Eduardo
Guedesçde
Curvalho Meneses.

3. o - Por decretos de 8 do mês findo:
~[illistério da Guerra -1.·

Direcção Geral- 2.1\ Repartição

Govêrno militar de Lisboa
Direcção

do ser-viço

de obr-as e propriedades

milHares

Tenente-coronel
do extinto quadro auxiliar
de engenharia, chefe da secretaria,
o major do mesmo extinto
([uadro Lourenço de ,T esus e Silva, contando a antigui(lade desde 27 de 1I1ar(,'0 findo.
,
Grupo de defesa. móvel

de

costa.

Alferes do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
supranumerário,
o aspirante
a oficial do mesmo quadro,

228

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 7

José Francisco, contando a antiguidade
Dezembro de 1931.
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desde 1 de

Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engenharia,
adido, Manuel Augusto
Gomes, que, de regresso do Ministério das Obras PÚblicas e Comunicações, se apresentou em 1 do corrente
mês.
Depósito geral de material automóvel

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
supranumerário permanente, o tenente do mesmo extinto quadro, supranumerário permanente, Joaquim
Tomaz Nunes Pires, contando a antiguidade desde 27
de Março findo.
1," inspecção do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector, o tenente-coronel médico,
director do hospital militar principal do Pôrto, .Alberto Gomes de Moura.
Hospital militar principal de Lisboa

Capitão médico, o tenente médico Nicolau José
Bettencourt, contando a antiguidade desde 20 de Março
findo.
Hospital militar principal do POrto

Major médico, supranumerário, o capitão médico,
com a graduação de major, Francisco Marques Rodrigues Moreira, contando a antiguidade desde 20 de
Março findo.
Hospital militar regional n.O4

Tenente-coronel médico, supranumerário, director,
o major médico, do regimento de infantaria n.? 20,
José Rodrigues Madeira, contando a antiguidade desde
20 de Março findo.
Supranumerarios permanentes

. Capitãis do extinto quadro auxiliar de engenharia,
os tenentes do mesmo extinto quadro Joaquim da Silva
e Manuel Maria Marques Cavaleiro, contando ambos
a antiguidade desde 27 de Março findo.
Adidos

Tenente, o alferes, na mesma situação, Manuel de
Matos, nos termos do § único do artigo 438. o do decreto
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de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade desde
12 de Feverero de 1932.
Major, do regimento de artilharia ligeira n.? 4,
Joaquim Mendes do Amaral, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Reserva

General, do Conselho Superior de Promoções, Aníbal
Augusto Ramos de Miranda, coronel médico, da
1." inspecção do serviço de saúde militar, Augusto de
Sousa Rosa e major médico, do batalhão de caçadores
n.O 9, Jacinto Humberto da Silva Tôrres, os dois primeiros nos termos da alínea b) do § 3. do artigo 10.°
do decreto n.? 17: 378, de 27 de Setembro de 1929, e o
último por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta regional a que se refere o artigo 23.° do
referido decreto n." 17: 378, modificado pelo artigo 1.0
do decreto n.? 20: 559, de 2 de Dezembro de 1931,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Março findo.
0

Ministério da Guerra-2.·

Direcção Geral-2 .• Repartição

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
chefe interino da 2." secção, o capitão do mesmo extinto quadro Manuel Alves Mineiro, contando a antiguidade desde 27 de Março findo.

•

Ministério da Gucrra - RCJlartitão GcraJ
Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 25 de Março do corrente ano, nos termos
dos artigos 67. a 69. o do decreto n. o 16: 443, de 1 de
Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4.° do decreto
n,O 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10,0
do decreto n." 21: 426, de 30 de Junho de 1932, ao
?apitão médico miliciano, na situação de reforma,
lnválido de guerra, Alfredo Barata da Rocha, por ter
completado o tempo, a partir do pôsto de tenente, neCessário para aquele aumento, nos termos do decreto
n.s 17: 378, de 27 de Setembro de 1929.
0
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decretos de 15 do mês findo:
Dlinisléflo da Guerra -1.a Direcção Geral- P

Repartição

Nula e de neuhum efeito a parte do decreto de 28 de
Novembro de 19::31, que pasHou à situacão de reserva
o tenente miliciano, do quadro especial, do batalhão
de caçadores 11.° 4, Vítor Carlos Braga, por He ter verificado que foi indevidamente colorado naquela situnção, antes de ReI' presente às juntas a que se referem
os n. os 2. e 3. do artigo 22. () do decreto n. o 16: 443,
de 1 de Fevereiro de 1929.
0

0

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 Retem bro de 1929, substituído
pelo decreto n." 19: 175, de 27 de Dezembro de 1930,
o general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein
de Meneses.
0

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-corouel,
do distrito de recrutamento e reserva n ." 9, Fruucisco Rosa Veutura, contando a antiguidade desde 3 do corrente mê».
Batalhão de metralhadoras n.O 1

Major,
Aparício,
mês.

supranumerãrio,
o capitão Luiz António
contando a antiguidade desde ;3 do corrente
D~strito de reorutamento e reserva n. 15
O

Tenente-coronel,
sub-chefe, o major de infantaria.
Francisco Goucalves Correia Velb.iuho, contundo a antiguidade desde a do corrente ]))Ps.
Adidos

Major, o capitão de ínfantm-in, adido, em serviço no
Ministério da« Colón ias, José de Castro Bran co Ribeiro 'I'ôrrea, contando a mltiguidade desde 3 <lo corrente mês,
Major de infantaria,
do distrito de recrutamento e
reserva n ," 7, Jaime Pereira dOHReis, por lhe ter sido
concedida Iicença ilimitada.
Reserva

Coronéis, de infantaria, do distrito de recrutamento
e reserva n.? 1~~,António Bivar de HOURa e <le artilharia, da 3.a inspecção da arma, Vergílio Pinto dn
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Silva, por terem sido julgados incapazes do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerados nesta situação desde 3 do corrente mês.
Reforma

Coronel, 11a ituação de reserva, Joaquim Pereira da
Silva Negrão, por ter atingido o limite de idade nos
termos do § 4.° do artigo 10. do decreto n.? 17: 378,
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 do corrente mês.
0

5. o -

Por decretos de 22 do mês findo:
]Iinislério da Guerra - i.li Direcção Geral- f. a Repartição

Condecorado com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por estar 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 engenharia, tirocinado, Raúl
Augusto Esteves.
0

0

0

Ministério da Guerra - f .a Direcção Geral- 2. a Repartição
Demitidos do serviço do exército, por se acharem
incursos nas disposições do artigo G.o do decreto
11 o 21: 943, de 5 de Dezembro
de 1932, alterado pelo
artigo 2. do decreto n. o 22: 243, de 23 de Fevereiro
do corrente ano, o tenente-cpronel do serviço de administração militar Albino Pinto da Fonseca e o major
do mesmo serviço José Cardoso da Silva.
0

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20: 247, de 24 de Agostc 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 i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel
Joaquim Pereira dos
Heis, no regimento de infantaria n." 7, desde 17 de
Ahril de 1933; artilharia - tenente-coronel Raúl do'
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Carmo Simões Pereira, na fábrica de equipamentos e
arreios, desde 20 de Abril de 1933; cavalaria - tenente-coronel Francisco Augusto Ribeiro, no regimento
de cavalaria n." 3, desde 1 de Abril de 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel João Maria Duarte
Bemfeito, na 1.& Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 12 de Abril de 1933; administração militar - majores Henrique José da Costa e Manuel
António do Olival Júnior, na 2." Direcção Geral do
Ministério da Guerra, desde 1 de Abril de 1933.

6. o - Por decretos de 29 do mês findo:
Ministério da Guerra-La

Direcção Geral- LII R~partiçã6

Condecorado com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por estar 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 tenente-coronel de infantaria José Maria
Sardinha Pereira Coelho.
0

Conselho Superior de Disoiplina do Exéroito

Exonerado de vogal, pelo pedir, o general Daniel
Rodrigues de Sousa.
Vogal, o general Miguel Baptista da Silva Cruz.

7. o - Por portarIas de 15 do mês findo:
Ministério da Guerra - t. a Direcção Geral- 2.:l Repartição
Demitido do serviço do exército, nos termos do artigo 40. do Código de Justiça Militar, o tenente miliciano, do quadro especial, do batalhão de caçadores
n." 3, João Lúcio Amaral.
0

Governo militar de Lisboa.- Quartel general
.4." Repartição

Capitão, com o curso do estado maior, o tenente de
infantaria, com o mesmo curso, António Augusto de
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desde 2 do corrente

Dírecção da arma de infantaria

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano de infantaria,
do mesmo quadro, Joaquim
Lapas de Gusmão, contando a antiguidade desde 3 do
corrente mês.
Quadro especial a que se refere o artigo 15.·
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano, o tenente miliciano de infantaria,
do mesmo quadro, da carreira de tiro de Castelo
Branco, Joaquim Diogo Correia.
Regimento de infantaria

n.· 1

Capitão, o tenente José Diogo Lourenço, contando
a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 15

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente
miliciano, do mesmo quadro, Manuel Augusto Martins,
contando a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 17

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente
miliciano, do mesmo quadro, do batalhão independente
de infantaria n." 24, Augusto Oliveira da Cunha, contando a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 21

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente
miliciano, do mesmo quadro, António Dias, contando
a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Esoola prá.tioa de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria José Cardoso Martins de Meneses, contando a antiguidade desde 9 do
corrente mês.
Oolégio Militar

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente
miliciano de infantaria, do mesmo quadro, Joaquim
de Lemos Salgueiro Rêgo, contando a antiguidade
desde 3 do corrente mês.
Adidos

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente
miliciano de infantaria, do me mo quadro, adido, em
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serviço no Ministério do Comércio, Indústria e Agri~
cultura, no Instituto Geográfico e Cadastral, António
de Almeida Abrantes, contando a antiguidade -desde
3 do corrente mês.
Capitão, do regimento de cavalaria 11.° 9, Francisco
António, e tenente, do batalhão de caçadores n. ° 5,
Francisco Carlos Martins, por terem sido requisitados
para desempenhar comissões de serviço dependentes do
Ministério do Interior, respectivamente, na guarda nacional republicana e polícia de Reguranr;a pública, devendo ser considerados nesta situaçâo desde 9 e 8 do
corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva.

Capitão miliciano farmacêutico Francisco J anuário
da Silva e Cunha, 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 ReI' considerado nesta
situação desde 14 do. corrente mês.

Ministério da Guerra- 3. & Direcção Geral-i.

11

Repartição

Louvado o brigadeiro de infantaria David Augusto
Rodrigues pela publicação de um livro intitulado
Três estudos críticos de tâtica aplicada, em que bem
demonstra o desenvolvimento dos seus conhecimentos,
sua competência técnica, inteligência, zêlo e muita dedicação pelos estudos militares.

8. o - Por portarIas de 22 do mês findo:
~Iillistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Louvado o tenente-coronel de infantaria José Maria
Sardinha Pereira Coelho, director da carreira de tiro
Vergueiro-Ducla
Soares, pelo zêlo, proficiência e aturado e inteligente esfôrço demonstrado 110 desempenho
das suas funções, contribuindo eficazmente com a sua
iniciativa para melhorar a referida carreira, adicionnndo-lhe novas instalações, como a carreira de tiro
para armas de curto alcance, que há pouco foi' sole-
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nemente inaugurada,
prestando assim relevantes serviços à instrução do exército, que devem ser considerados extraordinários
e importantes.

Ministério da Guerra -

t. a Direcção Geral- t. n Repartição

Louvado o coronel de engenharia, tirocinado, Raúl
Augusto Esteves, inspector interino das tropas de comunicação, pela muita, competência, dedicação, lealdade
e inexcedível zêlo com que exerceu o comando do regimento de sapadores de caminhos de ferro, no qual
evidenciou grandes qualidades de carácter e patriotismo, e pecialrnente em momentos ele gn1Ve risco, para
a Pátria e República, pelo que os serviços que prestou
naquele comando, e pelos quais é louvado, devem ser
considerados como comissão extraordinária
e importante de serviço.
11ioistério da Guerra - t.n Direcção Geral- 2.a Reparti~ão

Demitidos' do serviço do exército, por se acharem
incursos nas disposições
do artigo 6.° do decreto
n, ° 21: 943, de 5 de Dezem b1'0 de 1932, alterado pelo
artigo 2.° .do decreto n.? 22: 243, de 23 de Fevereiro
do corrente ano, os seguirrtes oficiais:
Capitãis, de cavalaria João Maria Ferreira Sarmento
Pimentel, do serviço de administrncão militar Alberto
Cassiano Xavier li'razão e, na situação de reserva,
Laurindo Vieira; tenentes, de infantaria José de Paiva
e Silva, de artilharia Américo Limpo Buizel e João
Carlos Lopes da Silva Martins, do serviço de administração militar Joaquim da Nilva Neves e João Loureiro
Gomes Viana e milicianos, de infantaria,
do quadro
especial, Carlos Américo Garcês, José Carlos e Franci co de Oliveira Pio, médico Francisco Rendeiro e do
serviço de adiuinistracão
militar Francisco de Lis
Dionísio de Almeida; e alferes, de infantaria, com a
patente de tenente, Alvaro .T orge dos Reis Morais, e
milicianos, de infantaria, .J osé Mui-ia ele Castro, médico
Aderito da ASSUJl\,ãoPereira e do serviço de administração militar )lário )lart ins dos Santos.
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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.s i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - capitão Laureano António Morgado, no
regimento de infantaria n ,": 2, desde 1 de Abril de
1933; cavalaria - capitão Henrique Dias Costa, na
2." região militar, desde 13 de Abril de 1933; engenharia - tenente António Jacinto Magro, na inspecção
do serviço das obras e propriedades militares, desde 10
de Abril de 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

)fédico - capitão miliciano, do quadro especial, Álvaro de Andrade e Silva, no batalhão de ciclistas n.? 1,
desde 13 de Abril de 1933.

.Adido

'I'enente miliciano, do quadro especial, do batalhão
de ciclistas n.? 1, Antero Albano da Silva Cabral, por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.
I

9. o - Por portarIa de 24 do mês findo:
linistério da Guerra- f.a Direcção Geral- 2. a Repartição
Tenham ingresso no quadro especial a que se refere
o artigo 5.° do decreto n." 7: 823, de 23 de Novembro
de 1921, por se acharem ao abrigo do disposto no artigo 1.0 do decreto n," 22: 064, de 3 de Janeiro do corrente ano, os oficiais adiante nomeados:
Ministério da Guerra-3.·

DirooQãoGeral-3.·

RepartiQão

Tenente miliciano, do quadro especial, do serviço de
administração militar, o tenente do mesmo serviço António Augusto da Silveira Lorena Santos, contando a
antiguidade desde 9 de Maio de 1921.
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Quadro especial a que se refere o artigo 6.·
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenentes milicianos de infantaria: o tenente do serviço de administração militar, da 3.& Repartição da
2 Direcção Geral do Ministério da Guerra, Basílio
Esteves, e alferes, com a patente de tenente, do extinto
quadro dos oficiais do secretariado militar, António
José Pereira Pinto de Macedo, contando ambos a antiguidade desde 28 de Maio de 1921.
&

Regimento de infantaria n.O4

Tenente miliciano, do quadro especial, o alferes, com
a patente de tenente, Eugénio de Loureiro Almeida
Fontes, contando a- antiguidade desde 9 de Fevereiro
ele 1922.
Regimento de infantaria n.O7

Tenente miliciano, do quadro especial, com o curso
da arma, o tenente Mário Ramos Silva, contando a
antiguidade desde 25 de Janeiro de 19·18.
Regimento de infantaria n.O21

Tenente miliciano, do quadro especial, o tenente,
supranumerário permanente, Joaquim António Simões,
contando a antiguidade desde 9 de Fevereiro de 1922.
Batalhão de caçadores n.O3

Tenente miliciano, do quadro e pecial , o alferes, com
a patente de tenente, Abílio Augusto Taborda, contando a antiguidade desde g de Fevereiro de 1922.
Batalhão de caçadores n.s 9

Tenente miliciano, do quadro especial, com o curso
da arma, o tenente Joaquim José da Costa, contando
a antiguidade desde 28 de Maio de 1921.
Batalhão de metrálhadoras n,° 3
Tenentes milicianos, do quadro esp cial, os tenentes
Carlos Adriano da Fon eco. e, supranumerário permanente, Alfredo Martin,", Marques, contando ambos a
antiguidade desde 28 de Maio de 1921.
Carreira de tiro civil de Lousada

Tenente miliciano, do quadro e pecial, com o curso
da arma, o tenente Manuel António Teixeira de Macedo, contando a antiguidade desde 21 de Agosto de
1921.
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Grupo de artilharia pesad~ n.v 2

Tenente miliciano, do quadro especial, com o curso
da arma, o tenente ~hteus Mart.ins :Jloreno Júnior,
contando a antiguidade desde 20 de Fevereiro de 1922.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.s 14

Tenente miliciano, do quadro especial, o tenente do
extinto quadro auxiliar de artilharia José Joaquim
Lourenço, contando a antiguidade desde 28 de Maio
de 1921.
Regimento de ca.valaria n. 5
O

Tenente miliciano, do quadro especial, o tenente J 0:1quim António Gaspar, contando a antiguidade desde
14 de Agosto de 1923.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão miliciano de caminhos de ferro, do quadro
especial, o capitão miliciano de caminhos de ferro António Cortês Lobão, contando a antiguidade desde 5 de
Junho de 1924.
Regimento de telegrafistas

Capitão miliciano de telegrafistas, do quadro especial, o capitão miliciano de telegrafistas Francisco Cardoso de Castro, contando a antiguidade desde 6 de
Maio de 1923.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
com o curso da arma, o tenente Abel Rodrigues Casaleiro, contando a antiguidade desde 28 de Maio de 1921.
3." oompanhia de sande

Capitão miliciano médico, do quadro especial, o tenente médico, com a patente de capitão, Gaspar Santos, contando a antiguidade desde 13 de Fevereiro de
1926.
Adidos

Tenentes milicianos de infantaria, do quadro especial, com o curso da arma, os tenentes de infantaria,
adidos, em serviço: no Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, Manuel Francisco de
Sousa Viana, Romano Maximiano Rodrigues e João
Baptista ele Meneses Costa; no :Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Horácio ele Assis Gouçulves, e no
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~finistério do Comércio, Indústria e Agricultura,
no
Instituto Geog'l'áfieo e 'Oadnstral, António Martins Ferreira, Júnior, contando a antiguidade os dois primeiros
desde 11 de Junho de 1921 e os restantes desde 27 de
Agosto do mesmo ano.
'I'enente miliciano de infantaria, do quadro especial,
o tenente de infantarra,
supranumerário
permanente,
adido, em serviço no ~finistério do Interior, na guarda
nacional republicana,
Gualter Monteiro Alves, contando a antiguidade desde 11 de ,Tunho de 1928.

10.0

-

Por portarias de 29 do mês findo:
lliuislério da Guerra - 1. a Ilireeçãe Geral- 2. a Repartição

Ministério da Guerra-2.·

°

Direcção Geral-l."

Repartição

Adjunto,
capitão da batariu de artilharia de defesa
móvel de cosia n." 1 Mário .A.ugusto de Assunção Marques.
Ministério da Guerra-S."

Direcção Geral-4.·

Repartição

Coronel de infantaria, com o cu!' o do estado maior,
adido ao quadro, Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro.
Estado maior general

Exonerado de ajudante de campo do general, na
aituação
de reserva, Aníbal ~ugusto Ramos de Miranda, o tenente (le engenharia António de Arantes e
Oliveira.
Govérno militar de Lisboa
Dtr-eccão do serviço

de obras

e propriedades

militares

'I'eneute, do regimento de sapadores de caminhos de
ferro, Luiz Ribeiro Viana.
Oomandomilitar dos AçOres

Adjunto, o capitão, do batalhão independente
infantaria n.? 2;3, António da Silveira Bettencourt.

de

Direcção da arma de infantaria

Adjunto, o capitão, do regimento
n.? 10, Silvério do Amaral Lebre.

de infantaria

Quadro da arma de infantaria

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 8, Domingos
José Santos de Lemos.
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Regimento de infantaria n. o 4
Tenente miliciano de infantaria, no quadro especial,
António José Pereira Pinto de Macedo.
Regimento de infantaria n.s 5
Major, do batalhão independente de infantaria n.? 25,
Luiz Augusto de Sousa Rodrigues, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.v 16
Tenente miliciano de infantaria, no quadro especial,
Basílio Esteves.
Batalhão de caçadcrea n.· 6
Capitão miliciano de infantaria, no quadro especial,
Joaquim Diogo Correia.
Carreira de tiro de Elvas
Director, o capitão de infantaria, no quadro da
arma, Domingos José Santos de Lemos.
Regimento de oavalaria. n. o 2
Alferes de cavalaria, com a patente de tenente, no
quadro da arma, António Sobral de Almada Negreiros.
/

Regimento de oavalaria. n.· 6
Tenente veterinário, no quadro, Roberto António da
Silva.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro
Alferes, do batalhão de pontoneiros, Adalberto da
Conceição Ferreira Pinto, pelo pedir.
Batalhão de aerosteiros
Tenente miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 4, Hugo' Mendes Calado, pelo pedir.
Hospital militar prinoipal do POrto
Director, o tenente-coronel médico, sub-director, J oaquim da Assunção Ferraz Júnior.
Supranumerario
Alferes, do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar, Luiz Chasqueira, por motivo disciplinar,
ficando exonerado do serviço que prestava na 1. Repartição do quartel general da 4.&região militar.
&
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Por portarias de 4 do corrente mês:
lliuistério da Guerra - 1. a Direc~áo Geral- 2. a Rellartição
4.' região militar

Ajudante de campo do general Júlio Ernesto de Morais Sarmento, o capitão de cavalaria, da Escolu Militar, Nuno Gonçalves Branco.
2.· brigada de cavalaria

Comandante interino, o coronel de cavalaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, da 3.&Repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
António Mário de Figueiredo Campos.
Grupo de artilharia pesada n. o 2

Tenente, do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 24, Francisco Pinto de Balsemão Martim,
Canhoto, pelo pedir.
Ministério aa Guerra - Repartição Geral

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo corneteiro, João,
n ." 270 da 7.&companhia de reformados, por lhe aproveitar a condição 5.&do artigo 4.° do respectivo regulamento.
•

12.0 -llinistério

da Guerra-neparti~iío

do Gabinete

a) Declara-se que, por portaria de 10 de Abril findo,
roi louvado o tenente do extinto quadro dos oficiais do
secretariado militar Raúl Carlos Borges de Macedo pela
maneira como se houve no desempenho dos serviços de
que roi encarregado na Repartição do Gabinete do Ministro, onde, a par da maior lealdade, demonstrou possuir qualidades de inteligência e saber, aliadas a muito
zêlo e dedicação pelo serviço.
b) Tendo sido agraciados os oficiais e praças em seguida mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas,
é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
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Major de infantaria
e capitão de artilharia
de Sousa.
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de Mérito

José Aúgusto de Melo Vieira
Alexandre Adelino Fernandes

Cruz Verlnelb.a

de Dedicação

Segundo sargento enfermeiro n. ° 270, da 6. a companhia de reformados, Artur da Conceição Nunes.
Medalha

de Agradecilneuto

Segundo cabo n ." 29, da La companhia do batalhão
2, Manuel Gonçalves Quingostas, e soldados elo
1.0 batalhão, n." 132, da 2." companhia, António da
Silva Nogueirinha, n.? 150, da 4." companhia, Eleutério da Silva Ventura, e da 5." companhia, n.? 48,
Domingos Mar~a, n.? 49, António José Bencatel e
n.? 125, António Claudino, todos da guarda nacional
republicana.
11.°

13.

o -llinislério

da Guerra - !." Direcção Geral-I.

li

llelJartição

a) Declara-se que, pelo Boletiui Mnitar das Colónias n." 2, de 10 de Fevereiro do corrente ano, foram
condecorados, com a medalha de prata da classe de
assiduidade de serviço no ultramar, o tenente-coronel
de infantaria Ernesto Gonçalves Amaro, e, com a medalha militar de ouro da classe de comportamento
exemplar, o capitão de infantaria Carlos RalÍI Cumucho
e o tenente da mesma arma Augusto Alberto Vieira.
b) Condecorados com a medalha militar da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado por decreto de
28 de Setembro de 191'7:
Medalha

de

ouro

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Major

de infantaria

José António

Castilho.

Regimento de infantaria n.O 8

Cupitãis Manuel António
Paulo Ferreira Machado.

da Assunção

Sardinha

e
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Regimento de infantaria n • 12

Coronel J ácome Maria Ooro do Vale.
Regimento de infantaria n.· 19

Major Gaspar Inácio Ferreira.
Tenentes Francisco António Gonçalves, Joaquim Camilo Lôbo Garcês Palha de Almeida e Manuel Figueiredo de Almeida.
Alferes, com a patente de tenente, do serviço de
administraçâo militar Casimiro Artur Vieira.
Regimento de cavalaria n.· 9

Major Primo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior .•
'l'enente do extinto quadro auxiliar de artilharia
.T oaquim Inácio Pereira Vaz.
Batalhão do metralhadoras n.· 2

Tenente-coronel do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos majores de infantaria, César
Augusto Mano.
Direcção da arma de engenharia

Coronel Duarte de Figueiredo do Nascimento Veiga.
Oficinas gerais de materinl de engenharia

Capitão de infantaria

Álvaro Leite Antunes,

Inspecção das tropas· dê comunicação

Capitão do serviço de administracâo militar .Augusto
Alves Rodrigues.
Hospital militar regional n.· 3

Tenente-coronel médico Albino Joaquim Gomes.
Medalha de pru:ta,
Govérno militar de Lisboa

Tenente do extinto quadro dORoficiais do secretarindo militar, adido ao mesmo extinto quadro, José
de Almeida e Costa Jardim.
Regimento de infantaria n.· 19

Capitão miliciano, do quadro especial,
Pinto Veiga.
Alferes Jaime Pereira da ilva Sabino.

Eduardo
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Esoola prátioa de artilharia
a oficial picador Manuel Gaspar.
Grupo de artilharia a cavalo n.O 1

Asp irunte a oficial picado!' J'osé Carlos Banzol.
Regimento de oavala.ria n.· 9

Aspirante a oficial picador Francisco Manuel Pires.
Escola. de transmissões

Capitão de engenharia
Silva.

Manuel António Vassalo e

c) Declara-se que, por portaria de 16 de Maio de
1930, do Ministério das Colónias, inserta no Diário do
Govêrno n.? 113, 2.& série, de 19 do mesmo mês, foi
conferido ao tenente de infantaria Jorge César Baptista o seguinte louvor:
«Tendo o tenente de infantaria Jorge César Baptista
procedido durante vários anos a um cuidadoso e intensivo trabalho de coordenação de elementos geográficos referentes à parte sul da província de Angola;
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro das Colónias, louvar aquele oficial pela muita
competência e assiduídade com que efectuou aquela
coordenação tam útil para o conhecimento da geografia
de uma colónia na qual falta um trabalho de levantamento regular da sua carta geográfica».

14.0

-

llinislério da Guerra-ta

Direc~ãoGeral-2.:l ncparli~ão

a) Declara-se que o general João Baptista de Almeida Arez deixou de fazer parte do Conselho Superior
de Promoções, por ter cessado o impedimento do governador militar de Lisboa.
b) Declara-se que o coronel de infantaria, C0111 o
curso do estado maior, Henrique Sátiro Lopes Pires
Monteiro, que pela presente Ordem do Exército é colocado na 4.&Repartição da 3.&Direcção Geral do Ministério da Guerra, acumula estas funções com as de instrutor eventual da Escola Central de Oficiais.
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c) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria
Raúl Silvão Loureiro foi nomeado comandante da
Escola de Educação Física do Exército, funções estas
que desempenhará cumulativamente com as de chefe
da 3." Repartição da 1." Direcção Geral dêste Ministério.
d) Declara-se que os majores José Zeferino de Sequeira e Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão e os
alferes Francisco Inácio Moreira, Armindo de Almeida
e Ernesto Moreira dos Santos, todos de infantaria e supranumerários, chegaram à altura para entrar nos seus
quadros, respectivamente, em 3, 15, 2, 3 e 8 do mês
findo.
e) Declara-se que o capitão, do batalhão independente de infantaria n." 23, Laurénio Cota Morais dos
Reis foi nomeado director da carreira de tiro de A.ngra
do Heroísmo, lugar que desempenhará cumulativamente com o serviço da sua unidade.
f) Declara-se que o capitão de infantaria
João
Afonso de Miranda, a quem pela Ordem do Exército
n." 5, 2.a érie, do corrente ano, foi concedido o segundo
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, está colocado
no regimento de infantaria n." 2 e não no arquivo histórico militar.

g) Declara-se que os al:fere~ de infantaria, supral.iumerários, Raúl António de J esus, Manuel Simões
Rosa, Augusto Vieira, Martiniano Augusto da Silva,
Fortunato A.ntónio, J o é Camisão Vaz Ferreira e Luiz
Gonzaga Grego chegaram à altura para entrar no respectivo quadro em 22 do mê findo.
h) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, João da Conceição 'I'omaz
Rodrigues, que pela Ordem do Exército n.? 6, 2.&série,
de 1D32, foi colocado no regimento de artilharia ligeira n." 3, para o efeitos da alínea a) do artigo 46.°
<lo decreto u." 17: 378, de 27 de Setembro de 1D29,
substituído pelo artigo Lodo decreto n. ° 1D: 175, de
27 de Dezembro de lD30, r colheu à sua anterior sii uação de chefe da La secção <ln 4." Repartição da
a.a Direcção Geral dêste .1inistório em 18 do mês
findo.
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i) Declara-se que o capitão de artilharia,
em disponibilidade,
António da Costa Malheiro chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro em 8 do
mês findo.
j) Declara-se que o capitão de artilharia José Augusto Vieira da Fonseca Júnior, que pela Ordem. do
Exército n." 24, 2.a série, de 1931, foi colocado no grupo
de defesa móvel de costa, para os efeitos elo disposto
nas al íneas c) e b) do artigo 44.° do decreto n." 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto
n.? 19: 175, de 27 de Dezembro de 1930, tendo já satisfeito as condições das alíneas acima referidas, continua colocado no referido grupo.
k) Declara-se que o tenente de artilharia
Cândido
Augusto de Oarvalho Salgado, ajudante de campo do
comandante da 4.a região militar, passa a desempenhar
as funções de ajudante de campo do comandante da
mesma região, general Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
l) Declara-se que ficam sem efeito as colocações na
bataria de artilharia
de defesa móvel de costa n." 1
do tenente de artilharia, no quadro da arma, António
Gonçalves dos Santos Nobre, inserta na Ordem do
Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano, e do alferes
do extinto quadro auxiliar ele artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 5, Manuel Arisberto Lopes,
inserta na Ordem do Exército n." 5, 2.a série, também
do corrente ano.

711) Declara-se que o coronel de cavalaria Luiz da
Ounha Meneses foi exonerado do cargo de comandante
da Escola de Educação Física do Exército.
n) Declara-se que fica sem efeito a declaração d)
do n." 18.° da Ordem. do Exército n." 5, 2." série, do
corrente ano, respeitante ao capitão de cavalaria, em
disponibilidade,
Albino Augusto de Oliveira.
o) Declara-se que os tenentes de cavalaria, em disponibilidade, Luiz Ferreira Pinto e Júlio Ferrer Antunes chegaram à altura para entrar no seu quadro,
respectivamente,
em 9 e 22 do mês findo.·
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p) Declara-se que o tenente-coronel médico, supranumerário,
Vitorino de Sousa Magalhãis chegou à
altura para entrar no respectivo quadro em 8 do mês
findo.
q_) Declara-se que os majores médicos, supranumerários, António Emílio Antunes de Vasconcelos e José
Augusto da Silva Xavier Nogueira chegaram à aTtura
para entrar no seu quadro, respectivamente,
em 20 e
30 de Março último.
1') Declara-se que os majores médicos Manuel Augusto Pinto e António Augusto da Veiga e Sousa,
adidos, e em serviço, respectivamente,
no Ministério
da Instrução Pública e no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, dariam entrada, em 30 de Março
último, no respectivo quadro, se não estivessem naquela situação.
s) Declara-se que o alferes chefe de banda de música, do regimento de infantaria
n." 11, Lourenço
Alves Ribeiro, foi nomeado para fazer parte do júri
de exames para alferes chefes de banda de música, em
aubstituíçâo do capitão chefe de banda de música Henrique Lopes.
t) Declara-se que o alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia
José Francisco, que pela presente
Ordem do Exército é promovido ao actual pôsto, é
colocado na respectiva escala de acesso imediatamente
à esquerda do alferes do mesmo e tinto quadro Osório
da Ponte Medeiros.
u) Lista dos oficiais que, no primeiro quadrimestre do
corrente ano, se ofereceram para servir nas colónias,
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n." 13: 309,
de 23 de Março de 1927.
Infantaria

Tenente-coronel

José Francisco

Guerreiro

Capitãis :
Albertino de Paula Santos.
J oaquim Sinel de Cordes.
António Soares de Andrea Ferreira.
Francisco Simões dos Santos.

Fogaça.
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Tenentes:
Fernando de Oliveira Leite.
João Cândido Ferreira Veloso .
.Alferes:
Baltasar de Castro.
Francisco Máximo Gouveia.
António José Duarte.
'I'enentes :
Joaquim do Sacramento Costa.
António Lopes Duarte.
Alferes, com a patente de tenente, Vitório Frederico
Crispim.
Alferes:
João Miranda de Morais .
António Sampaio de Azevedo.
Joaquim Augusto Pinto Guedes.
Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha.
Artilharia

Capitãis:
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria
Pedro António Couceiro Vilar Moreira .
António Joaquim Miranda.

Pereira.

Tenentes:
José Henriques Lopes Bragança.
Gaspar Maria Chaves Marques de Sá Carneiro.
Cavalaria

Majores:
Armando Pereira Carvalhal da Silveira Teles de
Bettencourt.
José de Melo Pinto de Gusmão Calheiros .
Alferes Edgar Pereira da Costa Cardoso.
Aeronáutica

Tenente-coronel
Pais.

António

Jacinto

Capitãis:
Álvaro Herculano Pinho da Cunha.
Eduardo Lôbo dos Santos Moreira.

da

Silva

Brito
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'I'enentes r
Lino Augusto Leão 'I'eixeira .
•J oaquim de A'lmeida Baltasar.
Carlos Cirfaco Ferreira da Silva.
Serviço de administração militar

Capitãis:
José Maria Ferreira Taborda, miliciano do quadro
especial.
Paulino Afonso Esteves.
Carlos do Amaral.
Tenentes:
~\.ntónio Luiz Caria Rodrigues.
Júlio Augusto da Silva Malaguerra.
Joaquim de Sousa Duarte Borrêgo, miliciano
quadro especial.

do

.Alferes:
Cupertino Alves Gomes.
Manuel Gomes da Silva Vera Cruz.
Extinto quadro dos oficiais do secretariado militar

Alferes Henrique Augusto Tomé.
Extinto quadro auxiiiar de artilharia

Tenentes':
.T osé Ramalho.
João Ferreira do Rosário.
Alfredo Amado.
Chefes de banda de músioa

Tenente José Pereira da Silva.

v) Declara-se que o capitão de infantaria Oscar da
Silva Mota, que pela Ordem do Exército n." 6, 2.&série,
do corrente ano, foi colocado como professor' na Escola
de Educação Física do Exército, exerce êste cargo
cumulativamente com as funções que desempenha no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército .
. x) Declara-se que o coronel de cavalaria, com o curso
do e tado maior, António }Lírio de :Figueiredo Campos,
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que pela presente Ordem do Eeército é colocado como
comandante da 2. a brigada de cavalaria, acumula estas
funções com as de vogal da Com iesâo Superior de Caminhos de Ferro.
15. o ---lIinislério

da Guerril- P llireerãe Geral- 3;a RC!lar(i~ão

Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1: 668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n." 20: 241, de 24
Ile Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida
mencionados transferidos para as situações de reserva
c reforma:
General Aníbal .A_ugustoRamos de Miranda, 736$42,
sendo: pensão de reserva, 453$80; lei u.? 888, 45$38 :
lei n.? 1: 332, 235$91; 0,14 por cento, 1$27. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 48 anos de serviço e 3 períodos.
Coronel de infantaria
António
Bivnr de Sousa,
445$50, sendo: pensão de reserva, 291$; lei n.? 888,
29$10; lei n.? 1: 332, 118$80. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo e 45 anos de serviço.
Coronel de artilharia
Verg'ílio Pinto da Silva,
~{81$64, sendo: pensão de reserva, 302$35; lei n." 888,
aO$23; lei n ," 1: 332, 48$31; 0,14 por cento, 6$69.
'I'em 39 anos de serviço, 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo e 21 períodos.
Coronel médico Augusto do Sousa Rosa, 462$69,
sendo: pensão de reserva., ;327$20; lei 11.° 888, 32$72:
lei n." 1: 332, 91$61; 0,14 por cento, 11$16. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos de
serviço e 35 períodos.
Major médico Jacinto Humberto da Silva 'I'ôrres,
224$43, sendo: pensão de reserva, 205$49 ; lei n.? 888,
16$43; 0,14 por cento, 2$51. 'rem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 34 anos de serviço e 10 períodos.
Capitão do serviço de admiuistracão militar Artur
do. CORta R iheiro, 144$24, semlo : pensão de reforma,
132$50; 0,14 por cento, 11$74; do vencimento total,
19$84 são pela províneia de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, 29 anos de serviço e 61
períodos.
Tenente miliciano do serviço de adnrinistrução militar, do quadro especial, António Manuel dos Santos
Vila, 18$85, sendo: pensão de reforma 75$; 0,14 por
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cento, 3 '85. 'rem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o
sôldo, 19 anos de serviço e 22 períodos.

1 G. o

liuistério tia G1II'ITil- 3,:\ Dir(,l'~;Ío f,('ral-1_O

Declara-se
civil.

que a carreira

17.

0_

"inisl{ol'ill

!IiI

dI" tiro

nCJlal'li~flo

de Oval' passa. a

GIH'ITa - nCJlal"li~;IO Geral

Declura-sc
que o tenente
reformado,
inválido
de
gnmTa, .J osÉ' .\fnl'ju Mei reles Ferrr-ir» eonta a antiguidade do seu uct 11a 1 pôsto dI'. dI' 11 de .T unho de 1921
e IIi.l'O desde lG do mesmo 111['" c ano, tomo foi publicnrlo lia Ord III do E:thoito u." Ifi, 2." série, de 1929.

lX.O
Direcção

, nàncins

do Serviço

de Saúde

Militar

Em harmonia
com o di, posto 110S decreto R 11.°8 ] 7: 325
e :20: B55 e ·tú aberto concurso, por espaço de trintu dius,
ti contar
da data <ln publ icucão dêste anúncio,
para
o provimento
da vaga e istente 110 serviço de urologia,
(' venerologiu do hospital mil iíar principal
ele Lisbon,
('01110 coustu
da Ordein rio E,rél'l'ilo n ." 7, 2.a série,
de G de Maio do ano findo.
Os cu ndidutos deverão enviar os requerimentos
pelas
vias competentes,
devidamente
nst ru ídos com os <10«umentos
e: -igidos pelos decretos citados,
à Direcçâo
do Serviço de Saúdo Militar.
A abertura
do concurso foi requerida
pelo tenente
médico José Estêvão
Pereira
da Nilva, adjunto
da
1.n Repartição
da. Direcção do Serv iço de Saúde Mií

litar.
Obituário

l!J3:1
~tar<;() 5
Abr il 15 -

'I'oncnte miliciano, do quadro "~Iwcial, do serviço de
udmini tra)'ão militar
\lvaro I'roço!o.
Tenente do serviço de admiuistrnçâo
militar Armando
Martinho de Oliveira Soares.
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18 - Tenente de infantaria

António

Maria Oamarate

Oam-

poso
»
»
»
»
»
»

18 - Coronel, reformado,

Francisco
Afonso Chedas Santana.
19 - Major médico José Augusto Fernandes.
19 - Segundo contínuo António Gomes.
20 - Coronel, reformado, António do Canto Blanc Moreira
da Câmara Falcão.
21- Tenente-coronel de infantaria João Carlos de Vasconcelos.
24 - Major veterinário,
reformado,
inválido de guprra,
Mário Gomes Saraiva.

RectificRÇÔC,,"
Na Ordem do Exército n.? 5, 2." série, 00 corrente ano, p. 1.72,
1. 19, onde se lê: "Alferes com a patente de tenente», deve ler-sr:
"Tenente» j p. 173, 1. 15, onde se lê: "Alferes», deve ler-se: "Tenente» j 1. 3ü, onde se lê: "Supranumerário
permanente»,
deve
ler-se: "Supranumerário».
Na Ordem do Exército n.s 6,2." série, do corrente ano, 1). 210,
l. l , onde se lê: «Coronel», devo ler-se: «Tenente-coronel».

Lui« Albertc de Gliueira;
Está conforme.

o Ajudante
~Plu~'~

Q~~~~

General,

/~.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE MAIO DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1.o -

O seguinte:

Decretos e portarias

Ministério lia Guerra - Repartição Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16: 070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Isabel
Albertina da Purificação Lopes, órfã do alferes reformado José Lopes, a rever 'ão da cota parte do subsídio
meusal de 6$, que juntamente com ela percebia sua
mâi, D. Isabel Maria Saguete Lopes, falecida em 4
do mês fin do.
Ministério da Guerra, 6 de )faio de 1933. - O Ministro da Guerra, Luiz Lllbel'lu de Oliceira,
(Visado pelo Tribunal de Contas .em 11 de Maio
de 193:3, com a declaração de não serem devidos
emolumentos nos termos do decreto n." 22: 251).

}Iinistério da Guerra - I:' Dirrc~ão GmlPor decreto

2. a Rep;ll'tição

de .22 do mês findo:
Reserva

Coronel de artilharia, com () curso elo estado maior,
adido ao quadro, João AUg'u"to Crispiniano Soares,
nos termos do " LOdo artigo 17. do decreto n. o 22: 068,
de 5 de Janeiro do corrent e uno, deveu do ser considerado nesta sitUll(;ão desde 20 do corrente mês.
0
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de 29 do mês findo:
Reserva

Coronéis de engenharia, da escola prática da arma,
José Celestino Regala, vogal do conselho fiscal a que
se refere o artigo 5.° elo decreto n ," 19: 816, de 2 de
J unho de 1931, Pedro Fava Ribeiro de Almeida, e
vogal eventual do júri para avaliar as provas especiais
de aptidão para o pôsto de major, dos capitãis das diversas armas, Fruuciseo da Cunha Rêgo Chaves, por
terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, nos termos da alínea c)
do § 3.° do artigo 10.° do d creto n.? 17: 378, de 27 de
Setembro de 1929, devendo ser considerados nesta situa,ão, os dois primeiros desde 3 e o último desde 10
do corrente mês.
PaI' decreto

de 6 do corrente

mês:

Reforma

Coronel, na situação de reserva, José Marceliano da
Silva Pereira, por ter ati.llgi<lo o limite de idade, nos
termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n.? 17: 378,
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 do corrente mês.
Por decretos

de 20 do corrente

mês:

Reserva.

Coronéis, de artilharia, da 2. a inspecção da arma,
Alexandre Herculano Garcia, e médico, da 3." inspec~ão do serviço de saúde militar, Acácio Júlio Ferreira
e tenente-coronel médico, do hospital militar auxiliar
de Belém, José Maria Geraldes Leite, o primeiro nos
termos do artigo 21.° do decreto n ," 22:068, de 5 de
Janeiro do corrente ano e os dois últimos por terem
atingido o limite de idade, nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decreto n. ° 17: 378, de 27 de Setembro
de 1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16, 18 e 19 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

'I'enente-corouel miliciano médico, elo regimento de
infantaria n." 17, Eduardo Fernandes de Oliveira, por
ter atingido o limite de idade, nos termos do ~ 3.° elo

'2.' Sério
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artigo 61.° elo decreto n. ° 12: 017, ele 2 ele Agosto de
1926, devendo ser considerado nesta situação desde 18
do corrente mês.
Por decreto

de 27 (lo corrente

mês:

Reserva

Coronéis, inspector ela artilharia do comando militar
dos Ar;ôres, J o é Pedro Soares e do regimento de artilharia ligeira ll. ° 3, José Jorge Ferreira da Silva, nos
termos do S 1.0 elo artigo 6.° do decreto n.? 22: 068, ds
[) de Janeiro do correu te ano.

Por portaria

de

2.'2 do mês findo:
Reserva

Capitão de infantaria,
supranumerario
permanente,
tio distrito de recrutamento e reserva u." 8, Francisco
Lourenço Pereira, por ter atingido o limite de idade
nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decreto n 11: 378,
de 27 de •letembro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 do corrente mês.
,?

Ofící.atamilicia.no; de reserva

Capitãis milicianos médicos, do regimento de infantaria n 8, Manuel Dias Moreira, e, do quadro dos
médicos auxiliares do exército, António Perry da Câmara, por terem atingido o limite de idade, nos termos
<lo § 3.° do artigo 61.° do decreto 11.° 12: 017, de 2 de
Agosto de 1926, devendo er considerados nesta situa~ão, respectivamente, desde 22 e 19 do corrente mês.
,?

POI' portarias

de 29 do niês findo:
Adidos

Cap itãis, do regimento de infantaria 11.° 3, Eduardo
de Paiva Macedo e mil iciauo, do quadro especial, do
regimento d infantaria
11.° 21, Alberto Guimarãis
Baptista;
tenente de infuutaria, suprnnumerüi-io
permanente, ,Touquim Vuladares e alf res, sup rauumerário, do regimento (1.1>. infantaria 11.° 18, Manuell"olgado,
por terem "ido requi ritados para desempenhar comis-
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sões de serviço dependentes, o primeiro e o último doMinistério do Interior, na guarda nacional republ icana ,
o segundo do mesmo Ministério, na polícia de segurança pública, e o terceiro do Ministério das Colónias ..
nos termos elo artigo 31.° do decreto n." 13 :309, de 23;
de Março de 1927, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 21, 26, 25 e 26 do corrente
mês.
Reserva
Capitão de infantaria,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republ icana, António Maria Falcão 'I'eles, por ter atiugido o limite de
idade, nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decrete
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser'
considerado nesta situação desde 24 do corrente mês.
Oficiais rr ilicianos

de resei va

Capitão miliciano médico, do distrito de recrutamento e reserva u." 9, António de Pádua, por ter atingido o limite de idade, nos termos elo § 3.° do artigo 61.° do decreto n ." 12: 017, de 2 de Agol:>to d
1926, devendo RPr considerado nesta situação desde 2:1
do corrente mês.
Por portarias

de 6 do corrente

mês:

Adido

Alferes, do regimento de infantaria 11.° 3, Manuel'
de Jesus Rebêlo da Cruz, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço depen dente d
Miuistério do Interior, na guarda naciouul repuhlieana,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 do mês
findo.
Disponibilidade

Tenente de infantaria,
adido, Arnaldo Vítor Marques, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 1 do corrente mês.
RElserva

Capitãis do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar Luiz Dias Catariuo e, do Arquivo Geral
do Mini tério da Guerra, Leopoldo João das Dores Saraiva, o primeiro por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de iuspecção e
se-gundo por ter atingido o limite de idade nos termo:

°

~.l
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-do § 3. do artigo 10. do decreto n. o 17: 378, de 27 de
'Setembro de 1929, devendo ser considerados nesta si.tuação, respectivamente,
desde 1 e 2 do corrente mês.
0

0

Por portaria

de 12 do corrente

mês:

Adidos

Capitão de artilharia, com o curso elo estado maior,
no quadro da arma, João Carlos de Rã Nogueira e tenente, supranumerário permanente, do batalhão de caçadores n.? 3, António Rodrigues Nóbrega, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n," 13 :309,
de 23 de Março de 1927, e o segundo do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser
vonsiderado nesta situação, respectivamente,
desde 5
'e 2 do corrente mês.
Por portarias

dr 20 do corrente

mês :

Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Antônio Saraiva, que,
de regresso do )finistério
do> Interior, se apresentou
cm 18 do corrente mês, por ter deixado de prestar serwi(;o na guarda nacional republicana.
Reforma

Alferes, na situação de reserva, Francisco Cândido,
por ter atingido o limite de idade nos termos do § 4.
do artigo 10. do decreto n." 17: 378, de 27 de Setembro
e 1929, devendo ser considerado nesta situação desde
i8 do corrente mê

0

0

3. o -

Promoções

!Iilli~lério da Guma - f.1t. Direcção Geral- 2. a Repartição
Por decretos

de 2r) do mês findo ..
Estado

maior general

General, o brigadeiro de artilharia, com o curso do
cc.t.ado m ior, comandante
da frente marítima de defesa
.ue Lisboa, José .. lberto da. Hilva Ba 'to, contando U
antiguidade desde 10 do corrente mês.

258

ORDEM: DO EXERCITO

N.? 8

2 • Série

3.' região militar
Dir-ecção

do serviço

de obras

e pr-opr-íedade«

militares

Tenente-coronel, director, o major de engenharia
José Inácio de Castelo Branco, contando a antiguidade
desde 10 do corrente mês.
Distrito de reorutamento e reserva n.O21

Tenente-coronel, sub-chefe, o major de infantaria,
com o curso do estado maior, Francisco de Passos, contando a antiguidade desde 21 do corrente mês.
Quadro da arma de engenharia

Coronéis, os tenentes-coronéis, do batalhão de pontoneiros, Humberto Leopoldo Severino de Sequeira Morais e, adido, professor da Escola Militar, J aime
Eduardo dos Santos Paiva, contando ambos a antiguidade desde 3 do corrente mês.
Major, o capitão de engeuharia, adjunto da inspecção
das tropas e serviço de pioneiros, Eduardo Pires, contando a antiguidade desde 10 do corrente mês.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Coronel, comandante, o tenente-coronel Francisco de
Brito Cordovil Vaz Coelho, contando a antiguidade
desde 10 do corrente mês.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, adido, em
serviço no Ministério da Instrução Pública, Arnaldo
Cardoso Ressano Garcia, contando a antiguidade desde
3 do corrente mêa,
Tenente-coronel, o major de engenharia, adido, em
serviço no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, Jorge Arsénio de Oliveira Moreira, contando a,
antiguidade desde 10 do corrente mês.

Por decretos

de 12 do corrente

mês:

Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, da escola de
aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves,
.T osé do Carmo da Rilva Dias, contando a antiguiclaâe
desde 10 de Abril findo.

2.· Série
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Adido

Tenente-coronel, o major de artilharia, adido, em serviço no Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura, no Instituto Geográfico e Cadastral, Artur Gonçalves Rocha, contando a antiguidade desde 10 de Abril.
findo.
P01'

decretos

de 20 do corrente

Regimento

de infantaria

mês:
n.· 10

Major miliciano médico, do quadro especial, o capitão miliciano médico, com a graduação de major,
do mesmo quadro, António José Gonçalves Rapazote.
contando a antiguidade de. de 19 do corrente mês.
Regimento

de infantaria

n.· 12

Major miliciano médico, do quadro especial, o capitão miliciano médico, com a graduação de major,
do mesmo quadro, Domingos da Costa Martins, contando a antiguidade desde 19 do corrente mês.
Qua.dro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel,
do regimento de artilharia ligeira n ," 5, João Rodrigues Sequeira J'únior,
contando a antiguidade
desde 16 do corrente mês.
'I'euente-coronel,
o major Joaquim Dias Bastos, contaudo a antiguidade desde 16 do corrente mês.
Adido ao quadro

Coronel, com o curso do e tado maior, o tenente-coronel de artilharia
com o mesmo curso, professor do
Colégio Mil itar, Carlos Elias da Costa Júnior, contando a antiguidade desde 16 do corrente mês.
Quadro

espeoial a. que se refere o artigo ti.o do deoreto
nO 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Major miliciano médico, o capitão miliciano médico, com a graduação de major, do mesmo quadro,
.T úlio Vieira F'igueíredo Fonseca, contando a antiguidade de de 19 do corrente mês.
3.· inspeoção

do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector, o tenente-coronel
médico, do hospital militar principal do Põrto, .T oaquim
de Assunção Ferraz .Iúnior, contundo a antiguidade
desde 18 do corrente mês.
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de Lisboa

'I'enente-coronel
médico,
supranumerário,
o major
médico Alfredo Guilherme
de Vasconcelos
Dias, contando a antiguidade
desde 19 do corrente mês.
Major
médico,
supranumerário,
o capitão
médico
João Pedro Medeiros de Almeida,
contando a antiguidade desde 19 do corrente mês.
Major miliciano
médico, do quadro especial,
o capitão miliciano
médico,
com a gradua<;;ão de major,
do mesmo quadro,
Armando
Henriques
ele Carvalho
Lima, contando a antiguidade
desde 19 do corrente mês.
Asno de Inválidos Militares da Prtnceaa
D. Maria Benedita

Major miliciano
médico, do quadro especial,
o capitão miliciano
médico, com a graduação
de major,
do mesmo quadro, Aurélio Ricardo
Belo, contando
a
antiguidade
desde 19 do corrente mês.
Adidos

Tenente-coronel
médico, o major médico, adido, em
serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional
republicana,
António de Mendonça
Montenegro
Pinto
de Sousa, contando a antiguidade
desde 19 do corrente
mês.
Major miliciano
médico, do quadro especial,
o capitão miliciano
médico,
com a graduação
de major,
do mesmo quadro,
adido, em serviço na fábrica
de
munições
de artilharia,
armamento
e viatura!',
José
Bernardo
Correia
Ribeiro,
coutando
a antiguidade
desde 19 do corrente mês.

POI' decretos
Ministério

de 27 do CONCilie

da Guerra-

mês:

2.' Direcção Geral-1.'

Repartição

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de art ilharia, chefe
interino,
Ahel Joaquim
'I'ruvassos Vuldez.
'I'en ente-coronel,
o maj 01' de ar! ilharia João Brnz de
Oliveira.
L' inspecção

Brigadeiro,

de artilharia.

inspectot-, o coronel de artilhari.

nado, inspector interino,
coutando a aní iguidade

í

iroci-

-Ionquim <la Silveira :Mallu·iro,
desde 2~ de Outubro de 1931.
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Quadro da arma de artilha.ria

Tenente-coronel, o major de artilharia,
da 2. a Repartição da direcção da arma, J 0[0 Pedro Alves 'J
ú-

nior.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de artilharia,
adido, director da fábrica de equipamentos e arreios, Raúl do
Carmo Simões Pereira.
Tenente-coronel,
o major de artilharia,
adido, em
serviço na fábrica de pólvoras físicas e artifícios, José
Mac-Bride .Fernandes.
Por portaria

de 29 do mês findo:

Ministério da Guerra.-3,·

Direcção Gera.1-3.· Repartição

Capitão miliciano do serviço de administração mil ital', do quadro especial, adjunto, o tenente miliciano
do mesmo quadro António Augusto da Silveira Lorena Santos.
Regimento de infantaria n.· 12

Capitão, o tenente Alberto Ralgueiro,
antiguidade desde 21 do corrente mês.

POI'

lJOrtal'ia.ç de 6 do corrente

coutando

a

mês:

Ministério d n, Guerra - Repartição do Ga.binete

Capitão do extinto quadro dos oficiais do secreta1 iado militar,
o tenente do mesmo extinto quadro, arquivista , )1anuel da Cunha Lusitano, contando a antiguidade desde 2 do corrente mês.
Ministério dloGuerra.-3.·

Direcção Geral-1.'

Rep ar ttçâo

Capitão do extinto quadro dos oficiais do secretaiiado militar, o tenente do mesmo extinto quadro,
urquivistu , António José de Sousa, coutando
a antip:uidadl' desde 1 do corrente mês.

Por -portaria de 1.2 do corrente mês:
QUJ.droda arma. de a.rtilh ria.
Cupifão, O l >l\I'lIte de c rt ilb ariu, ad ido, cm serviço
110 ~l iII i tério
<las Jolónlus, 'l\·Milo Rodla 'l'l'iu(lade,
{'Oll(:llHlo

a

antigui<1a<1e de «le 5

ao

corrente môs.
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de 20 do corrente mês:

Grupo de defesa rróvel de costa

Capitão, o tenente José Roberto Raposo Pessoa, contando a antiguidade desde 16 do corrente mês.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Capitão médico, o tenente médico José Maria Fernandes Lopes, contando a antiguidade desde 19 do
corrente mês.
Por portaria de 27 do corrente mês:
Regimento de artilharia. llgeira n. o 4

Capitãis, os tenentes Marino da Cunha Sanches Ferreira e José Filipe da Silva Neves.

~Iinistério da Guem - Repartição Geral

Por portaria de 29 do mês findo:
Qu%droeapecí al dos ofícía.ía milioianos médioos

Capitão, o tenente, na situação de reforma, inválido
de guerra, nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n.? 16: 443, Jacinto Rodrigues, contando a antiguidade desde 1 de Janeiro de 1922.

4. o -

Colocações, erenerarêes

e transferências

Alilli~lério da Guerra - 1.1l Direcção Geral- 2. a Repartição

Por decreto de 29 do mês findo:
Conselho Superior de Promoções

Vogal, o general José Alberto da Silva Basto.

Por portarias de 6 do corrente mês:
Regimento de infantaria

D.· 6

Alferes, com a patente de tenente, do batalhão de
metralhadoras n." 3, Eilipe Gomes Gonçalves, pelo
pedir.
,

2." Sério

ORDmf

DO EX:eRCITO

N.o 8

263-

Batalhão de caçadores n, o 9

'I'enente, do distrito de recrutamento e reserva n.? 8~
Rogério Vieira da Silva e Castro, pelo pedir.
Bat-alhão de metralhadores n. n 1

Alteres, do regimento de infantaria n 15, Manuel
Albuquerque Gonçalves de Aguiar, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
.?

Grupo independente de aviaQão de protecção e oombate

Alferes, do batalhão de metralhadoras
Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha.

n.? 2, Alberto

Por portarias de 12 do corrente mês:
Escola pratica de infanto.ria

Alferes, do batalhão de caçadores
xandre de Campos Barbosa Vieira.

n. ° 4, Jorge Ale-

Quadro da arma de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria n.? 16, José Fernandes , oares.
Tenente, do regimento de·infaniaria n ." 17, Amaro
Garcia Loureiro.
Regimento de infantaria n.· 12

Capitão,
Leite.

do batalhão

de caçadore

n. ° 6, Justino

Regimento de infantaria n. o 15

Tenente, supranumerário permanente, do batalhão de
ciclista n." 1, Miguel Martins Camelo, por motivo di ciplinar.
Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes, do batalhão de caçadores n.? 6, Abel de
Castro Roque, sem dispêndio para a Fazenda Nacional ,

Por portarias de 20 do corrente mês:
Ministério da Guerra -1." Direcção Geral-l." Repartição
Arquivista, int eri no, o lpuente do e: tinto quadro do,'
oficiais <10 secreturiudo
militar, da Direcção da Arma.
de Aeronáutica, An íbal ll'alcão.
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Ministério da Guerra - 2." Dfrecção Geral- 3." Repartição
Adjunto, o tenente do serviço de administração militar, da Coudelaria Militar de Alter, Fernando António Gomes, por motivo disciplinar.
Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço

de ouras e propriedades

militares

Adjunto, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
Constantino da Costa Azevedo, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Quadro da arma de infant:l.ria
Capitão, do regimento de infantaria
Cerqueira.
Adido ao quadro

n.? 3, Gaspar

Tenente-coronel de infantaria, com o curso elo estado
maior, com a patente de coronel, da La Repartição da
3.& Direcção Geral do Ministério
ela Guerra, Joaquim
.Maria ele Oliveira Simões.
Regimento de infantaria n.s
Tenente, do regimento de infantaria
António Rodrigues Praça, pelo pedir.

6

n." 13, Alberto

Rogimento de infantaria n.s

8

.segundo comandante, o tenente-coronel, do batalhão
independente de infantaria n. o 25, Jaime Raúl Sepúlveda Rodrigues.
Regimento de infantaria n

.v

17

Tenentes: elo regimento de infantaria n." 7, Manuel
José Loureiro e, do batalhão de ciclistas n." 2, Maximino de Abranches Mendes de Sena Neves, o primeiro
por motivo disciplinar e o segundo sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçador-es n.s 1
Capitão, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. ° 7, António Gomes da Cruz, por moi ivo
d isciplinar.

2.· Sério
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Batalhão de ciclistas n.s 1

Alferes, do regimento de infantaria
Aníbal Borges, por motivo disciplinar.

n." 11, Alvaro

Distrito de recrutamento e reserva. n.'

Tenente de infantaria,
lianuel Francisco Dias.

supranumerário

18

permanente.

Carreira de tiro de Braga

Adjunto, o tenente de infantaria, da carreira de tiro
de Guimarãis, José Baptista Barreiros, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de a.rtilharia ligeira n.' 3

Capitão de artilharia, no quadro da arma, João Lopes da Fonseca Guedes, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional .
.Regimento de artilharia de ceata n.' 2

do grupo de defesa móvel de costa, Francisco Peixoto Chedas, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
'I'enenta,

Grupo de defesa znóvel de costa

Tenente, do regimento de artilharia de costa n. o 2,
José Rebêlo Cordeiro, sem dispêndio para a Fazenda.
Nacional.
Regimento de oavalaria n.s 6

Major, do regimento de cavalaria
Teixeira, por motivo disciplinar.
Iríspecção

u." 3, Silvestre

das trepas de comunicação

Inspector interino, o coronel, tirocinado, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Raúl Augusto Esteves.
Inspecção do serviço de obras e propriedades militares

Adjunto, o tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de engenharia, da direcção dos serviços de obras
e propriedades militares do govômo militar de Lisboa,
Lourenço de Jesus e Silva.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
ngenhar ia, no quadro da arma, Eduardo

Major de
Pires.

266

ORDEM DO EXERCITO

N.o 8

2.' Série

Batalhão de pontoneiros

Coronel de engenharia, no quadro da arma, Humberto Leopoldo Severim de Sequeira Morais.
Dtreoção da arma de a.eronáutica.

Chefe do arquivo, interino, o capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar, da L." Repartiçâo da L." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Francisco da Silva Viegas.
Depósito de material de aeronáutica

Adjuntos: capitão de aeronáutica, da 3." Repartição
<la direcção da arma, Jorge de Vasconcelos de Ávila
e tenente do grupo independente de aviação de bomhardeamento, Lino Augusto Leão Teixeira.
Comissão tecntoa do serviço de administração militar

Vogal, o capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, Luiz Gonçalves l~ebordão.
Esoola prátioa de administração

militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do batalhão de caçadores n 5, Mário Augusto Jorge de Figueiredo.
,?

Esoola Militar

Oficial de serviço do corpo de alunos, o capitão
infantaria,
no quadro da arma, Pompeu Lôbo
Sousa.

de
de

Colégio Militar

Instrutor auxiliar ele tática e tiro, o tenente de infantaria, da carreira de tiro de Elvas, Eduardo António Garção, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Júri para. avaliar as provas de aptidão para a promoção
a general no corrente ano:

General Hamilcar Barcínio Pinto, em subatituíção
do general Francisco Bernardo do Canto, para a prestação de provas do coronel de infantaria Casimiro Vítor
de Sousa Teles, nos termos do S 1.0 do artigo 4.° do
regulamento para as provas de aptidão para a promoção a general.

2." Série
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mês:

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, do distrito de recrutamento e reserva n 17, Frederico Henrique de Almeida e Silva.
Major, do distrito de recrutamento e reserva n.? 17,
Manuel de Jesus Moreira,
,?

Regimen to de Infantaria

Tenente dI' infantaria,
Saraiva.

n. o 1

em disponibilidade,

Escola de aplicaçâo de artilharia
e oontra aeronaves

.António

de oosta

Segundo comandante, o tenente-coronel de artilharia,
no quadro da arma, José do Carmo da Silva Dias.
Regimento

de artilharia

ligeira

Comandante, o coronel de artilharia,
arma, João Rodrigues Sequeira Júnior.
5. o -

n.> 4

no quadro da

Aumentos sêbre o sôldo e diuturnidades

aliuistério da Guerra -1.

a

Direcção Geral- 2. a neparli~ão

Concedidas as vantagem; (le que trata o decreto
n.s 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designada», aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado 5 anos no pôsto de general:
Por decreto

de 6 do corrente

mês:

Estado maior general - generai:,; José Vicente de
Freitas e Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira,
respectivamente desde 6 e 5 de Maio de 1933.

Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.' i 7:378, de 27 de Setembro de 1.929,modificado
pelo decreto n.' i9:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Por decreto

de 8 do mês findo:

Infantaria - coronel João Rodrigues Baptista, desde
1 de .Abril de 1933, adido, no Ministério do Interior e
em serviço na guarda nacional republicana.

I
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de 29 do 'Inês findo:

Infantaria - coronel Álval'o Soares de Melo, no batalhão independente de infantaria n. o 22, desde 1 de
Abril de 1933.
PaI' decreto

de 6 do corrente

mês:

Engenharia - tenente-coronel Carlos de Barros Soares Branco, na Escola Militar, desde 25 de Abril de
1933.
Por decreto

de

12 do corrente mês:

Artilharia - major José Augusto Monteiro do Amaral, no grupo de defesa submarina de costa, desde 1 de
Maio de 1933.
Por portaria

de 29 do mê« findo:

Infantaria - capitão Fernando Augusto da Câmara
Lomelino, desde 18 de Abril ue 1933, adido, no Ministério das Finanças e em serviço na guarda fiscal.

Por portaria

de 6 do corrente

mês:

Infantaria - eapitãis : Alfredo Soares da Costa,
desde 16 de Abril de 1933, e miliciano, do quadro especial, Amadeu Casimiro Calejo, no regimento de infantaria n. o 16, desde 26 de Alnil de 193:3; urtilhnria-icapitão miliciano, do quadro especial, JORé Augusto
Brandão Pereira de Melo, no regimento de artilharia
ligeira n. o 2, desde 20 de Abril de 1933; engenharia _
capitão Manuel Augusto Gomes, 110 regimento de sapadores mineiros, desde 24 de Abril de 1933.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôhre o sôldo:
Por portaria

de 6 do corrente

mês:

Infantaria - tenente Antero Luiz Martins Figueira,
no batalhão de ciclistas n." 1, desde 19 de Abril de 1933.

2." Sério
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Concedidas as diuturnidades
de que trata o artigo 15. do decreto n ." 11 :279, de 26 de Novembro
de 1925, desde as datas que lhes vão designadas, aos
oficiais de aeronáutica em Reguida mencionados, por
terem prestado naquela arma o número de anos de
serviço que lhes vai indicado:
0

POI' portaria

de 29 do 71I8s findo:

10 anos - capitãis : António Gonzaga Pinto e Frederico Coelho de :Melo, desde 12 de Fevereiro de 193:1,
ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
26 de Novembro de 1902 que lhes concedeu a mesma
diuturnidade,
e José ~fanuel de 11endonça, desde 12
de Fevereiro de 1933.
Millistério da Guerra-

Por decretos

llepartiçãe

Geral

de 29 do mês findo:

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 25 de :Marc;o do corrente ano, nos termos
dos artigos 67. a 69. do decreto n.? 16:443, de 1 de
Fevereiro
de 1929, al'tigo~ 1.0 e 4.0 do decreto
11. 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, e artigo
lO.·
do decreto u. ° 21: 426, de 80 de Junho de 1982, aos
majores de infantaria, na situaçâo de reserva, inválidos
de guerra, Castelino Francisco Jorge Pais e Gustavo
A.ugu to Pires de Figueiredo, por terem completado
o tempo, a partir do pôsto de tenente, necessário para
aquele aumento, nos termos do decreto n ," 17: 378, de
27 ue Setembro de 1929.
0

0

0

Por portaria

de 29 do mês findo:

Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 7 de Novembro de 1932, nos termos dos
artigos 61. a 69. do decreto n." 16: 443, de 1 de Fevereil'o de 1929, artigos 1.0 e 4.0 do decreto n.? 20: 247,
de 24 de Agosto de 1981, e artigo 10. <lo decreto
n 21: -1.26, de 30 de Junho de 1932, ao capitão, na
situação de reforma, inválido de guerra, J ORé .A n tóuio
<la Costa Abrunhosu, por ter completado o tempo, a
partir do pôsto de ten ente, necessár-io para aquele aumento, nos termos do decreto n.? 17: 378, de 21 de
Setembro de 1929.
0

0

0

.?
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G. 0_ COlÍtlecorarõcs e louvores
llinÍ\lél'io da Guerra - f ,:I Ilirec~âo Geral - 1.:1. Reparti~ão
Por decreto

de 10 do mês findu:

Condecorndo
com a medalha
militar
de ouro ela
classe de bons serviços, por estar ao abrigo da última
parte do § 1.0 do adigo 8.° (10 J'egulllllH'lIto para a
concessão da medalha
militar,
de 28 de Setembro
de
1917, () coronel de aeronáutica Salvador Alberto du
Oourfilla Cifka Duarte.

POI'

decreto

de ô do corrente

mês:

Condecorado,
por delillf'i·ll<.:ão <10 Rupremo 'I'ribunal
Militar,
com a merlnlhu militar
d ouro da classe <lo
bons serviço»,
em subst iturção
da dp prata
que já
po. sue, po
e «ncontrar
ao abrigo do § 1.0 o almea b)
do § 2." do artigo 8.° (lo r gnlallleldo
pura a concessão
da uiedulha m il itnr, de 28 110 Sef euibro de W17, o g-eneral Júlio Ernesto de Moru is Sa rurento ,

Por decreto

de. 27 do corrente

II/(~S:

Condecorado
com a medalha
militar
de prata
(la
classe de bons sorviços, por estar ao abrigo (ln alínea fi)
do § 2.· do artigo 8.° (lo rcgulumento
para [1 COIH'CSS:'O
da mcdnlha militar,
ele 28 de • ctemln-o de l!:l17, com
referência
à última parle do artigo]
0.° do mesmo regulalllento,
o coronel de artilhru-in ,10t;t> ,lorge Ferreira
da Silva.
Por portaria

de 27 do

COI/'

ni e

I/It-S:

Louvado o coronel de artilharia
José ,lo,'gc Ferreira
<la Rilvll., por ter na sun longa carreira
militar
feito
parte (II' ·ál·ia,' e importantes
eoru i RÕ~ <le serviço e
nomeadanroute
110 ('llrgo de ('hef(' do (Iuliin
Ie (lo )[inistério
tll
Guarru , nas quuis deli 011 irou HCllIpl'
as
Ulais altas qualid:1<I(>s de oJieial d is( ill (o, nite1'ioso,
'abe<lo1' e ponderado, pelo que i'ie tornou digllO
admira-

ue

.'
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ção pel "\ suas • ltus li ali.lud ~ de trabalho,
a pur da
sua grande
lealdade
e ded i -ução pelo serviço, o que
o impõe como oficial brioso e cun pridor, demonstrando
ussiu; um, nít ida compreensão
dos seus de eres profi iona is, devendo
o.' .er iços (rUe desempenhou
ser
con i.lera 10 corno eoutis. ão extruordináziu
e imporantes.
7.

o

lfiuislério Ja Guerra - nl'par(i~ão do GalJincte

'rendo sido agraciado
com as mercês da Sociedade
'Portuguesa
da Cruz Vermelha
que lhes vão indicadas
-o oficial e praças a seguir mencionados,
é-lhes permitido usar as respectivas
insígnias:

'I'enente

de infa nt, riu. llanuel
~Iedulha

José

Loureiro.

d.' .A.ss: ·adeciul.cuto

Primeiro
cn bo, n. o 22 do. 1.o esquadrão,
Celestino
Inrqu ' Ca beçn e soldados, n. o 102 do 2.0 esquadrão,
Apol iuririo .\1"\'0'; Mutins, lI.O 77 da La companhia
do
Jata1hão 11. 1, João Pedro Hagagele::; e n." 71 da
La couipunhiu do batalhão 11.0 2 Domingos Guilherme,
odos da guarda nacional republ icauu.
.J.

0

8.°
do
publica a decisão
-rior de Diseiplin
do Exército,
a cujo
major reformado
Alberto
)1 cedo, nos termos do
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Augusto Casimiro, acêrca da acção, nas operaçôes da
Africa do Sul, do esquadrão de cavalaria n." 9, do seu
comando; a versão corrente nos meios militares tra<luzida pela expressão - emquanto o esquadrão de dragões andava a nove, o do nove andava a zero - para
significar a lentidão desta unidade nas referidas operações ; a suposta desigualdade de recompensas dada pelos
decretos n.O 19: 590, de 14 de Abril de 1931, e
n.? 20: 602, de 11 de Novembro de 1931; o ponto de
vista de Eurico de Campos defendido no folheto por
êste publicado, no qual diz: que se deve «apurar a quem
o crime aproveita para depois fàoilmente descobrir 0::criminosos» e que o «Dr. Sidónio Pais ia romper hostilidades contra os monárquicos, demitindo Selai-i
Alegro e :Margaride» e ainda que «foram os monárquicos, só os monárquicos, que armaram o braço qu
assassinou o Dr. Sidónio Pais» ; as acusações de deslealdade que lhe são atribui das, quando desempenhou as
funções de governador civil do Pôrto, por discureos e
jornais. Vistas e ponderadas as declarações prestadas
pelo requerente nos termos do citado regulamento de
disciplina militar, as demais peças do processo e depormeuto das testemunhas;
E considerando que não se prova nenhuma das duas
primeira e segunda acusações em qualquer documento
oficial;
Considerando que a suposta desigualdade de recompensa dada pelos decretos acima citados não se prova
seja baseada em factos que afectem a honra do oficial
requerente;
Considerando que as alusões feitas no folheto de Eurico de Campos, e que o requerente julga lhe são atribuídas, não foram provadas;
Considerando, finalmente, que as acusações de deslealdade foram destruídas pelas provas testemunhais:
O Conselho Superior de Disciplina do Exército decide
por unanimidade que a honra e dignidade do major
reformado Alberto Cardoso Martins de Meneses Macedo
estão ilibadas.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina
do Exército, 24 de Abril de 1933. - O Presidente, João
Júlio dos Reis e Silva, generalMiqucl. Baptista da
Silva C1'UZ, generalJosé Vicente de Freitas, general, relator - José Paulo Fernandes Júnior, generalJoaquim. jJf eiules Cabeçadas, general.
S
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b) Em harmonia com o disposto no artigo 182.° do
regulamento de disciplina militar se publica a deliberação do Conselho Superior de Disciplina do Exército,
a cujo julgamento roi submetido o capitão reformado
.João David Tierno Nunes da Silva, nos termos do n.? 3.°
do artigo 168.° do mesmo regulamento:
«Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de 1933,
nesta cidade de Lisboa e sala das sessões do Conselho
Superior de Disciplina do Exército, reüniu êste Conselho, composto dos Ex. mo. generais João Júlio dos Reis
e Silva, José Vicente de Freitas, Pedro Paulo Pinheiro
),fachado, José Paulo Fernandes Júnior e Joaquim
}fendes Cabeçadas, para .i ulgar o capitão reformado
João David Tierno Nunes da Silva, a seu requerimento,
e em seguida tomou o Conselho conhecimento dos documentos submetidos ao seu exame e da sumária exposição verbal dos factos constantes do referido processo, feita pelo general relator; ouvidos o argüido e o
seu defensor verificou-se não haver no processo, nem
nas alegações produzidas, matéria que de qualquer
forma afecte a honra e dignidade do requerente, limitando-se as passagens do processo a meras suposições
feitas pelo próprio requerente, que, a serem de atender,
pertencem a outra juri: dição, em vista do que o Conelho julga não ser da sua competência êste assunto.
E para que devidamente conste o deliberado foi lavrada
H presente
acta, que vai assinada pelo Ex. mos presi(lente, relator e por mim, secretário, que a subscrevi. O Presidente, João Júlio dos Reis e Silva, generalJosé Vicente de Freitas,
general, relator - Francisco
Grilo Eeuereiro,
capitão, secretário.
c) Declara- e que, por portaria do Ministério do Interior, de 31 de Março de 1932, inseria no Diário do
Go oêrno n.? 78, 2.& série, de 4 de Abril do mesmo ano,
foram conferido
os seguintes louvores aos oficiais
abaixo indicado :
«Tendo, por ocasião da recente vi sita de Sua E cceIência o Sr. Presidente da República à cidade do Pôrto,
sido zeralmente reconhecidos a discip lina, ordem e
asseio inexcedíveis em que se encontra a polícia de
egurauça pública daquela cidade;
Tendo em consideração o óptimo serviço policial, o
que sem dúvida é devido à provada competência e espírito disciplinador do seu comandante, que tem nos
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restantes oficiais seus auxiliares uma inteligente colaboração;
Atendendo à proposta do intendente geral de seguranç pública:
Manda o Govêrno da República Portugue fi, pel
Ministro do Int rior, que a comandante e segundo.
comandante da polícia de segurança pública do Pôrto,
e bem as. im aos comanda tes da L." e 2." divisões e
comandante de secção da 1.& divisão da mesma polícia,
respectivamente
capitão do serviço de administraçâo
militar José Gomes Ferreira Soare de Mesquita, capitão de infantaria Gusta o Adolfo Gouveia, c tenentes
de infantari
IlermúJio de Assunção Ca tro, Rogério
Abranches da Silva e Alberto Moreira da Cruz, sejam
conferidos os merecidos louvores pelos serviços que vêm
prestando ii causa pública no desempenho de tam delicadas funções, o quais são reconhecidos como importantes e extraordinários».
d) Declara-se que, por portaria do :Ministério do Interior, de 16 de :Maio de 1932, inserto no DilÍl'io do
Gouêrno n
117, 2," série, de 21 do mesmo mês, foi
conferido ao tenente de cavalaria Mnnuel Rodrigues
Carpinteiro, o seguinte louvor:
«Tendo, por ocasião da recente visita oficial deSua Excelência o Sr, Presidente ela República lL cidude,
de Portalegre e às vilas de Nisa, Cnstelo de Vid« e Marvão, sido g(>rulmente reconhecidos a d isci pl iua, ordem e
asseio inexcedíveis
em que se encontra a polícia d
segurança pública daquele distrito ;
Tendo em consideração o óptimo serviço policial,
que sem dúvida é devido à provada courpetência
e espírito disciplinador do seu comandunte ;
Atendendo à proposta do director geral da segurança
pública:
Manda o Govêrno da Repúbl ica POrlUgUCSfI, pelo,
Ministro do Interior, que ao comandante
da polfcia ele
segurall('u pública. de Portalegre, tenente de ea valariaManuel Rodrigues Carpinteiro,
sejam conferidos os
merecido louvores pelos ~l'vi\loS qlH' vem 'prestando
a causa piihlica 110 desempen ho cIl' 1liIII tlt'l icadas fUllções, os quais são reconheci dos corno im portau tes
,?

oxtruordiuát-ios

».

e) 'Pendo sido agraciado pelo Cio '('l'no (la R
Espanhola com a Cruz de a,a classe de mérit

iihlic
lil ituop

~.o
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com distintivo branco, 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 a respectivas insígnias.

f) Condecorados com a medalha m il'itar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do I guIamento aprovado
por decreto de 28
de Setemhro de 1917:
l\J:edaU.a de ouro
Ministério

Major

da Guerra -1.

de infantaria

o

Direcção

Geral-

José IIolbeche

2.' Repartição

Correia de Frei-

tas.
Capitão de infantaria

Leopoldo Leal Dias.

Ministério

Direcção Geral-1.°

da Guerra-2.·

Repartição

Coronel de artilharia Augusto de Matos Sobral Cid.
Tenente-coronel de artilharia Raül do Carmo Simões
Pereira.
da Guerra - 2 .' Direcção Geral- 3. o Repartição
Capitão do serviço ele adn:ini'ltração miljtar Agnelo
Augusto de Gouveia Cabral.

Ministério

Ministél'io

da Guerra-S.·

Direcçã.o Geral-1.·

Repartição

Coronel de artilharia, com o cur o do estado maior,
Carminé Ribeiro de Melo obre:
'renl'ute-coronel
de infantaria,
com a patente de
coronel, e com o curso do e ta do maior, Jo quim Mariu
de Oliveira Simões.
.
T

Govérno

Coronel reformado,
Barbosa da 'o. ta.

militar

de Lisboa

inválido ue guerra,

José Xavier

'l'oneuí.es l't'fol'1l1ados, inx 'lido, de gl erra,
Carlos
.\ugusto do Xl oruis tlul'mellto e Onofre Garcia do
J .ernos.
Alferes rofOl'madoOi, jll\ "lidos do 'TUel'l'U, Joaquim
Anlónio llollt:on c Luiz da ~ilyt\ Catarino.
1.' região militar

jor r formado,
Pereira.
~

<

inválido

de g erra,

JO'é

faria
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3." região militar

Capitão de cavalaria Joaquim Ribeiro Martins.
Regimento de infantaria n.> 6

Capitão José Vicente Ferreira.
Direoção da arma de artilharia

Coronel de artilharia Camilo Amândio da Silva
Sena.
Coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia
Ernesto José dos Santos.
Quadro da arma de artdlharf

a,

Coronel João Rodrigues de Sequeira Júnior.
Fábrioa de oartuchame e pólvoras químicas

Tenente do extinto
Torcato Patrício.

quadro auxiliar

Fabrica de munições de artilharia,

Capitão do extinto
Manuel Tomé.

de artilharia

armamentos e viaturas

quadro auxiliar

de artilharia

Regimento de cavularía n.O2

Tenente-coronel Artur José de Almeida.
Capitãis Alfredo Mário da Conceição Diegues, J 00,8J.uimPinto e Mário Augusto de Meneses Machado.
Regimento de oavalaria n.O7

Tenente picador Eugénio Artur

Candeias Pereira.

Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão Augusto Luiz Neves Marçal ,
Regimento de cavalarfa n.O9

Tenente Patrício Gonçalves.
Distrito de reorutamento e reserva n.Oõ

Tenente-coronel
Crêspo Júnior.

de

infantaria

Manuel

Joaquim

.

Inspeoção de tropas de comuníoação

Capitão do extinto quadro au il iar de engenharia
José Viegas dos Mártires.
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3.' companhia de administração militar

Major

Carlos David

dos Santos.

Medalba

Ministério da Guerra-2.'

de pru-ta

Direcção Geral-4.·

Repartição

Capitão miliciano do serviço de administração
litar, do quadro especial, José Marecos.
Ministério da.Guerra-3."

mi-

Repartição

Direcção Geral-1.a

Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Manuel Gomes de Araújo.
Capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
José da Costa Pereira Estaço Saeadura Bote Côrte
Real.
Regimento ce artilharia n. o IS

Tenentes A.ugusto do Carmo Machado, Humberto
Vieira de Castro e Mário da Conceição Almeida.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente

José Rafael

Baptista

Júnior.

Depósito de garanliões e potris

Capitão de cavalaria
Passo.

Manuel

Joaquim

9.°_ Alínislérío da Guerra- 1.11 Direc~ão Geral-

2,Il

Baleisão

do

Reparli~ão

a) Declara-se que o coronel do extinto corpo do estado maior, inscrito na escala dos tenentes-coronéis de
infantaria,
João Carlos Pires Ferreira Chaves passou
a prestar serviço na 4." Repartição da 3." Direcção
Geral dêste Ministério, cumulativamente
com as fun~ões de professor do curso do estado maior.
b) Declara-se que o major Carlos Augusto Pereira
do Carmo e os alferes João Miguel Gomes e Isaúl da
Conceição Ferreira, todos de infantaria e supranumerários, chegaram à altura para entrar nos seus quadros,
os dois primeiros em 21 e o último em 24 de Abril findo.
c) Declara-se que o capitão de infantaria
Gaspar
Cerqueira, que, por portaria de 20 do corrente mês,
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inserta na presente 01'171 ln do IC,rrrcilo,
(> colocado
no
quadro da arma, contiuua
desempenhando
as funções
de director da carreira do tiro de Viana do Castelo.

d) Declara-se que o capitão de infantaria
Laureano
António Morgado, a quem pela Ordem do Eiréreito 11.° 7,
2.& série, do corrente ano, foi concedido
o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, pertence ao batalhão de caçadores n. o 9 e não ao r~gimeJlto de iuíantaria n." 2.
c) Declara-se
que o tenente
de infantaria
Jos
Tavares de Lima foi nomeado ]HU'U a frcqüência
do curso
de comandunte
de companhia,
que t III inicie nu Escola Prática
de Infantaria
em 1 de Junho do corrente
ano, sem dispêndio para a Fazenda Nacional, .conform
requereu,

f) Declara-se Q1H' o tenente de infantaria
Alfredo do
França D<Íl'ia Nóbregu pa, sn, ao abrigo 00 § 5.° (10 artigo 6.° do decreto 11.° 7 :82:3, ele 23 de Novembro
<1,>
1921, a contar
a antiguidade
·dêste pôsto desde 20 de
Fevereiro
de 1922 e a oeup, r na respect LYD e. cala o
lugar imediatamente
à esquerda do tenente Albano Rr-bêlo N unes Ferreira,
g) Declara-se que o tenente mil iciano de infantaria,
do quadro especial, adido, em serviço no Minisjpl'io do
Interior,
na guarda
nacional
rcpubl icana,
GualteiMonteiro Alves conta fi unt ign idade desd
11 rll' Junho
de Hl21 e não desde 11 de .1UIl 110 (le .1 n~H, ('01110 constu
da Ordem do Krército n." 7, 2.a série, do corrente uno.
h) Publ ica-se a relação (loí< cup itãis e tenente
de
'infuntaria
norn :\(108 para fl'('(lüpnhn' no
rront
f no,
respocr.ivmnonte,
os ('t11'SOR ti comand lIt s dI' 1 li lh:\'o
e de companhia
nu K'cola Prát iea (1p Infuntariu.
Curso de ceme.nd:

O piiais
Ramo,

de infunt

Iria:

]fpl'

til

1\0 l' ,

i] .t

do. S, ntr
Lura , Jo {>
galhãill
('out ill]lO, \ í 01' I ngo ~\ tum"
\ntrínio Alhino DOIl\\I'IlS) Alfndo
ft' llllnd
ti,
Oliveil'll,
)Líl'io NOg'ut'irn,
.Ios(; l\falTPlino,
]';(lunrdn
Eugénio ('Olll"
Yipil'n, e Illili('iltllo, do quall
p('rial)
Ârhll'

}I'rnn(·ii"('() Alberto
Qu iroz (]., Abreu

tas de bntalbi\o

J IIclaleto

(la

unha

A7.inlwit-l.
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Curso de comandantes

de ocmpanhia

'I'eneutes de infuutaria : Fausto Fernandes
Dias.
Eurico Dugoherto Barroso Tierno, Luiz 'Rebêlo dos
Saldos, João Belo, Abel dos Santos Reinas, Américo
Adelino dos aní os .Doutel, J e míno dos Santos Pires,
Antônio 'I'riurlude, Henrique Carlos Mnta Gal vão, António Borges F rreira , Antônio Pereira Rodrigues, Ântónio Correia
Teve,;, Vítor ..\1ol'('i1'1 ele Rã, lfanuel
Otero Ferreira, Vicente G011 alv« de Almeida, Francisco An íbal Duarte ooures, Joaquim (los Santos Farrajota,
José Bupti tn Barreiros, .â.lberio AuguHto Rodrio'lHB, Joaquim Alberto de Lara Alegre, António
Mil l10111eJl~ Correia, .José Bernardo 'Martins de Magalhãi,; .. To l~ ~ra1'ia das Graças, Arnaldo Vítor Marques, .Tosé ~\l1tÓI io (la RilYlol, c mili iauos elo quadro
speeia I: ~I úrio Ramo
ilvu, yí(or Carlo Draga, José
Guilherme Pacheco, Joaquim -Iosé <la Co t , A heI Rodrigues Casaleiro, Rmil Gui da Cosia Ol iveiru, António
Muria C:nH,il'u, João d
ngalhiU' Heleno, Carlos
Adriall)
ela Fonsc« , ,Alirt'(lo :\farlill
[arques,
Au
gu lo <10'. auto • Iultu, Rom uo ~f:L-ilUi no Rodrigues,
Carlos 1.10 R~",o Pirnenl el, Ianu 1 Francis 'o de Sou, a
Via: '1 e ualter
on te'iro ~ Jves.
Os rerCl'ld!l~ e os ~Plll iuÍ!·io llO pró.-iJllo dia 1 d&
tJ lUI!IO, Ut'\"I'!Hlo II
<]1lem clependam o' oficiai'
lOUll' ,los provideuciar
lHll', flue Og
mc 1ll0~ sr.ill II lllflll(la(lo,' apl'l'';Plliar na ';'i(' lIa I>l'átim
de lnfalltarj'l
PIIl ;H do l'Ol'l'rJlIl' lll\~ •
I'

ar

i) f)f\c1an'HiP, qtll o ('ol'ollpl
a ,tiUI<lrj· ,Joaquim da
'ilvl'ir<l .ralhpiro, !Holllo,i(ln n. )J'i",l<10iro por c1cereto
d 27 do C'Ol'1'('ldt' lIlps, .in (II' o na prr. cntr Orelcl/t do
E.l'hcito, foi aplOv,l<!O ltas pl'O\.J' (, IH'('iais de aptic1ão
par: o pi) io illlt'dinfo Plll 10 (lo lIIC';1II0 lllPS, ~I'J\(lo-lhe
aplicHnl
ele ( (' ta CIala a (li "if!"IUl~.io ae ('()I'()lIrl tirocinnao
110 i !'III) <la c1e1('llllin rITo
el.1 ()rdcm dv
FJ. frcito 11.1), 1.& ~l'il', c1, O d
,tpllIhl'o
(I{' 1 !J:.,
~.&

I

•

,
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teve passagem a êste quadro, era alferes supranumeráTÍo do extinto quadro auxiliar de artilharia, com a patente de tenente, e não tenente do mesmo extinto qua-dro, como foi publicado.
l) Publica-se a relação dos cap itãis e tenentes de cavalaria nomeados para freqüentar
no corrente ano,
respectivamente,
os cursos de comandantes de grupo
de esquadrões e de esquadrão, que tiveram início na
Escola Prática de Cavalaria em 14 do corrente mês:
Curso de oomandantes de grupo de esquadrão

Capitãis de cavalaria:
José Maria Carrilho de Carvalho, José da Câmara Meneses Alves, João Pires de
Campos, com o curso do estado maior, Humberto de
Luna da Costa Freire e Oliveira e Manuel Francisco
.Marques Valente, e miliciano, do quadro especial, Lnáoio Loiola Pires da Silva.
Curso de comandantes

de esquadrão

Tenentes de cavalaria:
Eduardo Augusto Mascarenhas Mimoso Serra, António Gonçalves, António José
de Santana Crato, Mário Vitorino Mendes, José Marques de Carvalho Vilas, Salvador Catão Fernandes, e
milicianos, do quadro especial, Rui Pessoa de Amorim
Melício, Júlio Domingos Borges Gaspar, Raúl Augusto Noronha Baptista de Carvalho e Augu to César
<Ia Silva Pereira.
m) Declara-se que o tenente-coronel de engenharia,
em disponibilidade, Luiz de Meneses Leal chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 3 de Abril
último.

n) Declara-se que o tenente de engenharia, no quada arma, Luiz José de Avelal' Machado Veiga da
Cunha presta serviço na 2.a Repartição da 2.a Direcção
Geral dêste Ministério desde 8 do corrente mês,

.(11'0

o) Declara-se que o coronel méd ico Acácio Júlio
Ferreira, que, por decreto (le 20 do corrente mês, inserto na presente Ordem do Etcércita, é colocado na
situação de reserva, continua desemp Ilhando o cargo
de presiden te da comissão do formulário
de medicamentos para uso dos hospitais militar s.
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1') Declara-se
que os tenentes-coronéis
médicos Ricardo Garcia e Alberto dos Santos Monteiro
e os majores médicos António Pereira
Barbosa e Afonso José
Muldonado,
todos supranumerários,
chegaram
altura
para entrar nos seus quadros, o terceiro em 1D de Abril
findo, o primeiro em 18 e os restantes em 1D do corrente
mês.

u

f)) Declara-se que o tenente do serviço de administra<:iTo militar, supranumerário,
Carlos Alberto Sanches
<le )1 iranda Guedes Dias chegou à altura para entrar
no respectivo quadro em 24 de Abril findo.
r) Declara-se que os alfere do extinto quadro dos
oficiais do secretariado
militar,
supranumerários,
J osé
Soares e Raul dos Santos Cone ia Diniz chegaram à altura para entrar no eu quadro, respectivamente
em 1
e 2 do corrente mê .
s) Declara-se que é -Iosé Fmncisco IIenriques
o ver- .
<ladeiro nome do alfere
do xí into quadro aui iliar de
art ilhnriu,
suprunumerúrio
, promovido
a êste pôsto
para o grupo de defesa móvel de co ta por decreto de
H de Abr-il último, inserto na 0ldrlll do E,rército n ," 7,
2." série, do corrente ano, coutando o mesmo oficial a.
untiguidude
do seu pôsf o <le:-;<l('1 <lt' Novembro de 1931,
e nã!) desde 1 de Dezembro
do mesmo ano, como foi
publicado na referida ON[CIn do Exército.

t) Declara-se que o tenente chefe de banda de música José Pereira
da Silva desistiu de servir nas colónias 110 torrente
ano.
1t) Declara-se que deve ser incluído sob a epígrafe
da reserva, e não sob a dos adidos, como foi publicado,
o decreto de 8 de .Ahril último, in erto na Ordem do
}i}.l'ército n.? 7, 2." série, elo corrente ano, que promoveu
a tenente o alferes, na situação de reserva, Manuel de
Matos.
lO.o·-mnilério

da GlIma-P Direcção Grral-3.a

Rrpallição

a) Y nci mento
que, nos termos da lei n.? 1: 668, do
D de eteiubro do 1UU, e de reto n,? 20:247, do 24 do
Agosto d 1!);31, competem aos oficiais em seauida mencionados e transferido.
para a ituação de reserva:
Coronel ele artilhariu
João Aueu ·to Crisp iniano Soares, 38~ '69, sendo:
pen '50 ele re erva, 293$68;
lei

2.' Sério

'282

l<>i n ." 1: a32, 3;')$24; 0, l4 por cento,
do ·en('i.menlo total 60$42 siio pela província
de Angola.
Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbrc o
sôldo, 38 anos de scrv iço e 77 per-íodos,
Coronel de artilharia José tJ orge Ferreira
da Silva,
467$15, sendo: pensão de reserva, ;3:27 20; lei n." 888,
32$72; lei n." 1::132,91$61;
0,14 por cento, 15"62.
1\.0

R88, 29$;36;

24 '41;

Tem 2 aumentos

de 10 por cento sôhre o soldo, -12 anos

de serviço e 40 perfodos.
A1 zxaudre Herculano Garcia,
(h, reserva, ~llH$92; lei 11.° ,'88,
31$89;
lei n." 1 :;332, 7G$5'J; 0,14 por conto, 8 ..'29.
Tem 2 aumentos ele 10 por cento sôhre o sôldo, 'lI (nos
<le servi \,0 e 2ü pE'ríodoi't.
Coronel ele engenharia Pedro Fava Riheiro ele Almeida, ~W2., SPIlc!O: lH'lls:\O <1e l'pSt na,
2R;})'iüa; 1,i
n ," 888, 28$:W;
lei I!." J : 3:12, G(j~72; 0,14 por ('C 11t~,
2:3$29, 'I' nu 1 uuiento
ele 10 por cento sõbre o 1>1<10,
il0 unos de serviço e 80 p i-iodos.
Coronel (le f\ngPllll.uin
Fralleieo
ela Cunhu Ht:-g'o
011<1.'\C:;, a14$() I s mlo : p 1lS,IO de 1 e erva" ~G().!l4;
lei 11.° 88', :!lj 'OD; lei 11." ] :a;:'), 20$87 i O,U por
cento, {j~ll ; UO vencimento
tola]
'$4n ::;iio ptll~ pro001'oJ1('1 de artilharia

4:l5$64, SP1Hlo: pensão

víncin
1 nus

de

sendo:

pensão

Al1g'olt

e I G...·U' pela tl

.IO\,lilllhiqn.

'I'cm

n o (1(· 10 ]l01 ceuto sôbre o 81>1<10, ~'j uno
de
serviço (' ~ I 11 ío lo .
Coronel de l'1lg'pnhnria ,José Cpl('stino H!'galn, 0~1"~19,
í

dI'

l'I'~t'1'ya,

~8a~:lü:j; l( i n.' , 88, 2l , 3D ;

1 :Ja2, :>G.•i2; 0,11 pOl' ('enIo, 1;)~(i8; elo Y!'1I<:illlento tolal 19*~1 1'.10 pela Jll'oYín('in de ~loçnl1lhique
lj)$~l Jl ,1R.
rl'omé (l Prírwipt'. r'cl'm 1 , {m uto (le

]pi

11.°

ar ,'.

H.l por cento 8ôbr o iJhlo, 4) ano
li <lo ..

(1(,

l'

'ço (

t;

i p ,-

..,

-

')

!lo

«retru indo

ra iva , 2~!J.·!);j,
" 1
de lO por

dulu

o

a.

H

foi
ao
lo,
(}II
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1.3 Repartição

llinistério da Guerra - 3.8 Direcção Geral-

Declara-se que os oficiais em seguida. mencionados
freqüentaram
durante o ano escolar de 1932--1933, na
Escola Prática de Infantaria, o curso de metralhadoras
pesadas, tendo obtido a classificação que para cada um
vai indicada:
Regimento de infantaria n.· 2

Tenente Aníbal Rodrigues de Brito - com aproveltamen to.
Teneute J oão Duarte Marques - instrutor.
Regimento de infantaria n.· 3

'I'enente
instrutor.

António

J oaquim

Borlido

de Carvalho-

Regimento de infantaria n." 6

Alferes Alberto da Encarnação

Pereira -

instrutor.

Regimento de infantaria n." 7

Alferes Isaúl
tamento.

da Conceição Ferreira

-

com aprovei-

Regimento de infantaria n.· 9

Tenente
mento.

Caetano

Alves 'I'eix ira -

com aproveita-

Regimento de infantaria n.· 11

Alferes Manuel Simões Rosa -

com aproveitamento.

Regimento de infantaria n." 15

Alferes J oão Duarte Casquilho - com aproveitamento.
Alferes Abílio de Faria - instrutor
Regimento de infantaria n." 20

Alf

1'0.'

António José Duarte -

com aproveitamento.

Batalhão de caçadores n.· 1
Cap itâo João de Andrade e Sousa - com aproveita-

mento.
Bata.lhão de cnçadorea

Alferes Jorge Alexandr
instrutor.

do

n.· 4

umpoa Barbosa Vicira-

Batalhão de caçadores n.s

Alferes João Lop

S-COlll

a

aproveitamento.
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B talhão de caçadores n. o 8

'I'enente lIenrique Lopes Gonçalves - instrutor.
'I'eueute miliciano, do quadro especial, Narciso dos
Santos - com aproveitamento.
Batalhâo de caçadores n.s 9

Capilão

('úlI('io .Tosé .Torge -

com aproveitamento.

1~. o - .lillisll·1'i1l lia Guerra
(:ofrc Ile ('reI ill,1nria Ilos Illirlals 111l.E rrrilo Mrlro(IOlilano
Relatório do conselho de administração,

relat1vo ao ano de 1932

Nos termos do artigo 43. do decreto n." 22: 199,
(1, 15 de Fevereiro de 1933, o conselho de administra(;ão <10 Cofre tle Previdência
dos Oficiais do Exército
MI>tropolilano relata o seguinte :
()~ fundo.' do Cofre em 31 de Dezembro de 1931
eram (le G: 111).714. 98, sendo 3: 431.000$ em bilhetes
<lo Te ouro; 2 .000. em GOO obrigações do fundo
nmort izável ele () 3/4 por cento (Porto -1930), do valor
nom inul de aoo.oon,";
1: :.?trdl!Jtr:.'O:> 110 certificado
de
dívidu 111. critn H.O :!: ;JV4, do fundo de ü 1/2 por cento
<lI' Ul;lO (Elllpl'éli1illlo de Consolidação) do valor nolllilllll
de 1:175.000
; Ü3U.4 '35 em 1:300 obriga':ÕP, do mesmo fundo, elo valor nominal de ü50.000$ ;
;1;)(;.()H5~:20 no certificado de dívida in crita n." 2: 303,
do fundo de, ~ ~ por cento de 1928 (Dívida Especial
da Mad ira), do valor nominal de 375.000 ; 68.000
em G O obrigações da
ompanhia dos Caminhos de
Ferro do Norte d Portugal de 7 1/2 por cento, do valor
nominal de 100: ada uma, ;3,& .érie (linha da enhora
da Hora ~~Trofa); ..l9.907., dính iro depositado na
Caixa Económica PO!tU<TU a ( aixa Geral de Dep6sitos Crédito e Previdência);
19.557 , dinheiro depositado na n i: a Econõmi a de Li iboa (Moutepio
eral),
I' ~7
lG, dinh iro ('111 uixu, havendo um aldo negativo II I02.a96. 5 ti c ta, um . Ido po. itivo de
1 j', BOG ;3(j de coi a e ();3.I)oO.:. pag. r d . ub. ídios cujos
prol' s. o l ,,1< vn III 1'011' lido . eus t 1'1110 •
A g l''''ncit d J 93:2 nccnou a' u
onta em 31
de 1) Z >ll1broc lU o fundo do Cofre d 7: 052.894$75,
on(lo 2: 941.000
111 bilhetes
do Tesouro; 288.000$
0
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no certificado ao dívida inscrita 11." 2: 395, do fundo
de 6 3/4 por cento (Portos-1930), do valor nominal de
300.000$; ,2: 521.016$50 no certificado de divida inscrita n.? 2: 394, do fundo .de G 1/2 por cento de 19aO
(Empréstimo de Consolidação], do valor nominal de
1: 115.000$; 356.695$20 110 certificado de dívida iuscrita n ," 2: 303, do fundo de 6 1/2 por cento de 1928
(Dívida Especial da Madeira), do valor nominal de
315.000$; 68.000$ em 680 obrigações da Companhia
dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal
de
1 1/2 por cento, do valor nominal de 100$ cada uma,
a." série (linha da Senhora da Iforu à 'I'rofa) ; 361.000$
em 3: 800 obrigações da mesma Companhia e do mesmo
juro e valor nominal, 2." série (linha da Boa Vista à
'I'rmdade) ; 288.569$90, d inheiro depoaitarlo nu Caixa
Bconómica Portuguesa
(Cuixu Geral (le Depõsitos,
Crédito e Previdência) ; 200.063$, dinheiro depcsitado
na Caixa Económica de Lisboa (Moutepio Geral), e
:35$18, dinheiro em caixa, havendo um saldo negativo
de 115.191$07 de cotas devidas na quási totalidade por
eubscritores que residem nus .olóuias, o muitas em virtude da dificuldade da transferência
de fundos pum
a metrópole; um saldo positivo de 14.342$W d ('OÜtS
e 73.000$ a pagar de subsídios ainda não reclamudos
uns, e que corriam seus termos outros.
Do balanço técnico do Cofre, referido a ;n d(' lh\zembro de 1932, que acompanha êstc relatói-io,
,,[--se
que a reserva matemática,
calculada por meio da
'I'ábua de mortalidade Ir' e à taxa de oapitalizução
de 5 por conto ao ano, é de 6: 9G1.03G$19, havendo,
portanto, um sicperaoi; de D1.851$9G lJC:;~(1 reserva, o
que mostra que o estado finunce iro do Cofre é l isonjeiro.
No relatório
de 1931 figumnllll como e'istin<lo em
:31 do Dezembro 5: 491 subscritores, por f:Hí em 19a~
ter havido conhecimento de tor falecido, naquele m lO ,
um subscritor do 2.° grau pcrtoucento
no quadro privativo das fÔl'(~UH coloniais, o quul esta inclu ído ))11
número <lOH subscritor H dêste g'l'H1l PI'l'ÜlI\('(,ld H ao
pxército, pelo quI' cm :n (h, ]) zemhro dI' 1!)~31havia
(): 490 subscritores,
sondo
Im1 (flUO do (' -él'cito, inr-luiurlo os do quadro pi-ivu.t.ivo dm; I'Ôl'~UH colnn iu i ,
p 101 da urmudn.)
do subsídio <lo 1." g'I'UU (\ .j: i!l!l
(4.: ;{!)7 do c.-{>l't'iio, jlldu indo os do quadro pl'ivati\'(l
das ftm;ns ('oloniais, (' I()~ ela ltl'm(1(la) do Hub.ídi do
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grau, tendo-se inscr-ito, durante o ano de 19;32, 130,
dos quais 53 (34 do exército e 19 da armada) no subsíd io do 1.0 gruu e 77 (49 do e cército e 28 da armada)
no subsídio do 2. o grau, e tendo transitado do 1.0 para
o 2. grau do subsídio 28 (23 do exército e 5 da armada] e 1 do 2. grau do «ubsídio para o 1. grau,
do e" ército. Nos termos do artigo 16. do decreto
n ," 10: 975, de 29 de Julho de 1925, foi eliminado o
subscritor n.? 4: 731, do quadro privativo das fôrças
coloniais.
Foram pagos durante o ano 59 subsídios (7 do
1. grau e 52 do 2. grau), na importância total de
540.000;' (16 .000.' de sub critore
do exército e
72.000: de subscritores da armada), tendo os re pectivos ubscritores contribuído para o Cofre com a quantia <1(> 105.023, '78 (51 do e. .ército com 86.246$43 e
a da armada com 1 .777;'35).
Durante o ano de 1932 houve conliecim snto de terem
fal( ciclo 60 subscritores,
endo 7 (6 do exército e 1 da
armada) do subsídio do 1.0 gntu e 53 (46 do exército,
inr-Íu i11<10 a elo (l'HH1rO privativo das Iôrcus coloniais,
do.' quais 1 faJc('eu cm 19: 1, 7 da armada) do subiídic do 2.° grau, o quais ful cernm com as idades
(' da cuu as indicadas no mapa <lU faz parte dêste
relatório, ela sificada segundo a nomenclatura
abreviada da. caUSUH da mort , adoptada pela
onvenção
Intcmucional de 1U29.
•\.lém do bulunco t(\cllieo vai junto a êste r lutório
() halall!,'o do- ofre, ref rido t\ data daquel .
O zêlo e a d ujead'ío como o hefe- ds
r taria do
Cofre e o: amanuenses
eu. auxiliares desempenham
O·
rviço a eu cargo são dignos de m nção, pelo que
o lons lho de Admini tração o regista ne te relatório
cotuo preito tl justiça qu lhes é devida.
Li. bou, 25 de Il rço de lD33. - O OIl. lho cl Adnriu isí rução, Htunilcar Barcinia Pinto, general, Pr sic1 ni. ; V CI gaio fi lU él io II cJtJ'iqu s rI o· , an tos, coronel,
ri 'c-prpsic1 IIte; /r'J((Jlci 'co Fali ,tino, ('orouel, Vogal
'Pe 'oul't'il'o ; Jurge 171[/11 ·to Nutll/·(II/(·.~. ('oro])!'}, Vogal;
J(J'{
jt'J'(·dclll.:.o
(JI/illt rlll d
lImeida iI r z, 1p11e11t
0«(11(111('1,
Vor:tl.
0

0

0

0

0

0

21)8

ORDEM DO EX~RCITO

2.' Série

N.o 8

Mapa das causas da morte dos subscritores

~

a que se refere o relatório~
adoptada pela Convença

-

Causas da mort o
2G 28 30 3~ :11 37 40 jl

1-

---1--

1 Febres tifóide e paratiféide

10
11
13
14

15
17
20
22

23
24
2fl
27
28

32
33
37
42

. . . . .
Tuberculose do aparelho respiratório
Todas as outras tuberculoses.
. . .
Paludismo (Malária).
. . . . . .
Outras doenças iufeeciosas e parnsi tárius.
Cancro e outros tumores malignos.
. . .
Reumatismo crónico e gota.
. . . . . . .
Doenças gerais c enveuennuicntos
crónicos
Hemorragia
cerebral, embolia ou trombose
cerebral.
..
.
Outras doenças do sisterua nervoso c dos
órgãos dos son íidcs . . . . . . . .
Doenças do coração . . . . .
Outras doenças do aparelho circulatório.
Pneumonias .
Outras
doenças do aparelho
respiratório,
excepto tuberculose
"
.
Doenças do aparelho digestivo, excepto as
do fígado o das via, biliares
.•.

- - 1

-

-

-

-

- -_
--

-1 ~

-

-

-,--,-----

1---1--'"

-~
---

-

__

efrltes. . . . . . . . . . . . . . . . .
Doenças da polo, do tecido celular, dos ossos
e dos órgãos da locomoção . . . . . . .
Morte violenta 011 acidental (excepto sujeidio e homicídio)

-

.

1 -

-

-

,

1
,

1 -I'::'

--1
1 1 1 1 1 1~

'----1-1-

Sum"

-

-
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das causas da morte
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Anúncios

Direcção do Serviço de SaúJe Ilililar

Nos termos do artigo 5." do decreto n.? 20: 955, de
2 de Março de 1932, se publica que ao concurso anunciado na Ordem. do Exército n." 4, 2." série, do corrente
ano, para o provimento das vagas existentes no serviço
de radiologia e fisioterapia do hospital militar principal de Lisboa, como consta da Ordem do Exército n." 3,
2." série, de 10 de Fevereiro último, foram admitidos
os candidatos: capitão miliciano médico, do quadro
especial, Manuel Hermenegildo Lourinho, do batalhão
de caçadores n 1, tenente médico José Maria Fernandes Lopes, "do regimento de sapadores de caminhos
de ferro, não tendo havido nenhum candidato excluído.
O júri para as provas terá a seguinte composição:
Tenente-coronel médico Manuel de Lucena, director
do hospital militar principal de Lisboa;
Tenente-coronel médico Guilherme de Sena Cabral,
chefe do serviço de radiologia e fisioterapia do hospital
militar principal do Pôrto ;
Tenente-coronel médico, na situação de reserva, Eugénio Pereira de Castro Caldas, antigo chefe do serviço de radiologia e fisioterapia do hospital militar
principal de Lisboa;
Maj ar médico Alfredo Guilherme de Vasconcelos
Dias, chefe do serviço de cirurgia do hospital militar
principal de Lisboa;
Major médico Artur Pacheco, chefe do serviço de
dermatologia e sifiligrafia do hospital militar principal
de Lisboa.
.?

Nos termos do artigo 5. do decreto n.? 20: 955, de
2 de Março de 1932, se publica que ao concurso anunciado na Ordem do Exército n.? 5, 2." série, do corrente
ano, para o provimento da vaga existente no serviço
de clínica médica do hospital militar principal do
Pôrto, como consta na Ordem do Eaército n.? 7,
2." série, de 1932, foi admitido o candidato, tenente
médico Armando Alves de Sousa, do 2. grupo do regimento de artilharia ligeira n." 5, não tendo havido
nenhum candidato excluído.
0

0
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o júri para as provas terá a seguinte composição:
Tenente-coronel médico Alberto Gomes de Moura,
inspector da L" inspecção do serviço de saúde;
Clínicos especialistas do hospital militar principal do
Pôrto : tenente-coronel médico Francisco José Martins
Morgado, majores médicos, António Emílio Antunes
de Vasconcelos, Joaquim José Cardoso e Francisco Marques Rodrigues Moreira.
Obituário

1933
Abril

11- General, reformado,

José Vitorino de Sousa Albuquerque.
»
11- Capitão capelão, reformado, José Maria Eiuza,
" 21- General, reformado, João José Pereira Dias.
Maio 4 - Alferes, reformado, António Joaquim de Almeida.
"
10 - General, reformado, António Maria de Morais Pinto
Sarmento.
" 13- Capitão, na situação de reserva, António Simões Godinho.
"
20 - Terceiro oficial, reformado do Ministério da Guerra,
António Carreira Vieira Batalha.

Rcctificaçãp
Na Ordem do Exército n.v 7, 2.' série, do corrente
l. 30, onele se lê: "22,, deve ler-se: «24".

ano, p. 245

Luiz Alberto de Oliveira.

Está conforme.

o

~~~.~

Ajudante GeDCI·al,

/7~~I7fv~

/~

CJD

BI

MINISTÉRIO

DA GUERRA

9 DE JUNHO DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1. o -

Decretos e portarias

~liJlistério da Guerra - Repartição Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n. ° 16: 070, de 25 de Setembro ele 1928, o subsídio
mensal ele 6$ a D: Filomena Vicência Pereira Lúcio,
viúva do tenente, reformado, Manuel António LÚ1!io,
e a D. Henriqueta da Conceição Marques, órfã do major de cavalaria Domingos Garcia Marques.
Míriistério da Guerra, 20 ele Maio de 1933.O Ministro da Guerra, Luie Alberto de Oliveira.
(Visado pelo 'I'ribunal de Contas em 25 de Maio
de 1933, com a declaração de não serem devidos
emolumentos, 1108 termos do decreto n." 22: 257).

2. o -- Recursos
~Iinis!f.rio da Guma - f.A Direcção Geral- P Repartição
Por decretos de 3 do corrente mês:

Concedido provimento, em parte, ao recurso n." 2:228,
interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do secretariado militar Bernardino
Lourenço Coelho, por, também em parte, lhe reconhecer fundamento legal, devendo o recorrido voltar
a ocupar o seu primitivo lugar na respectiva escala
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dos aspirantes a oficial do secretar-iado militar,
conservando contudo a patente de alferes, sem nenhum
outro direito, e em que recorria por se julgar ilegalmente preterido, em pôsto e antiguidade,
pelo então
aspirante a oficial do mesmo quadro Vergiho Aureliano
Guerra, promovido a alferes por decreto de 1 de N 0vembro de ] 932.
Concedido provimento, em parte, ao recurso n.? 2:229,
interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do secretariado
militar Francisco
de
Assis Mesquita Vasques Garcia, por, também em parte,
lhe reconhecer fundamento
legal, devendo o recorrido voltar a ocupar o seu primitivo
lugar na respectiva escala dos aspirantes a oficial do secretariado
militar,
conservando,
contudo, a patente de alferes,
sem nenhum outro direito, e em que recorria por se
julgar ilegalmente preterido, em pôsto e antiguidade,
pelo então aspirante a oficial do mesmo quadro Vergílio Aureliano Guerra, promovido a alferes por decreto de 1 de Novembro de 1932.
Concedido provimento, em parte, ao recurso n.? 2:230,
interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do secretariado
militar José Carreira
Alves, por, também em parte, lhe reconhecer fundamento legal, devendo o recorrido voltar a ocupar o
seu primitivo lugar na respectiva escala dos aspiranies a oficial do secretariado militar, conservando, contudo, a patente de alferes, sem nenhum outro direito,
e em Ique recorria por se julgar ilegalmente preterido,
em pôsto e antiguidade,
pelo então aspirante a oficial
do mesmo quadro Vergílio Aureliano Guerra, promovido a alferes por decreto de 1 de Novembro de 1932.
Negado provimento ao recurso n. ° 2: 232, interposto
perante o Conselho ele Recursos pelo alferes do extinto
quadro dos oficiais do secretariado militar Marcelino
Esteves, por o não ter sido em harmonia com as disposições do regulamento
do Conselho de Recursos, e em
que recorria por não ter sido promovido a tenente
em 1 de Dezembro de 1932.
Rejeitado o recurso n.? 2: 234, interposto perante o
Conselho de Recursos, pelo alferes de infantaria,
com
a patente de tenente, João de Barros Amado da Cunha,
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por o ter sido fora elo prazo e por ser manifestamente
ilegal, e em que recorria por se julgar ilegalmente
preterido em antiguidade e que também pretendia o
.seu ingresso no quadro especial dos oficiais milicianos.
Rejeitado o recurso n." 2 :237, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria, separado do serviço, Evaristo Augusto Roque, por o ter
sido fora do prazo legal, e em que recorria do despacho
ministerial que lhe indeferiu o requerimento pedindo
para lhe ser contado como tempo de serviço militar
o prestado como funcionário elo Liceu Central da
Guarda, desde Outubro de 1909 a Junho de 1914.
Rejeitado o recurso n. ° 2: 238, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major médico Afonso José
Maldonado, por ser manifestamente ilegal, e em que
recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu o
requerimento pedindo o averbamento na respectiva fôlha de matrícula, para efeito de reforma, do tempo que
desempenhou o cargo de médico municipal de Idanha-aNova, de 13 de Janeiro de 1908 a 3 de Julho de 1912.
Rejeitado o .recurso n." 2 :239, interposto perante
o Conselho de Recursos pelo e~~tenente-coronel de
aeronáutica Francisco Xavier da Cunha Aragão, por
não ser da sua competência julgar ela matéria do
mesmo recurso, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu um requerimento em que pedia
para ser mandado aumentar ao efectivo do exército
e responder perante o tribunal militar competente,
pelo crime de deserção.
Rejeitado, por ser manifestamente ilegal, o recurso
n." 2 :240, interposto perante o Conselho de Recursos
pelo capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, José Alfredo de Paula, em que recorria por se
julgar ilegalmente preterido em virtude da antiguidade que lhe foi atribuída e que consta da lista publicada na Ordem do Eaército n. o 4, 2. a série, do corrente ano, e bem assim da colocação na respectiva
escala de acesso que na mesma lista lhe foi dada.
Rejeitado o recurso n.? 2 :241, interposto perante o
Conselho ele Recursos pelo capitão de infantaria Alípio Augusto, por o ter sido fora do prazo legal, e em
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que recorria do despacho que lhe indeferiu um req11erimento em que pedia para ser rectificada a sua colocação na respectiva escala.
Rejeitado o recurso n ." 2 :242, interposto perante oOonselho de Recursos pelo tenente de infantaria Viriato Lopes das Neves, por o ter sido contra os preceitos legais e ser manifestamente ilegal, e em que 1'e-corria do despacho que lhe indeferiu um requerimentopedindo para concorrer a médico militar do quadro
permanente com dispensa de idade.
1Iinis!ério da Guerra -

2_Q

Direcção Geral - 3.11 Repartição

Por decreto de .3 do corrente mês:
Rejeitado o recurso n." 2 :236, interposto peranteo Oonselho de Recursos pelo capitão de infantaria
Abílio Adriano Branco, por ter sido feito fora do
prazo legal, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu o requerimento em que pedia
o abono da diferença de vencimentos do pôsto de tenente para o de capitão, desde 30 de Setembro de 1929:até 30 de Setembro de 1932.
Ministério da Guerra - Repartição Geral

Por decreto de 3 do corrente mês:
Rejeitado o recurso n." 2 :233, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo primeiro sargento reformado,
inválido de guerra, António Andrade Pires, n." 266, da
5.& companhia de reformados, por falta absoluta de
fundamento legal, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu o requerimento pedindo a'
sua promoção a alferes, nos termos do artigo 67.° do>
Oódigo de Inválidos.
3. o -

Mudanças 00 C(tladro

llinistério da Guerra - L a Direcção Geral - 2. a Repartição

Por portaria de 10 do mês findo:
Tenham ingresso no quadro especial a que se refereo artigo 5.° do decreto n." 7: 823,. de 23 de Novembro
de 1921, por se acharem ao abrigo do disposto no ar-
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tigo LOdo decreto n. o 22: 064, de 3 de Janeiro
<corrente ano, os oficiais adiante nomeados:
Batalhão

independente

de infantaria

do

n,> 24

Tenente miliciano, do quadro especial, com o curso
da arma, o tenente Carlos do Rêgo Pimentel, contando
.a antiguidade desde 11 de Junho de 1921.
Batalhão

de caçadores

n.> 7

Tenente miliciano, do quadro especial, o tenente
Manuel Dias da Silva Pinto, contando a antiguidade
desde 9 de Fevereiro de 1922.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes, com a pa-tente de tenente, no quadro da arma, Rui Pessoa de
-elmorim Melício, contando a antiguidade desde 11 de
Junho de 1921.
Reaoimento de cavw.aria n.O 3

Tenente miliciano, do quadro especial, o alferes,
-corn a patente de tenente, Augusto César da Silva Pe.reira, contando a antiguidade desde 20 de Fevereiro
de 1922.
.
•
Re~imento

de cava.laria

n.· 7

Tenente miliciano, do quadro especial, o alferes,
com a patente de tenente, Raúl Augusto Nogueira
naptista de Carvalho, contando a antiguidade desde,
:20 de Fevereiro de 1922.
4. o -

Mudanças de situação

Ministério da Guerra - 1. a Direr~áo Geral- P
Por portaria

Repartição

de 12 do mês findo:
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Frederico Peixoto Che,,-las, que de regresso do Ministério das Colónias se
._presentou em 10 do corrente mês.
Por portaria

de 20 do mês findo:
Adidos

Capitão, do batalhão de caçadores n." 4, Francisco
.Alberto dos Santos Lara e tenente, do batalhão de
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caçadores n .? 7, Otto Hoffmann, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana,
e o segundo 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, respectivamente,
desde 14 e 13 do corrente mês.

Por portarias

de 27 do mês findo:

Quadro especial a que se refere o artigo 5.·
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria
Gualter Monteiro
Alves, que, de regresso do Ministério elo Interior, se
apresentou em 23 do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adido

'l'enente, supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria
n. o 4, ~Mariano Alvaro Ferreira, 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 23 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão do serviço de administração
militar, adido,
António Pires, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 24 do corrente mês.
Reserva

Capitão chefe de banda de música, do regimento de
infantaria n.? 19, Manuel Lourenço da Cunha, tenentes,
supranumerário permanente, do regimento de infantaria
n. o 8, José do Bgipto Pereira Yeiga, do serviço de
administração
militar,
da 3. a Repartição
ela 2. a Direcção Geral do ~Iin.istério da Guerra, Mário Pereira
Braga, e do extinto quadro auxiliar de engenharia,
supranumerário
permanente,
da inspecção das tropas
de comunicação, João Mendes Salgueiro,
por terem
sido julgados incapazes do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente,
desde 15, 8, 15 e 17 do
corrente mês.
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Promoções

11iuislério da Guerra - 1. n Direcção Geral- 2. a Reparlição
Por portarias

de 22 do mês findo:

Nos termos do § 1. o do artigo 37. o do decreto
n .? 21: 365, de 24 de Abril de 1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro do mesmo ano:
Regimento

de infantaria

n

o

1

Alferes milicianos,
licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Arnaldo Fernando Felgueiras de Sousa,
Sebastião Eduardo Maldonado Centeno, Rubens Luiz
de Carvalho e Silva, Mário Joaquim Rodrigues Pôrto,
Manuel Aníbal Machado Felicíssimo Pronto, Sebastião
José Baptista,
Fernando
Tomaz Domingos da Silva,
Carlos Eugénio dos Santos Dias Bana, Manuel Marques
Canas, João Cândido Gomes Bastos, José Raimundo
Varela Fradinho,
Leonel Coelho de MagalllãiR, Júlio
Castelo Branco,
Lino António
Roberto
Magalhãis
Quintela e Aires Queimado.
Regimento de infantaria

n. 3
O

Alferes mil icianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Marçal Aristides da Costa Leite, António de Barros, Carlos Pires Felgueiras, J ORé Caetano
de Magalhãis Cerqueira de Castro A.l1101'ime António
Serras Simões.
Regimento de infantaria

n.O 5

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Domingos Cabrita da Silva e Daniel
Loureiro.
Regimento de infantaria n.O 7
Alferes
miliciano

miliciano,
licenciado,
Afonso de Sousa.

o aspirante

Regimento de infantaria

n

o

a oficial

14

Alferes mil icianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos
José Fernandes
Lebre, N orberto da
Silva Pinto e Luiz Fil,ipe Teles Correia Barreto.
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n. o 15

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Armando Jacques Tôrres Castelo Branco
e Joaquim Lima da Luz Cascada.
Regimento

de inf8Jltaria

n.· 18

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos José Eduardo Correia de Barros, José
Gonçalves de Oliveira e Silva, Luiz Augusto Dias Bivar, Pedro Luiz Couto Vieira Osório, Pedro Henrique
Temudo, Elísio de Oliveira Alves Pimenta, Francisco
Alfredo Pires, Armindo Augusto Pires, Carlos Soares
de Magalhãis, Alberto Augusto Sequeira, António
José de Oliveira, Joaquim Armando da Silva Crêspo
Guimarãis, João de Sousa Campos e Arlindo Boris
da Silva Pereira.
Regimento

de infantaria

n.· 20

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos António 11aria Gonçalves, Artur Alves
da Costa, José Gomes Moreira, Alberto Pires dos Santos e Fernando de Abreu Cardoso Brandão.
Batalhão

de oaçadores n,> 1

Alferes miliciano, licenciado, o aapirante a oficial
miliciano Florindo Madeira.
Batalhão

de caçadores n.· 4

Alieres miliciano, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano Fernando Manuel de Azevedo Galvão de
Melo.
Batalhão

de caçadores n.s 5

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficia.l milicianos Manuel Cutileiro Ferreira, Ricardo
Jorge Rodrigues, Mateus José de Arriaga Xavier da
Costa, Quirino dos Santos Mealha, Pedro Eugénio
N rcier Marques, Rui Araújo de Pádua, Francisco
Alberto de Almeida Chichorro, Fernando Pereira da
Silva Sardo e António Joaquim de Oliveira.
Batalhão

de caçadores

a .• 7

Alferes milicianos, Iiceuciadoe, os aspirantes a oficial mi.lieiuuos Eduardo Alfredo Keil Carvalho da
Silva, João Machado de TI ,!TOS, .Aufbal do Carmo Rosa
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António Ribeiro Duarte
Bôto, Gustavo Fernandes
gos de Carvalho.
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Andersen da Costa, Miguel
Manuel Joaquim Macieira,
Ralha, José Duarte Ayala
da Fonseca e José Domin-

de caçadores

n,> 8

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos José António Belchior J únior e Tolentino da Encarnação Chora Sant' Ana.
Batalhão

de metralhadoras

D.O

1

Alferes miliciano, licenciado, o aspirante a oficial
:miliciano Mário Emílio Casais Ribeiro.
Ba talhão

de metralhadoras

D.o

2

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Augusto Duarte Henriques Simões,
Emílio António da Costa Campos e António Augusto
de Sousa Andrade.
Regimento

de artilharia

ligeira n, o 3

Alferes milicianos, licenciados,· os aspirantes a oficial milicianos João de Jesus Pires e Halo José da
Costa Ajuda.
Regimento

de a.rtilharia

llgeira

D. o

5

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Manuel Martins Inez, Manuel António Rodriguez e Ulisses Queiroz Nunes.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

n. 12
O

Alferes miliciano, licenciado, o aspirante a oficial
:miliciano Manuel Nogueira Fernandes.
Regimento

de oavalaria

n,> 2

Alferes milicianos, licenciados, os aspirantes a 0:6.cial milicianos Clotário Luiz Supico Ribeiro Pinto,
Teófilo de Carvalho Santos, António Ottolini Coelho
de Campos, Manuel Vaz Viola Júnior, Saúl Dias Rafael, André de 1fira Correia, Manuel Braz Fernandes
Gomes, Leopoldo José Rodão Trindade, João Maria
Gomes Souto Soares, José da Silva, Augusto Constante
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João Amaral Passos
José Alves da Cruz Ferreira.
Regimento

N.n 9

de Sousa

de cavalaria
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Canavarro

e

n.· 3

Alferes milicianos,
licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos Alfredo Cortês Simões e António Arlindo Félix Pavia.
Regimento

de cavalaria

n.· 4

Alferes milicianos,
licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos
José António Rodrigues Duarte, Matias Luiz 'I'avares e Tude Alberto Pedro Monteiro.
Regimento de cavalaria

n. o 7

Alferes milicianos,
licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos
Rui Maria da Câmara Pina, Ângelo
José Soares de Albergaria
Fortes, Fernando
de Vilanova e Vasconcelos de Barros Virgo'lino, Cláudio Emílio Pinto Correia Mendes, Már-io de Magalhãis Basto,
José Lopes Branquinho
de Ol iveira, Camilo Vicente
Álvares, António Maria de Almeida Correia de Sá,
Horácio da Silva Mar-tins Júnior e Jaime de Almeida
Branco.
Regimento

Alferes
miliciano

de cavalaria

n.v 8

miliciano,
licenciado,
o aspirante
José Oliveira Laranjeira
Pereira.
Regimento

de cavalaria

a oficial

n.s 9

Alferes milicianos,
licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos
Francisco
Luiz Vasconcelos Costa e
Melo, José Augusto Miranda R ornaria, Olindo Pinto
da Fonseca Leitão, Eduardo de Lima Rêgo Machado,
Eduardo Jorge da Rocha Leão de Rocha Leite e Nicolau Bacelar Malheiro Pimenta de Castro.
Regimento

de sapadores

mineiros

Alferes milicianos de pioneiros, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos Vasco Manuel da Silveira
de Sousa Bual, Mário Frederico Loureiro Marques e
Milton Albuquerque
Freire da Cruz.
Regimento

de telegrafistas

Alferes milicianos
de telegrafistas,
licenciados,
os
aspirantes
a oficial milicianos Alberto Santos de Oliveira, António
Vasco Hintze
Ribeiro,
António
da
Cunha de Moura Metelo de Nápoles, António Carlos
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Bou de Sousa Xavier Cordeiro, José João VaIdez
Briffa Roque de Pinho, Franklin da Costa Pereira e
Luiz Ricardo Hintze Ribeiro Jardim.
1.. oompanhí a de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos médicos Luiz Pinto da Fonseca,
Mário Augusto da Silva, Luiz Martins Correia de Almeida Carvalhais, Augusto Gonçalves Moreno, José
Inácio Coelho dos Santos Barreiro, José Manuel Rodrigues Pereira, João de Melo Oliveira Soares, Alberto Nogueira Gonçalves Júnior, Manuel de Melo
Adrião, António Correia de Barros, Manuel dos Santos
Sobrinho Morais, Eduardo Vítor Alves da Veiga de
Oliveira, Almiro Manuel Ribeiro Martins, Carlos Ribeiro da Silva Lopes, Porfírio de Andrade Silva, José
Vaz Guedes de Sousa Bacelar, António Joaquim de
Oliveira e, do distrito de recrutamento e reserva n 6,
Carlos José Pereira de Vasconcelos.
,?

2.' oompanhí a de s aúde

Alferes milicianos médicos, Licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos médicos José da Mota Far-ia, Armindo Crêspo, Jaime Fernandes tia Cunha, Manuel dos
Santos Silva, António Ribeiro dos Santos Júnior, Pedro
Guerreiro Madeira, Luiz Carlos da Conceição, Alfredo
Viriato Lopes, Valdemar da Silva Lopes e Manuel da
Silva.
3.a oompanhí a de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos médicos Augusto de Assunção
Tavares, Luiz António Ventura, Vergílio João Soares
Viegas, Luiz Tito Schreyer Pereira Bandeira, Jaime
da Silva Sardinha Mota, Joaquim Ernesto da Silva
Real da Câmara Pires, Henrique Aires Nunes Soares,
Luiz Albano de Melo Veloso Coelho de Campos, Rogério Nunes, Manuel )lota Pereira, Humberto Gabriel
da Silva Nunes, Carlos Figueira Rêgo, Filipe Queiroz
Salazar de Sousa, Álvaro de Sousa Ramos e António
Il enrique Balté.
Quadro de oficí aí.s mflící anos farmacêuticos

Alferes milicianos farmacêuticos, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, da L." companhia ele saúde, Manuel Castela de Lemos Ala e,
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n.? 7, Emílio do, Cunha

de adminíatr-ação

mtlí tar

Alferes milicianos elo serviço de administração militar, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos,
do mesmo serviço, José Sarmento Osório Vasconcelos
Matos e António Manuel Mota.
2." companhia

de admíníatreçâo

milit9.r

Alferes milicianos elo serviço ele administração militar, licenciados, os aspirantes a oficial m.ilicianos,
do mesmo serviço, José Xavier Cardoso de Meneses e
João Pereira Duarte.
3," companhia

de administração

militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos,
do mesmo serviço, Francisco de Ataíde de Almeida
Vasconcelos, Carlos Augusto Rárcia Coimbra, Adolfo
Simões Müller, António Joaquim Pêra, Teófilo Martins Gomes, João Rodrigues ele Castilho, Manuel Cardoso Alves da Cunha, Joaquim José G alante de Carvalho, Antero Pinto de Sousa Ramos Taborda, Ary
Barbosa da Fonseca, Manuel Carlos de Vasconcelos
'Teixeira Pinto, António Augusto de Freitas da Luz
Maltês, António José de Almeida e Silva, José Alexandre de Campos Ri.beiro Lopes, .José Maria Livério
.oe Francisco de Assis Meneses Belard elo,Fonseca.
Por portaria de 27 do 'mês findo:
Regimento

de infantaria

n.· 16

Capitão chefe ele banda de música, o tenente chefe
-de banda de música José Pereira da Silva, contando
a antiguidade desde 15 do corrente mês.
Por portarias de :J do corrente mês:
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 1 de
Novembro do ano findo, inserto na Ordem do Exército n 17, 2.'" série, do mesmo ano, que promoveu
a alferes supranumerário o aspirante a oficial do secretariado militar Yergílio Aureliano Guerra, conservando contudo a patente de alferes, sem nenhum outro
direito, conforme parecer elo Conselho de Recursos ele
8 de Maio findo.
,?
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N.o 9

Ofi.ciaismilicianos de reserva

Capitão miliciano médico de reserva, o tenente miliciano médico de reserva, em serviço no hospital militar
principal de Lisboa, Aanuel da Cunha Castelo Branco
Saraiva, nos termos do artigo 1.0 do decreto n ." 16 :884~
de 25 de Maio de 1929.
Ministério da Guerra -1.3 Direcção Gcral- 3. n Rrpartição
Por p01'tal'ia de 9 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano, nos termos do artigo 36.° do decreto u." 21 :365, de 22 de
Abril de 1932, para o regimento de infantaria n.? 5,
continuando na situação de licenciado, o soldado licenciado, do regimento ele infantaria n ," 5, António
Baptista Pereira da Graça.

6. o _ Colocações, exonerações e transferências
Ilinistério da Guerra - P
Por portaria

Direcçâo Geral- 2,& Repartição

de 27 do mês. findo:

Batalhão de oa.çadores n.O 2

Tenente chefe de banda de música, do regirp.ento
de infantaria n ." 10, Henrique Lopes, pelo pedir.
Bata.lhão de metraJhadora;s n."

1

Tenente de infantaria, em disponibilidade, Frederico Peixoto Chedas, sem di pêndio para a Fazenda
Nacional.
Distrito de Toorutamento e reserva n.· 6

Tenente, no extinto quadro dos oficiais do secretariado militar, Boaventura Vieira da Silva.
Distrito de reorutamento e reserva. n.· 16

Capitão de infantaria,
José Soares Durão.

no quadro da arma, António

Hospital mUlta.r prinoipal do P6t'to

Director, o t nente-coronel médico Francisco J osé
Martins Morgado.
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Sub-director,
O tenente-coronel
médico, supranumerário permanente,
Guilherme
de Sena Cabral.
Fraternidade

Militar

Vogal do conselho de administração,
o capitão, supranumerário
permanente,
do regimento de infantaria
u." 17, Manuel Gonçalves Bordado, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.

Por portarias de 9 do corrente mês:
Ministério da Guerrs.-3.·

Direcção Geral-4.·

Adjunto,
o tenente de engenharia,
arma, António de 4rantes
e Oliveira.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Vítor Marques.
Regimento

Repartição

no quadro

da

n ,> 17

no quadro

da arma,

de infantaria

Arnaldo

n.s 19

Capitão chefe de banda de música, do batalhão de
caçadores n. o 8, João Pereira Biscaia, sem dispêndio
para a Fazenda N aci onal.
Batalhão

independente

Tenente, do batalhão
Costa Moreira.

Batalhão de metralhadoras

Tenente de infantaria,
da carreira
tágua, Viriato Lopes das Neves.
Batalhão

n.s 22
n ." 5, João

de infantaria

de caçadores

de oiclistas

da

n.· 2

de tiro

de Mor-

n. o 1

Tenentes, do regimento de infantaria
n ," 9, António
de Queiroz N ovais, e, do regimento
de infantaria
n." 11, António Afonso Pereira, sendo êste por motivo
disciplinar.
Direcção da arma de artilharia

Adjunto da 2. a Repartição,
o tenente-coronel
de artilharia, no quadro da arma, João Pedro Alves Júnior.
Regimento do artilharia

ligeira n.· 3

Comandante,
interino,
o tenente-coronel,
comandante,
Gilberto Duarte Mota.

segundo

2." Sério
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das t.rope.s e serviço

de pioneiros

Capitão, do regimento de sapadores
Vitória da França e Sousa.
3." companhia
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mineiros,

Luiz

de saude

Capitão miliciano médico, da brigada n. ° 1 de caminhos de ferro, Amaro das Mercês da Silva Neto.
Tenente miliciano médico, da brigada n ,? 3 de caminhos de ferro, João Baptista Ramos Faísca.
Escola

de educação

física

do exército

Professor,
o major,
do regimento
de infantaria
11. o 15, José Lúcio de Sousa Dias, pelo pedir.

7.0

--

Comissões

Ilinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Por portaria de 27 do mês findo:
Nomeado o tenente de engenharia
Mário Torroais
Fragoso para fazer parte da comissão encarregada
de
proceder ao estudo de padrões de material de aquartelamento em uso no exército, nomeada por portaria de 27
de J aneiro de 1932, publicada na Ordem do Exército
n.? 3 do mesmo ano, em substituição do capitão de artilharia Francisco da Silva Pinto, que deixa de fazer
parte daquela comissão.

8. o - Aumentos sêhre o sôldo e diuturnidades
Ministério da Guerra - P

Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedidas

as vantagens
de que trata o decreto
de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguidameneionados:
n ,? 20 :247,

Por ter completado 5 anos no pôsto de general:

Por decreto de 20 do mês findo:
Estado maior general - general Eugénio Augusto
Almada Castro Bilstein de Meneses, desde 13 de Maio
de 1933.
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Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n. o i 7:378, de 27 de Setembro de i929, modíâcado
pelo decreto n.s i9:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Por decreto de 31 de Dezembro do ano findo:
Cavalaria - tenente Eduardo Sousa de Almeida,
adido, no Ministério do Interior, em serviço na polícia
de segurança pública, desde 1 de Dezembro de 1932.
Por portaria de 20 do mês findo:
Aeronáutica - tenente graduado mecânico Manuel
António Gouveia, no grupo de aviação de informação
n." 1, desde 3 de Abril de 1933, em virtude do disposto no decreto n. ° 22: 391, da mesma data.

Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Por decreto de 31 de Dezembro do ano findo:
Infantaria - tenentes: António Manuel Baptista e
Roberto Pereira da Fonseca, desde 1 de Dezembro de
1932, e miliciano, do quadro especial, Hermínio de
Assunção Castro, desde 14 de Dezembro de 1932, todos
adidos, no Ministério do Interior e em serviço na polícia de segurança pública.
Por decreto de 22 de flbr-íl do corrente ano:
Administração militar - major Augusto Campilho
de Lima Barreto, adido, no Ministério do Interior e
em serviço na guarda nacional republicana, desde 1
de Abril de 1933.
Iliaislhio da Guerra-leparliçã. Geral
Por decreto de 11 do mês findo:
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo desde 17 de Abril do corrente ano, nos termos
dos artigos 67.° a 69.° do decreto n.? 16: 443, de 1 de
Fevereiro 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 de 1932, ao major
do extiato quadro dos oficiais do secretariado militar,
na situação de reserva, inválido de guerra, Francisco
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a partir
aumento,
Setembro

de Oliveira, por ter completado o tempo,
do pôsto de tenente, necessário para aquele
nos termos do decreto n. o 17: 378, ele 27 ele
de 1929.

Por portaria de 12 do mês findo:
Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôlelo, desde as datas que lhes vão indicadas, nos termos dos artigos 67. a 69. do decreto n ." 16:443, de 1
de Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e 4. do decreto
11. 20: 247, ele 24 de Agosto de 1931, e artigo 10. do
decreto n. o 21: 426, de 30 de Junho de 1932, aos seguintes oficiais, inválidos de guerra: capitão miliciano médico, na situação de reforma, Caetano Marques
Soares de Oliveira, desde 17 de Abril do corrente ano,
e capitão médico, na situação de reforma, Custódio Gomes de Azevedo, desde 14 de Abril do corrente ano,
por terem completado o tempo, a partir do pôsto de
tenente, necessário para aquele aumento, nos termos
do decreto n.? 17 :378, de 27 de Setembro de 1929.
0

0

0

0

0

9.

Condecorações ~ louvores

o-

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portaria

de

õ

do corrente

mÍ'S:

Tendo passado à situacâo de reserva o coronel ele
engenharia Pedro Fava Ribeiro ele Almeida, a quem
se deve o estudo, organiza\,ão e· instalação do serviço
meteorológico do exército, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial pelo muito zêlo, interêsse e inteligência com que exerceu o cargo de chefe do mesmo
servico, contribuindo pela Rua acção para que o exército fôsse dotado com tam importante ramo de serviço.
!Iillistério da Guerra - i.3 Direcção Geral-i.

a Repartição

Por decretos de 3 do corrente mês:
Condecorado com a medalha militar de prata da
<'lasse de bons serviços, por estar ao abrigo da alínea (I)
do ~ 2. do artigo 8. do regulamento para a concessão
0

0
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da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917', com
referência à última parte do artigo 10.° do mesmo regulamento, o general José Alberto da Silva Basto.
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, por estar ao abrigo da alínea c) do § 2.°
do artigo 8.°, conjugado com o u." 1.0 do artigo 11.° do
regulamento para a concessão da medalha militar, de
28 de Setembro de 1917, o coronel de cavalaria Luiz
da Cunha Meneses.
Por portarias de 3 do corrente mês:
Louvado o general José Albedo ela Silva Basto pela
forma altamente patriótica como exerceu as funções de
governador militar,
interino, de Lisboa, onde manifestou as suas qualidades de militar brioso e ilustrado,
e que o tornam um oficial distinto, ponderado, disciplinado e disciplinador,
e ainda pela forma como tem
desempenhado o cargo de comandante da defesa marítima de Lisboa, onde tem revelado a sua inteligência
e energia a par da sua grande lealdade, comissões de
serviço que deverão ser consideradas como importantes
e extraordinárias.
Louvado o coronel de cavalaria João N epomuceno
N amorado de Aguiar pela forma enérgica, inteligente
e ponderada como exerceu o comando, interino, da 4.a
região militar, muito contribuindo para que se mantivesse a disciplina nas tropas do seu comando, conseguindo assim que se salientassem pela sua boa compostura e instrução.
10.0 -1linistério

da Guerra-Repartição

do Gabinete

a) Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de
Dedicação da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha
os oficiais a seguir mencionados, é-lhes permitido usar
as respectivas insígnias:
Coronel, na situação de reserva, José Cesário da
Silva, cap itãis : de infantaria,
Luiz Gonzaga da Silva
Domingues e António Rodrigues e, do extinto quadro
especial da guarda fiscal, reformado, António Joaquim
de. Campos e tenente ele infantaria
Joaquim Braz Pererra.
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b) Declara-se que a Lista ge1'al de antiguidade
dos
-oficiais do e.cército metropolitano,
referida a 31 de Dezembro de 1932, foi distribuída em 29 de Maio findo.

11.o - Millistério da Guerra -

1.3 Direcção Geral-

t,a Repartição

a) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa, com a medalha de honra de prata de educação física, o capitão de cavalaria Raúl Martinho,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições
do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
b) Tendo sido agraciado pelo Govêrno ldemão, com
a «Placa por salvação de perigo marítimo», o tenente
de infantaria Joaquim Monteiro de Freitas, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar e usar as
'respectivas insígnias.
e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Instrução Pública, inserta no Diârip do Go oêrno n ," 87,
2.a série, de 19 de Abril do corrente ano, foi conferido
ao tenente de artilharia José da Silva 'I'ravassos Arnedo o seguinte louvor: «Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Instrução Pública,
que seja dado público testemunho de louvor ao tenente
de artilharia :Mário José da Silva Travassos Arnedo,
pelo muito zêlo, dedicação e lealdade sempre demonstrados durante todo o tempo em que exerceu as fun-çôes de secretário do mesmo Ministro».
d) Declara-se que, pelo Boletim M ilitar das Colónia$
n." 3, de 10 de Março do corrente ano, foi 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 da alínea c) do
§ 2.° do artigo 8.° do decreto n.0-3 :392, de 28 de Setembro de 1917, e alterações posteriores, o major de
infantaria Rodrigo Teixeira de Almeida.
e) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.' 3, de 10 de Março do corrente ano, foram conde-
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corados com a medalha ele ouro ela classe de comportamento exemplar o major de infantaria
Paulo Augusto do Rêgo e o capitão da mesma arma FranciscoLopes de Azevedo.

f) Declara-se que, pelo
n ." 3, de 10 de Março do
com a medalha de prata
ultramar
o capitão de
J ones da Silveira.

Boletim Militar das Colóniascorrente ano, foi condecorado
de assiduidade de serviço noinfantaria
Carlos Henrique

g) Declara-se que é Patrocínio Gonçalves, e não Patrício Gonçalves, o nome do tenente do regimento de
cavalaria n.? 9, condecorado com a medalha militar
de ouro da classe de comportamento
exemplar pela,
Ordem do E.rél'cito n. ° 8, 2. a série, de 30 de Maio último.
12.0

-

31inislério da Guerra-L"

Direcção Geral-2."

lleparliçãe

a) Declara-se que o tenente-coronel
de infantaria"
no quadro da arma, Luciano Augusto Rosa deixou
de estar suspenso das funções de serviço.

b) Declara-se que o capitão de infantaria Armando
das Neves Larcher, professor efectivo do Colégio Militar, exerce estas funções cumulativamente
com as de
adjunto da Presidência
da República,
prestando serviço na Chancelaria
das Ordens Militares Portuguesas.
c) Declara-se que o capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Joaquim Diogo Correia, promovido
a êste pôsto por portaria de 15 de Abril último, inserta
na Ordem do Exército n .? 7, 2.a série, do corrente ano,
conta a antiguidade
desde 3 do mesmo mês.
d) Declara-se que o tenente, em disponibilidade,
Arnaldo Vítor Marques, e os alferes, supranumerários,
Francisco de Oliveira Charneira e José Pereira, todosde infantaria,
chegaram à altura para entrar no respectivo quadro em 12 do mês findo.
e) Declara-se que o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, adido, com licença ilimitada,
Antero Albano da Silva Cabral deixou de estar nesta si-
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'tuação, continuando,
porém, na de adi.do, em serviço
no Ministério do Interior,
por ter sido nomeado promotor junto do tribunal
colectivo que funciona
na
Inspecção Geral dos Serviços de :Fiscalização de GéneTOS
Alimentícios,
sendo considerado
nesta situação
-desds 1 do mês findo.

f) Declara-se que foram nomeados para freqüentar
() curso de informação do 4.° grm,l. da Escola Central
de Oficiais, no corrente ano, os coronéis de artilharia
J' oão de Azevedo Monteiro de Barros, Carlos Alberto
ll'el'l'eira Pinto Basto e Albino Penalva ele :Figueiredo
Oliveira Rocha, em substituícâo dos coronéis José Pedro
Soares, Vergílio Pinto da Silva e José J oJ'ge Ferreira
<la Silva.
g) Declara-se que o tenente-coronel
de artilharia
João Pedro Alves Júnior, que pela Ordem do Exército
n.O 8, 2." série, do corrente ano, foi promovido ao
actual pôsto para o quadro da arma, continuou a prestar serviço na 2." Repartição da Direcção da Arma de
Artilharia.
li) Declara-se que os cap itãis milicianos de artilharia, do quadro especial, Alberto ~ugusto de Almeida,
Alfredo Horácio da Cunha Néri e Augusto Barbosa
Estácio e cap itãis de artilharia
António Peixoto Chedas e Fernando
Cortês dos Santos ficaram aprovados
nas proyas especiais ele aptidão para o pôsto de major
em 19 de :Maio do corrente ano.

i) Declara-se que a antiguidade no actual pôsto atribuída ao tenente miliciano de artilharia,
do quadro
€special, Mateus Mnr+ins Moreno Júnior pela Ordem
do E.I·ército n ," 7, 2.80 série, elo corrente ano, é de 28
de 11aio de 1921, e não de 20 de Fevereiro de 1922,
como foi publicado.
j) Declara-se que a antiguidade no actual pôsto atribuída ao tenente miliciano de artilharia,
do quadro
especial, José Joaquim Lourenço pela Ordem do E.l'é/'cito n ." 7, 2.'" série, do corrente uno, é ele 20 de Fevereiro de 1922, e não de 28 de )'laio de 1921, como
foi publicado.
7.') Declara-ee que OH alferes (le cavalaria,
me1'ários, Fernando
Cabral, António Maria

supranuMalhsiro
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Reimão Nogueira e Abel António chegaram à altura:
para entrar no respectivo quadro em 12 do mês findo.
l) Declara-se que o major de engenharia
Eduardo,
Pires, que pela Ordeni do Exército n ." 8, 2.& série, docorrente ano, foi promovido ao actual pôsto para o regimento de sapadores de caminhos de ferro, acumula
com o serviço da sua unidade as funções de instrutor
da Escola Central de Oficiais, que já desempenhava,
cumulativamente,
desde 6 de Maio último, com o cargo
de. adjunto da inspecção das tropas e serviço de pionerros.

711) Declara-se que o tenente-coronel
de aeronáutica
António Jacinto da Silva Brito Pais acumula, desde 9J
de Maio último, as funções de instrutor ela Escola Central de Oficiais com as de adjunto
da inspecção da,
arma de aeronáutica.
n) Declara-se que na fôlha de matrícula do tenente'
chefe de banda de música, do regimento de sapadoresde caminhos de feno, Armando Fernandes
deve ser
rectificada para 4 ele Outubro de 1889 a data elo seu
nascimento, e o seu alistamento
para voluntário.
o) Declara-se que, em harmonia com o disposto no'
§ 3.° do artigo 1.0 elo regulamento
das brigadas
de
caminhos de ferro, de 29 de Abril de 1919, o tenente-coronel miliciano
médico José Vitorino
da Mota,
o major miliciano médico José Baleiras Proença e o
capitão miliciano
médico José Abelho Telo Mexia,
todos na situação de reserva,
deixam de pertencer,.
o primeiro, à brigada n ." 3, e, os dois últimos, à brigada n.." 1 de caminhos de ferro.

p) Tendo sido publicada a Lista qeral. de antigui-·
dade dos oficiais do exército metropolitano, referida
a 31 de Dezembro do ano findo, devem os oficiais,
que verifiquem quaisquer inexactidões nas datas e outras indicações com que nela figuram, informar dêsseda La Direcção Geral dêstefacto a 2.a Repartição
Ministério,
por intermédio
dos respectivos
comandos
ou chefes de quem dependam, de forma que as respectivas oomrmicações dêem entrada na referida Repartição até 31 de Dezembro do corrente ano.
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q) Devidamente rectificadas em conformidade com o artigo 3.0 do decreto n. o 22:064, de 3 do Janeiro do corrente ano, se publicam as listas ele antiguidade dos
tenentes e alferes das diversas armas e serviços, na parte
que foi alterada pela citada legislação:
Postos

Nomes

Antiguidades

Infantaria
Tenente

1-12-1925

»
»

1-12-1928

Luiz Guerreiro Padilha de Castro
José Alexandre Tomaz (a) ..
Rui José da Silva Loureiro .
..
»
Diamantino
António Brandão da Cunha
Leite
. . . . . . . .
Augusto Carlos Pinheiro
.
Augusto do Espírito Santo dos Inocentes
»
Baúl Baptista Correia (a) . .
Alferes Domingos José de Freitas (b)
»
João das Dores Nunes Palrão (a) (b)
José Carlos Arantes Lopes (b)
"»
Jorge Abel Gaspar Franco (b)
»
António Ferreira (b) . . . .
»
Armando Bette de Bettencourt
(b)
»
RuM da Conceição Gonçalves Bravo (b) .
»
José da Costa Estorninho
(b) . . .
»
Jaime Nunes Pedro (b).
....
»
Carlos Marques (b)
. . . .
Carlos Vítor Assa de Brito Queiroga (b)
»
Joaquim Nunes (b)
.
»
Jo"é Alves Pereira (b)
Jose' Delgado (b)
.
»
José António Ferreira (b)
»
José Pedro Pereira (b) . . .
»
Joaquim de Sousa Pereira (a)
»
Bento Teodósio Tomaz Cabrita (b) . . .
»
J OSl'António Vasco Mascarenhas Júnior (b)
»
José do Pêso e Sousa Benchinol (b)
»
António dos Santos Neto (b).
. . .
»
JosP Gonçalves (b) . . . . . . . .
»
Jacinto Gonçalves Godinho (b) . . .
»
Carlos António Parreiral da Silva (b)
Frederico Coelho de Melo (b) . . .
»
Celestino Sisenando Baptista (1)). . .
Vitório Frederico Crispim (b)
. .
»
Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição (b)
..
. . . . . . . . . . .
»
António Maria Mnrtins (b) . . . . . .
»
Aurélio Allg.I1StOda Cruz Ferreira (b) . .
Artur Joaqmm João de Deus Figueiredo (b)
Argílio de Oliveira Rocha (b) . . .
»
João de Barros Amado da Cunha (b)

»
»

))

)}

»

1-11-1929
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Postos

Alferes
»
»
u
1)

»
u
))
))

»

u

»
.I)

»
»
»
))

o

o

l)

»
))

»

o

•

o

o

o

o

o

o

o

))

o

))
))

o

))

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o:

))

o

o

»
»
»
»

Antlguidados

Aurélio de Oliveira Rocha (b) . . .
1-11-1929
Guilhermino Morgado (a) .
»
Augusto Manuel das Neves (a)
1-11-1930
Henrique Carlos Xavier Henriques (a)
»
Francisco dos Reis Pio
Luciano Roma 'I'ôrres (a)
»
José Marcelino Correia Vilarinho (a)
Joaquim Afonso Pinto
Francisco António Pires Barata (a)
Alberto
Carlos
Rodrigues
Ribeiro
da
»
Cunha (a)
»
António Manuel Durana .
I
José Nogueira da Costa Branco (a)
»
João Baptista de Azevedo Coutinho (c).
»
Joaquim Marques Pinheiro
»
J oão Augusto de Sousa Cerejeiro (a)
»
César Pais Soares (a)
António da Costa
J osé Augusto
J unq ueiro
Gonçalves
de
Freitas (a)
»
António Farinha dos Santos (a)
:Manuel Joaquim Moreno
I
João Garcia Alves (a)
»
Oscar Spencer Moura Braz (a)
»
Gumersindo da Silva
»
Abel de Castro Roque (a)
»
»
Augusto da Cunha Machado (b)
»
Paulo da Silva (a)
o

»
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o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

))

o

))

o

o

))

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Cavalaria
Alferes
))
))

Lino Vaz Palma Antunes (b)
1-11-1929
Amândio Manuel Pascoal Rodrigues
(a)
))
António Camilo de S,í, Pinto de Abreu
Boto Maior (a)
António Fernandes Pedroso Quaresma (b)
))
Mário Jaime Machado Faria (a)
»
António Joaquim Ferreira Durão (a)
»
António Simões Freire (b)
António Joaquim Rodrigues Queiroz (c).
»
Armando Mário
Gonçalves Canelhas (a)
))
José da Cruz Monteiro
Américo Chamiço Dias Heitor (a)
Álvaro Mário Alves da Cunha (a)
»
Artur Duarte Franco
J acinlo
Tsla
de Montalvão
Santos
e
Silva (a)
»
António Fernandes
Pereira da Cruz (a)
))
JORé da Assunção
»
João Evangelista
Garcia Duarte da Silveira (a)
»
Joaquim Policarpo l\Iendes Dias (a)
o

»
»

))
»
l)

»
l)

»
»
»
»
»
»
l)

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

))

o

))

o

))

o

o

o

I

))

o

o

o

o

U

o

o

o

o

o

o

))
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Alferes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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N ornes

Antiguidades

Gabriel Augusto Gonçalves Braga .
1-11-1929
Gaudêncio António Rosa Garcia (a)
»
António Quintino da Costa (a) . .
»
Francisco Martins . . . . . . .
»
António Maria Pereira Martinho (a)
»
António José de Araújo Leite de Castro
Vaz Vieira (a).
. . . .
»
Joaquim António Ramos
»
Amílcar Hermínio Rosas (a) .
»
Jose Maria Guedes Cabral de Campos (a)
»
'l'eodorico Augusto Palmeira .
»
António JORé Ramalho Xavier (a) . . .,
»
Carlos Alberto da Cõsta Botelho (a).
.,
»
José ROCJue. . . . . . . . . . . ..
»
Francisco Jose de Faria Hintze Ribeiro
Nunes (u)
»
JOSl\ de Faria Hintze Ribeiro Nunes (a)
»
J osé Gonçalves Rogado . . . . . . .,
»
Marüiniano Alexandre Pissarra Homem de
Figueiredo (a) . . . . . .
»
Luiz Soares de Oliveira (a). .
»
Manuel J oito Nicolau.
. . .
1-11-1930
Homero de Oliveira Matos (a)
»
António Vasco da Costa (a) .
»
Jorge da Trindade Yilares.
.
»
Fernando Gualter Queiroga Chaves (a).
»
José Lopes Ferreira da Sil'óD. (a) .
»
Eduardo Madureira Proença (b) .
»
António Vaz de Carvalho Viana Crêspo (a)
»
José Carlos Pin to Coelho Martins de Lima
»
José Maria de Sousa (b) . . . . .
»
Júlio Francisco Lopes Pereira (b) . .
»
António Sobral de Almada Negreiros (b)
»
Carlos Horácio da Silva Pico (b)
»
Bernardino dos Santos (a).
.
»

Serviço de administração militar
Alferes
Tenente
Alferes
»
»
»
»
»
»

Paulo Arnaut 'I'aveira da Paixão Metelo (b) 1-12-1930
»
Luiz Francisco Baptista (a)
1-12-1931
João Baptista Marques (b)
»
Abel António Nogueira . .
»
Simão da Costa Almeida (b)
»
Casimiro Artur Vieira (b) .
»
Alfredo da Costa Setas (b) .
»
João Baptista Repenicado (b) . . .
»
Manuel Gomes da Silva Vera Cruz (a)

:i

Extinto quadro auxiliar de arttlharln
Tenente
»

José Cardoso Machudo
Artur José Fernandes

.131-12-1926
I

'1

»
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I Antiguid3des

1------------------------------Tenente
Alferes
»

António Joaquim Correia (a).
, . .
José Domingos Rodrigues Candeias (b)
Augusto Pinto de Freitas (a)

31-12-1926
1-11-1929
»

(a) Mantém o mesmo lugar na escala.
(b) 'rem a patente de tenente.

r) Declara-se que o tenente-coronel
de infantaria.
no quadro da arma, Luiz Torcato de Freitas Garcia
seria transferido
por motivo disciplinar
se não estivesse naquela situação.
s) Declara-se que o tenente do serviço de administração
militar,
supranumerário,
Rui Pinheiro
de
Lemos chegou à altura
para entrar no respectivo
quadro em 15 de Maio findo.
t) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar Octávio de Sousa Ferreira,
adido, em
serviço no Ministério das Colónias, daria entrada, em
15 de Maio findo, no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
u) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar José Eduardo Correia desistiu de servir
nas colónias no corrente ano.
v) Declara-se que, em harmonia com o parecer do
Conselho de Recursos de 8 de Maio findo, o aspirante
a oficial do secretariado
militar,
com a patente de
alferes, Vergílio Aureliano Guerra volta a ocupar o
seu primitivo lugar na respectiva escala dos aspirantes
a oficial, lugar que é imediatamente
à esquerda do
aspirante
a oficial José Carreira Alves.

x) Declara-se que, em harmonia com o disposto no
§ 3.° do artigo 1.0 do regulamento das brigadas de caminhos de ferro de 29 de Abril de 1919, o alferes miliciano de reserva António Veríssimo de Sousa deixa
de pertencer à brigada n.? 1 de caminhos de ferro.
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e) Publica-se a lista de antiguidade dos oficiais do quadro permanente, milicianos do quadro especial e adido.
ao quadro, ela arma ele aeronáutica, organizada em harmonia com o decreto n.? 22:438, de 10 de Abril do corrente ano, indicando-se a antiguidade do pôsto do tenente
para os efeitos do artigo 103.° do decreto n. o 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, que lho é mandada atribuirpelo referido decreto n.? 22:438:
Quadro permanent.e

oe
~.,

.=a"''''o
k

Postos

Nomos

z~

------1--------------------------------1

2

Coronel
»

3 Ten.-cor.
4
Major
5 Ten.-cor.
»
6
»
7
8 Major
»
9
»
10
11
»
12
»

13
14

15
16
17
18
19

»
»
»
»
»

Capitão

20

»

21

»

22
23

»
»
»
»

24

25
26
27

28
29

30
31

32
33
34
35

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Salvador
Alberto du Courtils Cifka
Duarte
Norberto Ferreira Guimarãis
António Jacinto da Silva Brito Pais
Jorge de Castilho.
Teófilo José Ribeiro da Fonseca
Luiz Carlos da Cunha e Almeida.
João Lniz de Moura. .
António cle Sousa Maia
Alfredo Duvalo Portugal
. . . .
Alberto LeIo Portela
. . .
Olímpio Pires Ferreira Chaves. . .
Alfredo Delesque dos Santos Sintra.
Mário da Costa França
. . . . . .
Carlos Esteves Beja
.
Carlos Fernando da Cunha e Almeida
Francisco I1igino Craveiro Lopes.
Anselmo Matos Vilardebó.
.
José Pedro Pinheiro Correia.
José Machado de Barros.
J.oaquim Tedim de Sousa Lôbo ...
Alvaro Herculano Pinho da Cunha.
Joaquim Sérgio da Silva .....
Celestino Pais de Ramos. . . . . . .
António de Oliveira Viegas . . . . '.
António Aiala Pinto de Queiroz Montenegro
Jorge Metelo de Nápoles Manuel.
Carlos Marques Magalhãis ....
Filipe Gomes Vieira
. . . . . .
António Dias Leite
.
Carlos Felner Arantes Pedroso.
João de Sousa Soares.
. . . . .
José Maria da Silva Guedes Júnior.
Eugénio Pequito Caldeira Pires . .
Jacinto Henrique de Paiva Simões.
Frederico da Conceição Costa . . .

Cavo 1907
Art. 1908
lnf. 1901l
»
1.910·
Cavo 1911
lnf. 1913Cavo
»
»

»

luf.
Cavo
lnf.
Cavo
Eng.
luf.

1914
1915
1916191T

»

»

»

191B

Cavo 191!)
»

»

Inf. 192(}
Eng.
»
Cavo 1921
»
)

»
»

»

1923·

lufo

»

)

»

A. M.
Art.

»

»

»,

l)

A. M. 1924;

Art.
".
»
»
))

1

"
»
».
»

"

luf. 1925
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Postos

Nomes

Z"

""

--1----

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

----

36 Capitão
37
»

Manuel Moreira Cardoso.
Cavo 1925
Fernando Carvalho Tártaro
Inf,
»
38 Tenente José A ve+ino de Andrade
»
»
39 Capitão Eduardo Lôbo dos Santos Moreira
»
1926
40
»
Jorge de Vasconcelos de Avila .
»
41 Tenente Tadeu Lopes da Silveira
Art. 1927
»
42
Humberto da Silva Delgado.
. .
»
43
»
Plácido António da Cunha Abreu.
lnf.
»
»
44
José Bentes Pimenta
»
»
45
.Iorge Figueiredo.
. . . . . .
»
»
»
46
»
Dario Augusto Melo de Oliveira
»
47
»
Luiz Gomes de Oliveira Teles
»
»
»
48
»
Lino Augusto Leão Teixeira.
»
49
»
Art,
Joaquim de Almeida 13altasar
»
»
50
António Augusto David.
. . .
lnf.
»
»
51
»
Carlos Ciríaco Ferreira da Silva.
»
»
52
João Henr ique Ferreira de Tovar F'a.ro Cavo
»
53
Humberto da Cruz . . . . . .
Art.
»
»
.54
Humberto Pais Martins dos Santos .
»
»
»
55
Francisco Ferreira
Sarmento de Morais Pi mentel ,
...
..,
luf.
»
56
Luiz Guerreiro Padilha de Castro
»
1928
»
57
Diogo Rogério dos Reis 'I'emudo , . . Cavo
58
Carlos Mário Sanches de Castro da
Costa Macedo.
Art.
»
59
»
José Maria Soares de Melo Rodrigues
lnf.
»
60
António F. Pedroso Quaresma (a)
Cavo 1929
»
61
José Manuel Mendonça (a). .
Jnf.
»
»
62
António Gouzaga Pinto (a) •
.
·IQ·A.A·11930
»
63
Frederico Coelho de Melo (a)
'.
Inf.
»
64
»
..»)
»
I Aurélio de Oliveira Rocha ..
(a) Tem a patente de capitão.

Milicünos

do quadro

especial

oEl

..."'O"

.; 5

Postos

Nomes

z~
1

.....
O>

c

o"
P< '"

2

Major
Capitão

3

»

- I

.... "~

Major

José Francisco Antunes Cabrita
.
António Rodrigues Alves
. . . .
Manuel de Barros Amado da Cunha

I Eduardo

Adido ao quadro
do Rosário

Gonç'alves

Cavo
Art.
Cavo

I Pie.
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da Gucrra - 2.a Dircc~ito Gcral- 3. n Repartição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n," 1: 668,
de 9 de Setembro de 192-1:,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 artilharia José Pedro Soares, 430$53,
sendo: pensão de reserva, 318$92; lei n. ° 888, 31$89;
lei n." 1: 332, 76$54; 0,14 por cento, 3$18. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 41 anos de
serviço e 10 períodos.
Capitão chefe de banda de música Manuel Lourenço
da Cunha, 292$94, sendo: pensão de reserva, 202$50 ;
lei n 888, 20$25; lei n." 1: 332, 64$80; 0,14 por
cento, 5$39. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 43 anos de serviço e 28 períodos.
.?

Tenente de infantaria José do Egipto Pereira Veiga,
154$46, sendo: pensão ele reserva, 138$63; lei n,? 888,
8$31; 0,14 por cento, 7$52; do vencimento total
14$04 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo," 33 anos de serviço e
43 períodos.
•
Tenente do serviço de administração militar Mário
Pereira Braga, 90$19, sendo: pensão de reserva
87$50; 0,14 por cento, 2$69. Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbre o sôldo, 19 anos de serviço e 14 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia
João Mendes Salgueiro, 106$81 de pensão de reserva.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôl do e 26
anos de serviço.
b) Rectificados se publicam os vencimentos a que
têm direito os seguintes oficiais na situação de reserva,
em substituição dos que lhes foram atribuídos:
Pela Ordem do Eeército n." 7, 2.a série, do corrente
ano:
Major Jacinto Humberto da Silva Tôrres, 239$23,
sendo: pensão de reserva, 212$01; lei n." 888, 21$20 ;
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0,14 por cento, 6$02. Tem 2 aumentos de 10 por cento
.sôbre Q sôldo, 35 anos de serviço e 24 períodos.
Pela Orden» do E.l:hcito n ." 8, 2.& série, do corrente
ano:
Coronel João Augusto Crispiniano Soares, 388$21,
sendo: pensão de reserva, 298$20; lei n.? 888, 29$82 ;
lei n." 1: 332, 35$78; 0,14 por cento, 24$41; do vencimento total 61$26 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôl do, 38
.anos de serviço e 77 períodos.
'

14.

o_

llinistério da Guerra - 3. a Direcção Gcral- t. a Repartição

Para os devidos efeitos se declara que o número de
dois candidatos à Escola Militar, que, por despacho
de 1 de Novembro de 1932, foram, «para o grupo de
infantaria
e cavalaria», mandados admitir à referida
Escola, no ano lectivo de 1932-1933, foram, por despacho de 26 do mês findo, mandados atribuir:
À arma de infant~ria
À arma de cavalaria

15.

o-

1 (Um)
1 (Um)

Ministério da Gnerra - Repartição Geral

Declara-se que a nomeação do major ele artilharia
Óscar da Silva Pereira Dias para professor efectivo do
.5.0 grupo de disciplinas do Instituto Feminino de Educação e Trabalho,
constante da Ordem do Exército
n." 1, 2.a série, do corrente ano, é desde 1 de Outubro

d.e 1932.
Obituário
1933
Abril

8-

Capitão miliciano
médico, na situação de reserva,
David Pinto de Morais Sarmento.
8 - Tenente miliciano de artilharia
N orberto Mauro Ca"
lado.
Maio 18 - Capitão miliciano médico, reformado, António Antunes Farinha Pereira.
,
"
19 - Tenente de engenharia Rui Alvaro de Magalhâís.
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Rectificações
Na Ordem do Exército n." 8, 2.' série, do corrente ano, p. 256,
1. 21, onde se lê: ,,23» deve ler-se: ,,25»; p. 258, L 12, onde se lê;
«Severino», deve ler-se: "Severim».

Luiz Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o

;fPkc"".;a,

Ajudante General,

d~~~~

/~.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE JUNHO DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1.0 __

o seguinte:

RCCUl'SOS

Ilinistério da Guerra- ta Direcção Geral- 3.3 Repartição

Por decreto de 3 do corrente mês:
Negado provimento ao recurso n. ° 2: 188, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia João Augusto
Teodósio, nos termos do artigo 34. do regulamento
do mesmo Conselho, e em que recorria do despacho
ministerial que lhe indeferiu o requerimento em que
pedia que lhe fôssem mantidos os vencimentos extraordinários - subvenção de campanha e alimentação a dinheiro - que lhe foram abonados de 10 a 30
de Abril de 1931, vencimentos que foi mandado repor.
0

Por decretos de 24 do corrente mês:
Concedido provimento, em parte, ao recurso n." 2:213,
interposto, perante o Conselho de Recursos, pelo coronel, na situação de reserva, Henrique Herculano da
Cunha, pelos seguintes motivos:
1.0 Que seja negado provimento ao presente recurso,
mantendo-se o despacho recorrido na parte que ordenou
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o reembôlso à caixa da cantina do Ministério da Guerra
da quantia de 270$91, cota parte que cabe ao recorrente na importância
de 812$73, pela qual roi considerada responsável a direcção da cantina por irregularidades verificadas na respectiva escrituração;
e bem
assim no que diz respeito aos descontos mandados fazer
nos seus vencimentos para reembôlso das importâncias
de 9$30 e 155$, relativas aos impostos de sêlo e de
rendimento,
inerentes a gratificações recebidas;
2.° Que seja dado provimento ao recurso, na parte
que tornou pecuniàriamente
responsável
o recorrente
na importância
de 520$, correspondente
à cota parte
que lhe coube na quantia de 1.560$, pela qual roi considerada responsável a direcção da cantina do Ministério da Guerra e paga pela mesma cantina à firma
Viúva Maia, Limitada,
por despacho de bacalhau rornecido em 1930; e bem assim na parte que considera
responsável o recorrente na importância
de 40$01, correspondente
à cota parte que lhe cabe na quantia de
120$03, respeitante
ao prémio de seguro dos dois barracões cedidos ao Dep6sito Geral de Material de Aquartelamento.
Rejeitado o recurso n," 2 :227, interposto, perante o
Conselho de Recursos, pelo major, na situação de reserva, ~Ianuel Caldeira Caiola Bastos, por ser manifestamente ilegal, e em que recorria do despacho ministerial que lhe Indeferin um requerimento
contra o
disposto no artigo 1. ° do decreto n. o 19: 805.
Negado provimento ao recurso n." 2 :231, interposto,
perante o Conselho de Recursos, pelo major do serviço
de administração
militar Ant6nio Augusto da Costa
Alves, por não ter fundamento legal, e em que recorria
do despacho ministerial
que lhe indeferiu um requerimento pedindo para lhe ser mantido o vencimento da
gratificação de serviço durante a f'reqüência
da Escola
Superior Colonial.

Por decreto de' 30 do corrente mês:
Dado provimento
ao recurso n ,? 2: 212, interposto,
perante o Conselho de Recursos, pelo coronel de aeronáutica N orberto Ferreira
Guimarãis,
por ter fundamento legal, e em que recorria elo despacho ministerial
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que lhe indeferiu
um requerimento
em que pedia o
abono da diferença de vencimentos,
entre o põsto de
tenente-coronel e o de coronel, desde 1 de Julho de 1930.

Mudan~as de quadro

2. o -

]Iillislério da Guerra- P

Direcção Geral- 2.a Repartição

Tenham ingresso no quadro especial a que se refere
o artigo 5.° do decreto n.? 7: 823, de 23 de Novembro
de 1921, por se acharem ao abrigo do disposto no artigo Lodo decreto n. o 22: 064, de 3 de Janeiro do corrente ano, os oficiais adiante nomeados:

Por portaria de 3 do corrente mês:
Adido

Tenente miliciano
de infantaria,
do quadro especial, o tenente de infantaria,
supranumeário
permanente, adido, em serviço no Ministério
das Colónias,
Manuel José da Cunha Chaves, contando a antiguidade
desde 28 de Maio de 1921.

Por portaria de 9 do corrente mês:
Regimento

de artilharia

ligeira n,O3

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente do
extinto quadro auxiliar de artilharia
Augusto Nunes
Afonso, contando a antiguidade
desde 1 de Março de
1923.
Adido

Tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial,
o tenente de infantaria,
adido, em serviço no Ministério das Colónias, Joaquim Augusto dos Santos Alberto, contando a antiguidade
desde 27 de Agosto de
1921.

Por portaria de 28 do corrente mês:
Ministério

da Guerra-2.·

Direcção Geral-3."

Repartição

Tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, com o curso de administração

332

ORDEM DO EXERCITO N.' 10

2.' Série

militar, o tenente do mesmo serviço António Luiz Caria
Rodrigues, contando a antiguidade desde 29 de Setembro de 1917.
Por portaria de 30 do corrente mês:
Batalhão de metra.lhadoras n,> 3

Tenente miliciano, do quadro especial, o tenente,
supranumerário permanente, José Guilherme Pacheco,
contando a antiguidade desde 28 de Maio de 1921.

3. o -

Mudanças de situação

~Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Por portaria de 17 do corrente mês:
Demitido, a seu pedido, do corpo activo da Cruz'
Vermelha Portuguesa, nos termos do artigo 19.° do decreto n ," 8: 698, de 9 de Março de 1923, o alferes
médico, equiparado, da mesma instituição, José Gomes
de Almeida Crêspo.
~Iinistério da Guerra -t.a Direcçãe Geral- 2. D. Repartição

Por decretos de 3 do corrente mês:
Supranumerário permanente

Tenente-coronel de infantaria, adido, Bento Esteves
Roma, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou em 31 do mês findo.
Reforma.

Coronel, na situação de reserva, Lázaro de Almeida
Côrte Real, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n." 17: 378,
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 do mês findo.
Por decretos de 9 do corrente mês:
Reserva
Coronel, com o curso do estado maior, adido ao quadro, do regimento de infantaria n ." 11, Eduardo Au-
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gusto de Azambuja Martins, nos termos do § 1.0 do
artigo 17. o do decreto n. o 22: 068, de 5 de Janeiro do
corrente ano.
Baãxa do serviço militar

Major miliciano farmacêutico de reserva João Pereira
da Silva, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 5. do artigo 61. do decreto n. o 12,: 017, de 2 de
Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de Abril do corrente ano.
0

0

Por decretos de 17 do corrente mês:
Adido ao quadro
Major do extinto corpo do estado maior, inscrito' na
escala dos capitãis de infantaria, Luiz Pinto Lelo,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 10 do corrente mês.
Disponibilidade

Major de infantaria, adido, António Fernando de
Oliveira Tavares, que, de regresso do Ministério das
Colónias, se apresentou em 16 do corrente mês.
Reform,

Tenente-coronel de infantaria, em serviço na Direcção
da Arma de Engenharia, Alfredo Ribeiro da Fonseca,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 5 do corrente mês.
Por decreto de 24 do corrente mês:
Reforma

Coronel Jorge Artur de Almeida Luiz de Sequeira
e tenente-coronel Lourenço Caldeira da Gama Lôbo
Cayola, ambos na situação de reserva, 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.
0

Por portarias de 3 do corrente mês:
Adido

Alferes, do batalhão de metralhadoras n." 1, Afonso
Gomes Barroso, por ter sido requisitado para desem-
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penhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n." 13: 309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 do mês findo.
Reserva
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
do depósito de publicações do Ministério da Guerra,
Manuel dos Santos Baeta, e tenente, do batalhão de
caçadores n 3, Ântónio Rodrigues, 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 de 1929, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 22
de Maio findo e 3 do corrente mês.
.?

Por portarias de 9 do corrente mês:
Adidos

Capitão de serviço de administração militar, da secção de estatística e orçamento da Repartição do Gabinete do Ministério da Guerra, Raúl Vito da Mota Cerveira, e tenente, do regimento de artilharia ligeira
n." 4, Carlos Augusto Nunes, o primeiro por ter ido
prestar serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado e o segundo por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na polícia de segurança pública,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 28 de Maio findo e 20 de Janeiro de 1932.

Por portaria de 17 do corrente mês:
Disponibilidade

Tenente do serviço de administração militar, adido,
José Eduardo Correia, que, de regresso da Manutenção
Militar, se apresentou em 1 do corrente mês.
Reserva
Capitãis: de infantaria, supranumerário permanente,
António Augusto Franco e do extinto qusdro auxiliar
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de artilharia, do depósito geral de material de guerra,
Manuel António Mourinha de Almeida, o primeiro 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, e o segundo por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16 e 5 do corrente mês.
0

0

Oficiais milicianos

de reserva

Capitão miliciano médico, do quadro dos médico.
auxiliares do exército, Guilherme de Fraga Gomes, 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 considerado nesta situação desde 11
do corrente mês.
0

Por portarias de 24 do corrente mês:
Adido

Alferes, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. o 2, Hilário Domingues, por ter sido
requisitado para desempenhar lima comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 18 do corrente mês.
,,~

r,1"r,

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Joaquim Augusto
David; , que,' de regresso do Ministério das Col6ni8l,
se apres~ntou em 22 do corrente mês.
Reserva.

Capitãis, do batalhão independente de infantaria
n.? 25, José Pestana, e, do batalhão de metralhadoraa
n." 2, Sebastião de Barros e Cunha, por terem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados neSta
situação, respectivamente, desde 12 do corrente mês
e 18 de Abril de 1931.
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o-

Promoções

Ilinistério da Guerra - L a Direcção Geral- 2. li Repartição

Por decretos de 9 do corrente mês:
Quadro espeoial a que se refere o artigo 6.·
do deoreto n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Major miliciano de artilharia, o capitão miliciano,
do mesmo quadro, do regimento de artilharia de costa
n." 1, Alberto Augusto de Almeida, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do ano findo.
Frente maritima da defesa de Lisboa

Major, o capitão, do grupo de defesa submarina de
costa, António Peixoto Chedas, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro do ano findo.
Adido

Major,
manente,
e arreios,
tiguidade

o capitão de artilharia, supranumerarro peradido, em serviço na fábrica de equipamentos
Fernando Cortês dos Santos, contando a andesde 10 de Abril do corrente ano.

Por decretos de 17 do corrente mês:
Ministério da Guerra-1."

Dfrecção Geral-3.·

Reparfíção

Tenente-coronel, o major de infantaria Francisco Vicente da Silva, contando a antiguidade desde 5 do
corrente mês.
Supranumerário

Major, o capitão, do regimento de infantaria n,? 1,
João Martins Pinto Leal, contando a antiguidade desde
5 do corrente mês.
Adido

Tenente-coronel, supranumerano permanente,
jor de infantaria, supranumerário permanente,
professor do Instituto Feminino de Educação
balho, José Augusto de Melo Vieira, contando
guidade desde 5 do corrente mês.

o maadido,
e Traa anti-
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Por decretos

de 24 do corrente
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mês:

Direoção da arma de artilharia

Coronel, chefe da 3.& Repartição, o tenente-coronel
de artilharia Fernando Cardoso de Albuquerque, contando a antiguidade desde 10 de Abril último.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.· 14

Major, o capitão António Augusto de Sousa Oliveira, contando a antiguidade desde 16 de Maio último.
Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, em serviço
na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas, António
Caldeira Pinto Rebocho, contando a antiguidade desde
16 de Maio último.

Por portarias

de 3 do corrente

mês:

Quadro espeoial a que se refere o artigo 0.°
do deoreto n.O 7:823, de 23. de Novembro de'1921

Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano,
do mesmo quadro, do batalhão de metralhadoras n." 1,
José Silvestre Rodrigues, contando a antiguidade desde
16 de Janeiro último.
Regimento de infantaria n.O20

Capitão, o tenente Raúl Nunes da Mota, contando
a antiguidade desde 14 de Maio findo.
Supranumerário permanente

Capitão chefe de banda de música, o tenente chefe
de banda de música supranumerário permanente, António da Piedade Vaz, contando a antiguidade desde
28 de Fevereiro último.
Adido

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço
no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Manuel
Aboim Ascensão de Sande Lemos, contando a antiguidade desde 14 do mês findo.
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Por portarias de 17 do corrente mês:
Direcção da. a.rma de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria Alfredo Tôrres
Baptista, contando a antiguidade desde 5 do corrente
mês.
Extinto quadro auxiliar

de artilharia

Capitão, o tenente do mesmo extinto quadro, do grupo
mixto independente de artilharia montada n," 24, João
Ruivo da Silva, contando a antiguidade desde 5 do
corrente mês.
Supranumerarios

permanentes

Capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia,
os tenentes do mesmo extinto quadro, supranumerários
permanentes, do grupo independente de artilharia de
montanha n." 12, Artur do Rêgo, António de Figueiredo e Raúl Augusto Martins, contando todos a antiguidade desde 5 do corrente mês.
Depósito geral

de material

de guerra.

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
supranumerário permanente, o tenente do mesmo extinto quadro, supranumerário permanente, Aleixo Paulo
Mascarenhas, contando o antiguidade desde 5 do corrente mês.
Adido

Capitão do extinto quadro auxiliar da artilharia,
supranumerário permanente, o tenente do mesmo extinto quadro, supranumerário permanente, adido, em
serviço na fábrica de pólvoras físicas e artifícios, Carlos
Augusto de Almeida, contando a antiguidade desde 5
do corrente mês.
Por portarias de 24 do corrente mês:
Ministério

da Guerra-2.a

Direcção Geral-3.

1

Repartição

Capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, com o curso de administração
militar, o tenente miliciano do mesmo quadro, António
LuÍ% Caria Rodrigues, contando a antiguidade desde
11 de Março de 1922.
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n.> 7

Capitão miliciano, do quadro especial, com o curso
da arma, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Mário
Ramos da Silva.
Grupo independente

de aviação e bombardeamento

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
com o curso da arma, o tenente miliciano, do mesmo
quadro, Abel Rodrigues Casaleiro.
Q.uadro espeoial a que se refere o artigo t5.0 do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitãis milicianos de infantaria, os tenentes milicianos, no mesmo quadro, Gualter Monteiro Alves,
do batalhão de caçadores n.? 9, com o curso da arma,
Joaquim José da Costa, do batalhão de metralhadoras
n." 3, Carlos Adriano da Fonseca, José Guilherme
Pacheco e, com o curso da arma, Alfredo Martins
Marques, adidos, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, com o curso da arma,
Romano Maximiano Rodrigues e Manuel Francisco de
Sousa Viana.
P 0'1' portaria de 30 do corrente mês:
Regimento

de infantaria

n.> 6

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço
no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Jaime
Lourenço Guedes.
Batalhão de caçadores n. ° 7
Capitão, o tenente Meteliano Augusto Fortes.
Grupo de artilharia

a cavalo n.s 2

Capitão picador, supranumerário, o tenente picador
Manuel dos Reis Cardoso, contando a antiguidade desde
12 do corrente mês.
Regimento

de oavalaria

n.· 9

Alferes picador, o aspirante a oficial picedorLaurentino Rodrigues Laguez, sem prejuízo da antiguidade.
lIilli~lério da Guerra - Repartição Geral

Por portarias de 3 do corrente mês:
Quadro especial

dos oãcíata

milioianos

de infantaria

Capitãis, os tenentes, na situação de reforma, inválidos de guerra, nos termos dos artigos 2.° e 3.° do
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decreto n.? 16:443, de 1 de 'Fevereiro de 1929, Daniel
Fernandes de Assunção e Alfredo da Cruz Curado, contando ambos a antiguidade desde 3 de Abril do corrente
ano.

Por portaria de 9 do corrente mês:
Quadro especial dos oficiais milicianos

de infantaria

Capitão, o tenente, na situação de reforma, inválido
de guerra, nos termos dos artigos 2,° e 3.° do decreto
n." 16: 443, de 1 de Fevereiro de 1929, Adriano de
.Jesus Carneiro, contando a antiguidade desde 3 de
Abril do corrente ano.

5, o -

Colocações, exonerações e transferêncías

Ministério da Guerra - L a Direcção Geral- t,a Repartição

Por decreto de 30 do corrente mês:
Conselho Superior

de Disciplina

do Exército

Exonerado de vogal, o general Miguel Baptista da
Silva Cruz.
Vogal, o general Luiz Augusto Ferreira Martins,
ficando exonerado de comandante da Escola Central
de Oficiais,
Por portaria de 22 do corrente mês:
Presídio

militar

de Santarém

Exonerado de comandante, a seu pedido, o coronel
reformado José Augusto Coelho Leite Pereira de Castro,
Comandante, o coronel, na situação de reserva, Alfredo de Melo Faria.
Iliuistério da Guerra - ta Direcção Geral- P

Repartiç.'io

Por decretos de 30 do corrente mês:
Ministério

da Guerra-3,'

Direcção Geral

Chefe do estado maior do exército, o general José
Alberto da Silva Basto,

2.' Série
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Conselho Superior de Promoções
Exonerado de vogal, o general José Alberto da Silva
Basto.
Vogal, o general Eduardo Augusto Marques, ficando
exonerado de chefe de estado maior do exército.
Direoção da arma de infantaria
Exonerado de director, o general Raúl Olímpio de
Boaventura Ferraz.
Director, o general Francisco Bernardo do Canto,
ficando exonerado de ajudante general do exército.

Por portaria de 17 do corrente mês:
Regimento de infantaria nO 12
Alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria
n." 15, Abílio de Faria, pelo pedir ..
Regimento de infantaria n, e 13
Segundo comandante; o tenente-coronel
de infantaria, no quadro da arma, Luiz Torcato de Freitas Garcia.
Regimento de infantaria n.O 18
Major, com o curso do estado maior, do regimento de
infantaria n. ° 9, Jorge Dias da 'Costa, pelo pedir e para
os efeitos da alínea a) do artigo 45.° do decreto
n ." 17: 378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo
decreto n.? 19: 175, de 27 de Dezembro de 1930.
Batalhão independente de infantaria n.s
Capitão do serviço de administração militar,
ponibilidade, António Pires, pelo pedir.

23

em dis-

2.' inspecção de artilharia
Inspector interino, o coronel, do regimento de artilharia de costa n. o 2, Albino Penalva de Figueiredo
Oliveira Rocha.
.
3.· inspecção de artilharia
Inspector interino, o coronel, do grupo de artilharia
pesada n.? 1, João de Azevedo Monteiro de Barros.

Escola de apltcação de artilharia de costa
e contra aeronaves
Comandante, o coronel, do grupo de defesa submarina de costa, António Gonçalves Pinto Júnior.
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Instrutor, o major de artilharia, da frente marítima
da defesa de Lisboa, Eduardo Augusto Tavares Nunes.
Frente maritima da defesa de Lisboa
Comandante interino, o coronel, da escola de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves, Camilo
Amândio da Silva Sena.
Regimento de cavalaria D.· 2
Alferes, do regimento de cavalaria n.? 9, João Faustino de Albuquerque de Freitas, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.

Por portaria de 19 do corrente 'Inês:
Regimento de infantaria n.· 13
Tenente, supranumerário permanente, do batalhão
de caçadores n.? 3, José António de Lima, pelo pedir.
Regimento de infanta! ia n " 18
Capitão, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n." 16, José Afonso de Almeida Júnior,
pelo pedir.
Grupo de artilharia pesada n. o 2
Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do regimento de infantaria n." 7, Fernando
Joaquim Corado.
Regimento de cavala, ia n. o 7
Tenente, do regimento de cavalaria n," 8, Luiz Ferreira Pinto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional,
Serviço meteorológico do exército
Chefe interino, o coronel de aeronáutica, supranumerário permanente, Norberto Ferreira Guimarãis.
de Belém
Director, o tenente-coronel médico, supranumerário,
da 3." companhia de saúde, Carlos ,Tosé Fernandes Botilheiro.
Hospital milit~r auxiliar

2.' Série
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Por portaria de 24 do corrente mês:
Ministério da GuerraArquivo

hístórír

3. Direcção Gera.l
8

o militar

Tenente de infantaria,
do grupo independente
de
aviação de protecção e combate, Sebastião Duarte da
Luz Pernes.
Eacola prática de infantaria
Adjunto, o tenente, do batalhão de caçadores n. o 9,
Alberto Adeodato Rodrigo.
Batalhão de caçadores n.> 4
Tenente, do distrito de recrutamento e reserva n. o 16,
Cristóvão Pereira, por motivo disciplinar.
Batalhão de metralhadoras n.O 3
Tenente, do regimento de infantaria
n." 13, Jaime
Pompílio Auto Silva, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.O 16
Capitão miliciano, do quadro especial, dó regimento
de infantaria
n.? 17, João Pires de Carvalho, por motivo disciplinar.
Grupo de defesa submarina de costa
Capitão, do grupo de artilharia pesada n. ° 2, Dimas
Lopes de Aguiar.
ReA"imento de ca~u.lar1a n. 3
Alferes de cavalaria,
da escola prática
João Baptista Machado, pelo pedir.
G

da arma,

Instituto Feminino de Educação e Trabalho
Suo-director,
o tenente-coronel
de infantaria,
supranumerário permanente,
Bento Esteves Roma.

P01'

portarias de 28 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral

de adjunto da 2.8 Repartição,
o coronel
com o curso do estado maior, Vi.torino
Henriques Godiaho, pelo pedir.
Exonerado
de infantaria,
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militar

de obras e propriedades

militares

Adjunto, o capitão miliciano, do quadro especial, do
regimento de infantaria n. ° 6, João Baptista Correia
de Araújo, pelo pedir.
Comando militar

dos AçOres

Inspecção de ar·tilhario.

Major de artilharia,
de Oliveira.

no quadro da arma, José Inácio

Quadro da arma de infan taria

Major, do distrito de recrutamento e reserva n." 3,
Joaquim Mendes Bragança.
Tenente, do regimento de infantaria n." 17, Arnaldo
Vítor Marques.
Regimento

de infantaria

n.O 3

Capitão, supranumerário permanente, do distrito de
recrutamento e reserva n. ° 8, João Hermínio Barbosa.
Regimento

de infantaria

n.> 8

Tenente médico, do regimento de cavalaria n." 9,
Abílio de Deus Pereira do Lago e Costa, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento

de ínfanta rta n.O 16

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n 10, Manuel Rodrigues Dias Júnior,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
,?

Regimento

de infantaria

n.O 20

Tenente-coronel de infantaria, da 3.&Repartição da
1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, João Maria Duarte Bemfeito.
Batalhão

de ciclistas

n.> 1

Alferes, do regimento de infantaria n.? 5, Ivo Guedes da Silva, por motivo disciplinar.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O 17

Major de infantaria, do distrito de recrutamento e
reserva n." 13, Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão.

2.' Série
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Direcção da. arma de artilharia
Major miliciano
de artilharia,
no quadro
Alberto Augusto de Almeida.
Grupo independente de ar tflharf a de

montanha

especial,

n."

12

Capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia,
supranumerários
permanentes,
Raúl Augusto Martins,
António de Figueiredo e Artur Rêgo.
Grupo mixto independente de artilha.ria montada n.s 24
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
mesmo extinto quadro, João Ruivo da Silva.
Regimento de cavalaria n.· 4
Alferes, do regimento de cavalaria n. o 8, Jorge
Silva Oliveira Travassos Lopes, pelo pedir.

no

da

Direcção da arma de engenharia
Desenhador,
o major do regimento
de infantaria
n ," 9, Abel Augusto Tôrres.
Grupo independente

de aviação de bombardeamento

Alferes do serviço de adminjstração
militar, supranumerário, do grupo de artilharia
pesada n ," 1, António da Conceição Marcelino.
Quadro dos oficiais médicos
Tenente-coronel médico,
n. o 8, Manuel Bragança.

do regimento

Inspecções do serviço de administração

de infantaria

militar

Sub-inspector, o major do mesmo serviço, da 1.& Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
José António Cerveira.

Por portarias de 30 do corrente mês:
Mini stério da Guerra -1.' Direcção GeraJ
Ajudante general do exército, interino, o coronel de
infantaria,
com o curso do estado maior, adido ao
quadro, chefe do estado maior do Govêrno Militar de
Lisboa, Fernando Augusto Borges Júnior.
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Chefe de secção, o te.nenie~corane.l,
permanente,
do batalhão de caçadores
ria Vale de Andrade.
,
Ministério

Cl!l.Guerra-2.a

Arg_uiiYlsta, o alferes
do secretariado
militar,
tins.
Ministério

Direcção

su,pll'~umer8ll'1O
.a, ° 7., Jose.Ma-

Geral-2."

Repartição

do extinto quadro dos oficiais
supranumerãrio,
Artur Mar-

da Guerra-3."

Direcção

Geral

2," Repartição

'Chefe, D coronel do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos tenentes-coronéis
de infantaria,
adjunto, Ernesto da França Mendes Machado.
Z>." Repartição

Chefe, o coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
adjunto,
Cesário. Au,gusto de Almeida
Viana.
4.'

.Ptep<mr'li!;l'ãio

Exonerado de chefe, o coronel de infantaria,
com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Arnaldo de
Melo.
Cheie, I@ COTDn_e[ «lo e.mtint<!Jcorpo do 'estado .maior,
ia..serito ma eseaâa dos tenoe.m.te-'cQxonéisde cavalanin ,
adjunto,
Artur Pereira <ihe M-esqwta.
~ll8.d.l\Cl

da tamm:a de .d.n.t:!l.nta,'l'ia

Major, ela 2.& Re,partiç~0 ciLa1.& Dieeeção Genal do
Ministério
da Guerra,
Jaime Vá,tor Ribeiro de Meneses.
Capitão, da carreira de tiro de Ovar, Duílío da Silva
Uílll'ques.
!R.egimenlto üe .mfantwr.ia .n.'" 11

Tenente, do regimento de infantaria
n ,? 16, António
Joaquim Ribeiro, por motivo disciplinar.
R:egi,mento

Capitão, do regimento
de Andrade.

de il'Jilian.l1arian,v 12

de infantaria

R&grment.<D lile ..artil1l1aria

Tenente, do grnpo de arti11tana
nando Artur de Oliveira.

ligeira

n ,? 16, Ricardo

n.· 2

a cavalo n .? 1, Fer-

2.' Série
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·DireCJ~ão.4"8.arma .de cavalaria
.Ohafe do arquivo, o alferes do extinto quad~ aos
oficiais do secretariado militar, supranumerário,
da
2." Direcção Geral do Ministério da Guerra, 'Delfim das
Neves.
Regimento

de sapadorea

de oaminhos de ferro

n." 15,

Tenente médico, do regimento de infantaria
Rui Alberto .Freire.
Batalhão

de .aartomobfltsüae

Tenente, do batalhão de pontcneiros, José Galhardo
Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Oficinas gerais

de material

de engenharia

Adjunto, o 'tenente do regimento
Mário Torroais Fragcso.

de telegrafistas,

Hospita1 militar .principa1 .deLisboa
Serwiç.o 'de lra'liologia"" tlsioteré1pia

Capitão médico, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, J os.é Maria Fernandes Lopes.
Cap itão miliciano médico do quadro especial, do batalhão de caçadores .n, o ..1, .M:.amle1Rer.rnenegildo Lourinho.
"Hospital militar

principal

do POrto

Cl1nka médica

Tenente médico, do regimento de artilharia
n." 5, Armando Alves ae Sousa.
Adido ao quadro nos termos

Tenente, do extinto quadro
riado militar, adido ao mesmo
Teotónio Tinoco, por ter sido
arquivo da Direcção daAr.ma
-Escol-a Central

do decreto n.

O

ligeira

13:020

dos oficiais do secretaextinto quadro, Alfredo
exonerado de chefe do
de Oavalaria.

de Oâcíats

Comandante, o 'brigadeiro de infantaria, com o curso
do -estado maior, no quadro da arma, João de Almeida.
~Uillitlério da GOOI1'u_..neJHl~lição Gerál
.PM decreto de 24 do corrente mês:

'Conaiderundo professar ordinário efectivo da 15." cadeira do Instituto 'Profissional das Pupilos do Exér-
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cito, nos termos dos artigos 82. e 83. do decreto
n ." 18: 876, de 25 de Setembro de 1930, o major de
engenharia Eugénio .António Duro Xavier, desde 11
de Abril do corrente ano.
0

0

Por portaria de 10 do corrente mês:
Regimento

de artilharia

ligeira

n,> 1

Oapitão do extinto corpo de capelãis militares, do
quartel general da 4." região militar, João da Oosta
Lobato, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

Por portarias de 24 do corrente mês:
Oonsideradosprofessores ordinários efectivos do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, desde 11
de Abril do corrente ano, nos termos dos artigos 82.
e 83.° do decreto n,? 18: 876, de 25 de Setembro de
1930, os seguintes oficiais:
Oapitão de engenharia Joaquim Mateus Preto Ohagas - disciplina de mecânica e mecânica técnica.
Primeiro tenente de administração naval Abel da
Oosta Lázaro - 5.&cadeira (contabilidade geral e industrial e contabilidade aplicada).
0

6. o -- Comissões
Ilioistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Por portarias de 16 do corrente mês:
Tendo a comissão nomeada por portaria de 1 de Setembro de 1921 elaborado o projecto do regulamento
para o Arquivo Geral do Ministério da Guerra e realizado já, em parte, os diversos trabalhos de que fôra
incumbida; e, outrossim, tornando-se indispensável
remodelar aquela e constituir outra com atribuIções
actualizadas e definidas: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver
a referida comissão e louvar os seguintes oficiais, que
dela têm feito parte, pela maneira criteriosa e profl-
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ciente como se desempenharam
de tal encargo, contribuindo para melhorar os serviços do referido Arquivo '
Geral e sobremaneira
enriquecer a' documentação
do
Arquivo Histórico Militar, prestando assim um relevante serviço ao País e à história das suas instituições
militares:
General reformado Vitoriano José César;
Coronel reformado Afonso de Albuquerque Martins;
Tenentes-coronéis
de infantaria
João de Passos Pereira de Castro Júnior e António Pires Pereira Júnior;
Major de infantaria
Joaquim Mendes Bragança;
Capitãis:
reformado Eduardo Adolfo Jaime Picaluga;
do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar Manuel Grilo da Cruz Andrade;
de infantaria
Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto e de artilharia
Eliseu José Pinto Vilas Boas.
Tornando-se indispensável continuar-se a proceder ao
descongestionamento
do Arquivo Geral do Ministério
da Guerra, de forma a desembaraçá-lo dos livros e papéis
julgados inúteis, e a apressar a separação dos que devem
ser destinados ao Arquivo Histórico Militar, para que
se possa mais fàcilmente organizar e dispor metodicamente os livros e mais documentt>s que devam continuar
no mesmo Arquivo Geral; e tendo em vista que, de uma
maneira constante e contínua, são enviados para êste
Arquivo numerosos massos de documentos, vindos das
unidades e estabelecimentos militares, e que devem ser
rapidamente
seleccionados para evitar uma aglomeração que se torna prejudicial:
ma;nda o Govêrno da
República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais abaixo indicados para constituírem
uma comissão permanente com as seguintes atribu'ições:
1.0 Separar os documentos com carácter histórico,
que devam transitar para o Arquivo Histórico Militar,
formando-se recibos em duplicado, com indicação sumária dêsses documentos, ficando um no Arquivo Geral
e o outro no Arquivo Histórico Militar;
2.° Proceder à inutilização
ou venda dos livros e
papéis julgados inúteis por essa comissão, devendo
o produto da venda ser arrecadado pelo conselho eventual do Arquivo Geral e destinado ao renovamento ,~
aquisição de material para acondicionar os papéis do
mesmo Arquivo;
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3.<>Relacionar
os livras e documentos de carácter
administranivo que devam ser enviados para a 2.& secção
do mesmo Arqll';va, em Ohelas ;
4. ° Entregar
ao. Arquivo Geral os, livros e papéis,
que <levam permanecer n.o mesmo. Arq,uivo;
5.° Organizar as instruções contendo os preceitos a
observar na selecção dos diferentes
documentos, com
indicação dos destinos a dar-lhes.

Presidente :
General

reformado

Vitori'ano

José César.

Vogais:
Coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
Liberare Damião Ribeiro Pinto;
Tenentes-coronéis:
do extinto qnadro dos oficiais do
secretariado
militar,
na situação de reserva, António
Júlio Belo de Almeida e de infantaria
João de Passos
Pereira de Castro J tinicr ;
Major de infantaria
Joaquim Mendes' BTagan..ça ;
Capitãi:s:
reformado Eduardo Adolfo J aime Píealuga;
do extinto quadro dos oficiais do secreilariado
militar Manuel Grilo da; Cruz Andrade, e, na situação
de reserva, Leopoldo João daS' Dores- Saraiva;
e: -Ie
a1'tilharia Eliseu José Pinto Vilas: Boas.
Á esta comissão. será agregado
um oficial superior
do serviço de administração
militar,
na situação' d2
reserva, que, como delegado da mesma comissão, :imi
a Chelas examinar os documentos ali' existentes, observando as instruções elaboradas- pela res-pectiva comissãe
Para auxiliar os seus trabalhos terâ a comis-são à sua
disposição um amanuense designado pelo chefe da Arquivo GeTaI do Mini&té'rro da Guerra.

Por partaria de 1.7 do corrente mês:
Manda o Gevêrno da República
F'Oxtllguesa,. p:e101
Ministros da Guerra e da Bnstaução Públi'CII',. nom ...
os oficiais a seguir indicados
para. consmtuIÍl!!eml a
comissão encarregada
de estudar as possibilidades
de
ae poder puhlicar o Dicionário Bibliográfic.o MiliJJtt6
Ptwtuguês., devidameJIJte actualizado':
GeIre2!al,. na sibuaçâa de reserva, J osê. Justino 'lrei,.
xeira Botelho, delegado da secção de- histénia, da, Ar.
demia de Ciências de Lisboa;
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General, na siiuação de reforma, Vitoriano Jasé, Cêpresidente dia eomissâo de história militar;
COlI!onetde imfantaria na: situação dte>reforma, An...
tõnio Enstáql\>ÍOde Azevedl(, e Silva, bi!blioteeárlo, uO
exé.lcito:;
0oTli1:l1oelde au:til.llruria: Henrique
de Campos ]!lerreiro
Lima; <D'Í:necto1!
d'o ArqlÚVO Biis:tócic0 Mili:lJar;' e
Temmte-cOl'onet doocorpo do estad~ maior, Il!31 situa>Çã0 de reforma,
Augusto- Hetellio da COsta Veiga,
director d~ Biblioteca Nacional de Lisboa.
SIlX,

,

•

..J;

Por' portomia d/e' 2Q do oorrenib« mês:

Nomeado o tenente-coronel de infantaria JOão de
Passos Pereira de Castro Júnior para lazer parte da
comissão permanente incumbida de propor e executar
anualmente o programa comemorativo da batalha de
Ourique, nomeada por portaria de 21 de Julho de 1926.
PQ9' PQrfJ01J"ôa de 39 do earrrent€?
mês:
Mand'a o Govêrno da R'epúl:)Uca Portuguesa, pelos
Ministros da Guerra e <la Marinha, que uma comissão,
a <1Iuepresidirá o primeiro dêstes Ministros, composta
pelos oficiais abaixo designados, servindo o primeiro
dêstes oficiais de vice-presidente e o último de secretário, proceda ao estudo de um novo estatuto do Cofre
de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano:
Coronéis: reformado, João Vitorino da Fonseca e,
na situação de reserva, José Coutinho de Gouveia, Vergílio Aurélio Henriques dos Santos e António da Graça
Ferreira;
Capitão-tenente de administração naval João Maldonado Vilalobos Vieira;
Capitão do extinto quadro dQS oficiais, do secretariado
militar Manuel Gzilo da, Cruz Anruluzade.
'
I

llilú~tétio da, Guma.- L

a

llirec~ãQ Gel"'.ú,- 2,.~ nCEill:li~ãQ,

Par portaria de 17 do corrente mês.:
Não tendo ainda sido publicado o regll:tamentf(l)lJI6.
Conselho Superior de Promoções destinado a substitui?
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o de 1911, e ao qual se refere o artigo 5.° do decreto
n," 13: 336, de 30 de Março de 1927, e achando-se dis-

persa a legislação que regula o seu funcionamento:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que seja nomeada uma comissão
composta dos oficiais em seguida mencionados, servindo
o primeiro de presidente e o último de secretário, para
proceder à elaboração do aludido regulamento, em conformidade com as atribuIções que actualmente lhe estão
cometidas:
General João Estêvão Águas, coronel do extinto
quadro dos oficiais do secretariado militar José Carlos
Afonso Barroso e major do mesmo extinto quadro Artur
do Nascimento Nunes.
Ministério da Guerra - llepartiçãe

Geral

Por portaria de 24 do corrente mês:
Considerado ao abrigo do § único do artigo 179.° do
decreto n 18: 876, de 23 de Setembro de 1930, o capitão de engenharia, professor do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, Henrique Gomes da Silva,
que se encontra desempenhando uma comissão importante de serviço público no Ministério das Obras Públicas e Comunicações.
.?

7. o - Aumentos sôbre o sôldo e diuturnidades
~Iinigtério da Guerra - ta Direcção Geral- 2. II Repartição
P01'

portaria de 3 do corrente mês:

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 28
de Janeiro do corrente ano que concedeu o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, nos termos
do decreto n.? 20: 247, de 24 de Agosto de 1931, ao
capitão, do batalhão independente de infantaria n. ° 23,
Laurénio Cota' Morais dos Reis, por ter sido deferido,
por despacho de S. Ex." o Sub-Secretário de Estado
das Finanças, de 27 de Maio último, um requerimento,
datado de 30 de Junho de 1932, em que pedia o mesmo
aumento.
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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 segúida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n. ° i 7:378, 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:

Por decreto de 17 do corrente mês:
Estado maior general - g.eneral Júlio Ernesto de
Morais Sarmento, comandante da 4.a região militar,
desde 28 de Abril de 1933, se nesta data já estiver recebendo o sôldo de general.
Por portaria de 29 de Abril do corrente ano:
Infantaria - capitão Laurénio Cota Morais dos Reis,
no batalhão independente de infantaria n." 23, desde
1 de Julho de 1931.

.

Por portarias de 20 do ";'ês findo:
Infantaria - capitão miliciano, do quadro especial,
Alberto Guimarãis Baptista, desde 1 de Maio de 1933,
adido, no Ministério do Interior e em serviço na polícia
de segurança pública do Pôrto, e tenente miliciano,
do mesmo quadro, Joaquim da Silva Caldas, na La região militar, desde 8 de Maio de 1933.
Por portaria de 27 do mês findo:
Infantaria - capitão Matias Rodrigues Figueira J
nior, no batalhão independente de infantaria n." 22,
desde 1 de Abril de 1933; artilharia - capitão Rui
Pereira da Cunha, no regimento de artilharia' de costa
n 2, desde 19 de Maio de 1933.
ú-

.?

Por portarias de 3 do corrente mês:
Infantaria - tenente Manuel Xavier Pereira Simões,
desde 28 de Dezembro de 1932, adido, em serviço no,
Ministério das Colónias; cavalaria - tenente Luiz Ferreira Pinto, no regimento de cavalaria n ." 8, desde 3de Abril de 1933.
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12"Qrportama de. 9 do corrercte. mês:
ArtiIliarÍ'a - capitão
Á]vall'o Tavares
A.fonso dos
Santos, na Escol'a Central de Oficiars, desde I dre Junho
de 1933.

For portaria/ de. 24 do corrente. mês:
ArtiThan1a - C1upitãOt J cão. Lopes da. Fonseca
Guedes, no l'egim:.en.tQ de artilharia,
1ige:il'ID DI.O 3, desde 15
de Junho de 1933; veterinário
- capitão Henrique
de
Sant' Ana, em serviço no depósito de gararehões, desde
10 de Junho de. 1933.

Por portaria de 30 ao comente mêe:
Aeronáutica
- capitão Celestino FaÍ>s de Ramos) no
grupo independente
de aviação
de bombardeamento,
desde 22' de: Jun'ho d-e :t!93g~

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

Por decreto de 24 do corrente mês:
I'nfantaria Fennando
1933.

majon,
em d:<:Í.s.p03lI'óilidad"e, An.t.ó.DIi.o
de Oliveira Tavares,
desde 16 de J unho càe

Por portarias de,20 do mês findo:
Infantaria
- tenentes:
no quadro da arma, Arnaldo
Vítor Marques,
desd-e 13 de Maio de 1933, milicianos,
do quadro especial,
José Raimundo Pereira, desde: 1
de Maio a-e 193a, Romano M'aximia.no Redrigues,
desde
13 de M.alo de 1933, Manuel Francisco de Sousa Viana;
desde t5 de Maio de- 1933, todos adidos no Ministézia
do Interior
e em serviço na guarda nacional. nepublicana, Eugénio
de Loureiro
Almeida
Fontes, no regimento de infantaria
n. o 4, desde 5 de Maio de 1933,
Joaquim José da Costa, no batalhão de caçadores n.? 9,
e A1fredo Martins Miwrques~ no batalhão
de nrotl1aJiliaderas Jll. o 3, desde- 15, de Maiol de 19.3~),Carles A.driiaam,
Eonseca; no babalhão de: metralhadoras
m,o. 3:, <llisdllt
16 ue :Maio de 1933 e António Martins Fenreina, Ji.ínimr,
desde 13 de Maio de 1933, adido, 110 Ministério
dn
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Comércio, Indúatria
e Agricultura e em serviço- no
Instituto Geográfíce
e: Cadastral; médico - aapiJtãD
M.a.n.uelAntónio Erres Ferreira, na Escala. P:ná'l:i'Clll
da
.A.ntilharia, desde 12 de :Maio de 193.3.
Por portaria:

Infantaria

-

de 2'7 ã!o mês flnda:'

tenentes. milicianoa,

do quadro esp~

cial; Víton Canlos Bnaga, na 4.& negião miliéaa', desde
9 de Maio: de 1933, Abílio Augusm ']aJ)Ol'OO, IW batruIhão de caçadores n.. o 3) desde- 19 de M.aio de 198-3;
médicos - capitão J086 de Mowa N.eves, na 3.& companlüa de administração
militar." desde 20 de Y;a~'()
de 1933, milmiano, do quadro espeeial, Júlio C01llbin.b.1O
de Sousa Rsfoios, no negimeneo <lli iníantaais
n. o: lã,
desde 1& 00' Maio de- 1933.
Por portarias

de 3 do corrente

mês:

Infantaria - capitão AnMllio J oa!!! Soa.res' Durão,
no distrito de recrutamento e reserva n. o 16, desde 30
de Abril de 1933; tenentes-: Manuel J'osé- Bruno Machado, desde 5 de Abril de 1933, adido, em serviço' no
Ministério das Colónias, e miliciallils, do quadno especial, Manuel António Teixeira de ~!lllCedo,na carreira
de tiro de Lousada, desfie 19 de Maio de 1933, J oaqnim
António Simões, no regimento de infantaria n.. o 21.,
desde 22 de Maio de 1933, Carlos Augusto Gonçallses
Coelho, no quadro, desde 30 de Maio de 1933.
Por portarias

de 9 d'o correnbe mês:

Inf'an.taria-tenentea:
Agostinho d'e Armei da G'I:aç,a,
no distrito de r.ecrutamento e. reserva n.. o 1, desde ~
de J'unho de 1933, e milicianos, do quadro especial',
António José Pereira Pinto de :Macedo, no regimerrto
de infantaria n ," 4, desde 26 de Maio de f933, e Horácio de Assis Gonçalves, desde 31 de Maio de 1933,
adido, no Ministério das Finanças e em serviço na
guarda fiscal.
Por portarias

de. 24 do c.o'/WIenfJemês:

Infantaria - tenentes : Pedro da Cunha, QaillmNln:a
e
Silva., M.ámioAugusto da Costa e César !bria. de-Senpa
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Rosa, desde 31 de Dezembro de 1932, Abel de Sousa
Moutinho, desde 26 de Abril de 1933, António Henrique Arez Valente do Couto, desde 28 de Abril de 1933
e milicianos, do quadro especial, Silvino Artur de Oliveira Saraiva, desde 30 de Março de 1933, Francisco
António Nunes de Carvalho e David Cirilo Leitão Gonçalves, desde, 8 de Maio de 1933, todos adidos e em
serviço no Ministério das Colónias; artilharia - capitão miliciano, do 'quadro especial, Luciano Augusto
Dias, no quadro, desde 10 de Junho de 1933; médicos - capitãis milicianos, do quadro especial; Pedro
Medeiros de Albuquerque Teixeira, no regimento de
infantaria n.? 1, desde 29 de Maio de 1933, Vasco
Sanches, no regimento de artilharia ligeira n
3,
desde 19 de Junho de 1933; extinto quadro dos oficiais
do secretariado militar - tenentes: Boaventura Vieira
da Silva, no distrito de recrutamento e reserva n 6,
desde 18 de Junho de 1933, e Rafael de Figueiredo
Ministro, no distrito de recru tamen to e reserva n. ° 7,
desde 19 de Junho de 1933.
.?

,?

Por portarias de 30 do corrente mês:
Infantaria - tenente miliciano, do quadro especial,
Manuel Dias da Silva Pinto, no batalhão de caçadores n." 7, desde 19 de Junho de 1933; cavalaria - tenente miliciano, do quadro especial, Rui Pessoa de
Amorim Melicio, no quadro, desde 28 de Junho de
1933.
Por decreto de 3 do corrente mês:
Concedida a diuturnidade de que trata o artigo 15.°
do decreto n. ° 11: 279, de 26 de Novembro de 1925,
desde 23 de Maio de 1933) ao coronel de aeronáutica
Norberto Ferreira Guimarãis, na direcção da arma,
por ter prestado naquela arma quinze anos de serviço.

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Por portaria de 17 do corrente mês:
Concedido o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 27 de Maio do corrente ano, nos termos

2.1 Série

ORDEM DO EX:eRCITO N.o 10

357

dos artigos 67.° a 69.° do decreto n." 16 :443, de 1
de Fevereiro
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 de 1932, ao
tenente, na situação de reforma, inválido de guerra,
Francisco
Augusto
de Eigueiredo,
por ter completado o tempo, a partir do pôsto de tenente, necessário para aquele aumento,
nos termos do decreto
n ," 17: 378, de 27 de Setembro de 1929.

8. 0_ Condeconções e louvores
31inislério da Guerra -Repartição

do Gabinete

Por decreto 'de 30 do corrente mês:
Louvada e conjuntamente
condecorada com a Cruz
de Guerra de 1. a classe a unidade a seguir mencionada
que fez parte do Corpo Expedicionário
Português,
em
recompensa dos altos feitos que praticou e lhe vão in-dicados, sendo-lhe aplicável o -disposto nos artigos 41.°
oe42.° do decreto n.? 8:357, de 25 de Agosto de 1922:
«1.0 batalhão do regimento de infantaria
n." 9 da
3.a brigada de infantaria do Corpo Expedicionário
Português, porque, tendo sido citado por diversas vezes
nas ordens de divisão e brigada, pelas acções e bombardeios em que tomou parte, salientando-se
em especial na acção de 14 de Março de 1918, em Neuve Chapelle, em que roi citado em ordem de divisão, pela
bravura como se bateu no combate daquele dia, mantendo-se nas suas posições, apesar do violento bombardea. mento do inimigo, repelindo-o com denodo e infligin-do-lhe baixas, levantando
mais ainda o prestígio da
1. a divisão, pelo que em todas as formaturas da sua
brigada passou a formar à direita, e ainda pela disciplina e nítida compreensâío que os seus oficiais e pra-ças manifestaram
dos seus deveres militares e patrióticos, e por, na última rase da guerra que antecedeu
o armistício, ter feito parte da brigada de assalto que
entrou na Bélgica em perseguição do inimigo, contribuindo assim valorosamente por todos estes feitos para
manter mais' alto o prestígio da Pátria e do Exército
Português».
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nepal'liçiw

mês:

Condecorado,
por deliberação
do Supremo "Tri'lmna1
Militar,
coma
meda'lha militar
ae 'Prata da -classe
de lbons serviços, por estar nas condições do § 2.° do
artigo 8. o ao regulamento
para a concessão da medalha
niBitar,
de 28 de Setembro
ae '1917, o "tenente-coronel
de artilharia
:~f-:iguel 'Pereira Cautinho.
Condecorado,
por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar,
com.a medalha militar
de prata da classe de
bons serviços,
por estar nas condições
da alínea a)
para a concessão
do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento
da medalha
malitar,
de 28 de Setembro
de 1917, o
major de artilharia
Mário Alberto
Sardinha
Pereira
Coelho.
Por portaria

de 22 do corrente

mês:

.comlecOl:a.do, per deliberação
de 'Supremo Tribunal
Militar, .ooan a anedalha militar
da classe de bons serviwos.pOO' estar nas condiçães do ~ 2,° do .artigo .8.0
de -.:uegulamen.to 'pana a concesaão da medalha mili'tar,
de 2B de Setembro de 19J.7, o tenente
de .infantaria
Zeferine da Cunha Coelho de Barbosa V~ de Castro .

.Por/' portaria

de 30 de corrende mê«:

iLou'VIll4ll>Bos 'seguintes
oficiais:
Ehme:rrul J1aúJ Olfmpio Boaventnza
Ferraz pela forma
illltt.l:ilág8Ilte e salosa coma desempenhou
o cargo de direoter da nrma de .infnnturia,
onde manifestou
as suas
qnalidadee
deaficial
com petente e sabedor.
General .Luiz Augusto
Ferreira
Martin'S pela forma
irrteljgente
·e sabedora como desempenhou
o cargo ae
ceenandasrte
da EscolaOentral
de 'Oficiais.
Genew
Eduerde Augusto Marques 'pela 'superior ínteJii.gência, rnexoedível
lealdade
e grande proficiência
como .des.empenhou
o cargo de chefe do estado maior
do texéltci.to.., onde -manifestou a S'Ua grande competência
e Sliber, ewíi:cltencinndo, assim, 'mais UlIUt 'Vez, as suas
gramdM! qualidades
'de militar.
'General 'Francisco
Bernardo
do CaniJo pela 'forma
leal como exerceu as funções de ajudante. general do
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exército, onde manifestou as suas grandes qualidades
de militar brioso e ilustrado, o que o tornam um oficial
distinto, ponderado e criterioso, tratando todos os assuntos com a maior proficiência.
Major de infantaria Jaime Vítor Ribeiro Meneses
pela forma dedicada e inteligente como exerceu o cargo
de ichefe de secção da 2." Repartição da 1.& iDwecção
Geral dêste Mâ.nistério .

.g.o _

lliDi'1llÍrio fta ('merra - Repartiçáo do Gnl'incte

a) ''Dendo sido agraoia:dos oozn as -meroês da Soeieda& Portuguesa-da
Oruz V-ermelha q'l'le Ihes vão indicadas os oficiais, praças e equiparados a seguirmencionadosvé-Ibes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz

Ver.:rne ha de Mérirto

Oa,pitão miliciano de infantaria,
José da Cruz Ribeiro.
Cruz Verlllclha

do quadro especial,

de-Dedicação

Capitão de infantaria José Ribeiro da Si lva.
Segundo sargento do secretariado militar Celestino
Mendes dos Santos.

Assiil.ui<lade (ouro)

.:MajDrequiparado da Cruz VermeiL:h,a"Alonso de Dornelas .
.Cajpitão equiparado da Cruz V.ermelha, Luiz Filipe
Freitas de Anda-ade .Albuquerque .Bettencourt,
4liel\eS miliciano, médico, J o.séTeodOJ.lo dos' Santos
Formosinho Sanches e equipoo.'ado cirurgião dentista
da Cruz Vermelha, Vítor Manuel Simões de Carvalho
Fuschini,
Primeiro cooo ajlUdruate de enfermeiro da Oruz Vermehsa, ~UV:nTO da Ponte Ferreira.
Â'fIsidulda<le (oobre)

p.mmeiTocflibo tlle maqueiros íT orge Alfredo Rosa e
s04daélo c7uJluffMI?' José de Almeida, ambos da Cruz TV ermelllha.

•
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louvor

Segundo sargento equiparado de maqueuos da Cruz
Vermelha, Salvador de Almeida.
Medalha

de agradeeilnen-to

Segundo cabo n." 29 da La. companhia do batalhão
n ." 1, José da Cruz, e soldados: n." 42 do 1.0 esquadrão,
António Parado; n. ° 31 da 1. a companhia do batalhão
n." 1, Abel do Amaral, n.O 54, José dos Santos, e 127,
Adelino da Silva, da 5.'" companhia do mesmo batalhão; n.? 137 da 1.& companhia do batalhão n." 2, Manuel Joaquim Mendonça, e segundo cabo corneteiro,
n ." 31 da 4.&companhia do mesmo batalhão, José Maria Monteiro, todos da guarda nacional republicana;
e soldados: n. ° 64 da 1. a bataria do grupo de artilharia
pesada n.? 1, João Rodrigues, e maqueiro da Cruz Vermelha, Aristides Teixeira de Castro.
S

b) Tendo sido agraciado com a cruz comemorativa
do 60. ° aniversário da fundação da Cruz Vermelha Portuguesa o coronel, na situação de reserva, José Maria
da Silva Figueiredo, é-lhe permitido usar as respectivas insígnias.

10. 0_ ftlillistério da Guerra - L" Direcção Geral- f.3 Repartição
a) Declara-se que, por portaria do Ministério da Instrução Pública, de 18 de Maio do corrente ano, inserta
no Diário do Govêrno n." 115, 2.0.série, de 20 do mesmo
mês, foi dado püblico testemunho ao tenente-coronel
de aeronáutica João Luiz de Moura, pelo zêlo e competência no desempenho ela missão de que foi encarregado por decreto ele 16 de Março de 1929, como membro do Comité Olímpico Português, durante os trabalhos da X Olimpíada Moderna.
b) Declara-se que, por portaria do Ministério da Instrução Pública, de 27 de Junho de 1928, inserta no
Diário do Govérno n." 147, 2.0.série, de 29 do mesmo
mês, foi conferido ao tenente de infantaria Jacinto
Gonçalves Godinho o seguinte louvor:
«Tendo sido nomeado inspector interino do círculo
escolar de Angra do Heroísmo, em 1 de Abril do corrente ano, o tenente ele infantaria n. ° 22 Jacinto Gon-
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çalves Godinho, legalmente habilitado para o exercício
do magistério primário elementar;
Atendendo a que êste oficial, durante o tempo em
que desempenhou aquela missão, desenvolveu grande
actividade, pondo também a sua inteligência e muito
zêlo ao serviço do cargo para que fôra nomeado:
.
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo MInistro da Instrução Pública, que ao referido oficial seja
dado público testemunho de louvor pela sua benéfica
acção como inspector interino do círculo escolar de Angra do Heroísmo».
c) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, de 9 de :Março de 1931, inserta no Diário do Gouêrno n. o 64, 2. a série, de 19 do mesmo mês, foi condecorado com a medalha de prata de filantropia e caridade
do Instituto de Socorros a Náufragos o capitão de artilharia João Baptista de Antas de Barros.
d) Declara-se que, por decreto de 20 de Maio último, inserto no Diário do Govêrno n. o 138, 2. a série, de
17 de Junho do corrente ano, ,ioram condecorados com
as ordens que respectivamente .lhes vão indicadas os
seguintes oficiais:
OrdeDJ.Militar

de A viz

Oficial

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
Guilherme Joaquim de Mesquita.
Capitão miliciano de artilharia, do quadro especial,
José Diniz da Costa Coelho Júnior.
Or rteRlMilitar

de S. Tiago

da Espada

Cavaleiro

Tenente de infantaria Alípio da Silva Vicente.
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:
Medalha

de Ouro

Ministério da Guerra '"- 2.· Direcção Geral-l.'

Repartição

Capitão de cavalaria Carlos Duarte de Mascarenhas
de Meneses.
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3." região militar

Tenente

de infantaria

José Teixeira.

Direcção do Serviço de Saúde Militar
Coronel médico Manuel Rosado Fernandes
Regimento de infantaria
Tenente António Teixeira

n,>

Gião.

6

de Aragão.

Escola Militar
Coronel de engenharia Jaime Eduardo dos Santos
Paiva.
Majores do serviço de administração militar Bráulio
Ludgero de Freitas e Francisco Gonçalves Velhinho
Correia.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Bernardo Madeira.
Medalha

de prata

Regimento de infantaria n. o

13

Tenente Miguel Carneiro de Macedo.
Direcção da arma de artilharia
Tenente do serviço
N unes Branco Pardal.
Regimento

de

de administração

artilharia

ligeira n.·

Capitão miliciano de artilharia,
Jaime Ferreira Coutinho.
Grupo independente de artilharia
Tenente

veterinário

militar

João

4

do quadro especial,
de montanha n."

15

David Raposo.

Regimento de telegra1istas
Tenente Amílcar

ue Amaral

Albuquerque.

3," companhia de saúde

Aspirante a oficial do quadro auxiliar
saúde António Joaquim Canhoto.

do serviço de
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Escola Militar

Capitãis, de infantaria
J osino da Costa e de engenharia Inácio Francisco da Silva.

. f) Declara-se que, por decreto de 20 de Maio último,
Inserto no Diário do Gooêrno n. o 138, 2. a série, de 17 de
Junho do corrente ano, foi condecorado com o grau de
comendador da Ordem de Instrução Pública o major,
graduado, reformado, José Eduardo Alves de Noronha.
. g) Declara-se que, por decreto de 8 de Abril último,
Inserto no Boletim Jlf iliiar das Colónias n. o 4, de 10
do mesmo mês, foi condecorado, por deliberação do
Supremo Tribunal
Militar,
com a medalha militar
de prata da classe de bons serviços, por estar ao abrigo
do disposto na alínea c) do § 2. o do artigo 8. o do
decreto n. o 3 : 392, de 28 de Setembro de 1917, o tenente
de infantaria
Aníbal Alves Moreira.
h) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Espanhola com a cruz de 3." classe de mérito militar,
Com distintivo branco, o coronel 'de cavalaria Manuel
da Costa Latino, é-lhe permitido,
em conformidade
Com o regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
, i) Tendo sido agraciado pelo Govêrno do Reino de
'I'únis com o grau de comendador da Ordem de Nichan-Iftikhar o capitão de aeronáutica António Rodrigues
Alves, é-lhe permitido, em conformidade com o regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê
e Usar as respectivas insígnias.

11.

o -

Ministério da Guerra -1." Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Arnaldo de Melo foi julgado apto nas
provas de aptidão para a promoção a general em 21 do
corrente mês.
d b) Declara-se que o coronel de infantaria,
no quadro
a arma, Francisco Rosa Ventura e os tenentes da
lXtesma arma Norberto António Macedo Leal, adjunto
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da secção de cartografia do estado maior do exército,
António Fernandes, colocado no regimento de infantaria n. ° 17; do quadro especial, Abílio Augusto Taborda, colocado no batalhão de caçadores n 3 ; capitão,
de- regimento de cavalaria n.? 3, José Martins Lopes
Ribeiro, alferes, do regimento de cavalaria n." 1, António José Ramalho Xavier; capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, com o curso da arma, Luciano Augusto Dias e tenente médico, do batalhão de
caçadores n. ° 2, Miguel António Cerveira da Silveira
Costa Santos, seriam transferidos por motivo de informação anual se não estivessem naquelas situações.
.?

c) Declara-se que o major de infantaria, com o curso
do estado maior, Luiz Pinto Lelo, que regressou do
Ministério das Colónias, reassumiu as suas funções de
professor do curso do estado maior na Escola Central
de Oficiais.
d) Declara-se que o major Luiz Augusto de Sousa
Rodrigues e os alferes Domingos António Ferreira e
Amadeu Alves, todos de infantaria e supranumerários,
chegaram à altura para entrar nos seus quadros, respectivamente, em 5, 3 e 5 do corrente mês.

e) Declara-se que o
res, o tenente Ernesto
e o alferes Manuel de
infantaria, desistiram
rente ano.

capitão António Augusto TavaMarques Albuquerque da Silva
Jesus Rebêlo da Cruz, todos de
de servir nas colónias no cor-

f) Declara-se que os tenentes de infantaria, em disponibil idade, Francisco Peixoto Chedas e António Saraiva chegaram à altura para entrar no quadro, respectivamente em 14 e 27 de Maio último.
g) Declara-se que o coronel de artilharia António
Gonçalves Pinto Júnior, que pela presente Ordem ~o
Exército é colocado como comandante da escola de aphcação de artilharia de costa e contra aeronaves, acumula
êste cargo com o de comandante do grupo de defesa
submarina de costa.
h) Declara-se que os capitãis de artilharia António
Caldeira Pinto Rebocho, António Augusto de Sousa
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Oliveira, Gustavo Adolfo de Melo Leite da Gama Lôbo,
João Vasco de Meneses I e Alberto Reinaldo da Costa
Figueira ficaram aprovados nas provas especiais de
aptidão para o pôsto de major em 15 do corrente mês.

i) Declara-se que fica sem efeito a colocação no reg:i:~ento de artilharia ligeira n. o 2 do tenente de artilhana Luiz Falcão Mena e Silva, inserta na Ordem. do
E:.vércl:to n." 5, 2.a série, do corrente ano, continuando
~o quadro da arma e prestando serviço na Escola PrátIca de Cavalaria.
j) Declara-se que em 5 do corrente mês terminaram
na Escola Prática
de Artilharia
o curso de «oficial
orientador-esclarecedoTll,
com bom aproveitamento,
os
seguintes oficiais de artilharia:
da escola prática da
arma, tenentes António Fernandes Pereira da Costa e
João Lídio Ferreira e alferes Álvaro de Castro Fernandes; do regimento de artilharia
de costa n. o 2,
tenente Francisco Peixoto Chedas; do regimento de
artilharia ligeira n ." 2, tenente Alfredo Ferreira Gonçalves; do regimento de art.ilharia ligeira n. o 3, alferes
L~onilo Eugénio J onaths Guapo de Almeida;
do regImento de artilharia ligeira n. o 4, alferes João Horta
GaIvão Ferreira Lima; do regimento de artilharia ligeira n." 5, tenentes Augusto do Carmo Machado e Luiz
Teixeira Soares da Mota; do grupo independente
de
artilharia de montanha n." 12, alferes Luiz Gastão Ralllalho Fernandes .
.l) Declara-se que o coronel de engenharia Pedro Fava
RIbeiro de Almeida, que pela Ordem do E:.vército n. o 8,
2." série, do corrente ano, passou à situação de reserva,
Continua a desempenhar o cargo de vogal do conselho
fiscal dos estabelecimentos
do Ministério da Guerra.
~) Declara-se que o tenente-coronel
de engenharia
LUlz de Meneses Leal acumula as funções de segundo
comandante do regimento de telegrafistas com as de dil'ector do serviço de obras e propriedades militares do
GOvêrno Militar de Lisboa, desde 19 do corrente mês.
n) Declara-se que o major de engenharia Arménio
Leal Gonçalves e os capitãis da mesma arma Serafim
Joaquim Morais Júnior e Fernando
Sales Lougares
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da secção de cartografia do estado maior do exército,
António Fernandes, colocado no regimento de infantaria n ." 17; do quadro especial, Abílio Augusto Taborda, colocado no batalhão de caçadores n. ° 3 ; capitão,
de- regimento de cavalaria n." 3, José Martins Lopes
Ri.beiro, alferes, do regimento de cavalaria n ." 1, António José Ramalho Xavier; capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, com o curso da arma, Luciano Augusto Dias e tenente médico, do batalhão de
caçadores n. ° 2, Miguel António Cerveira da Silveira
Costa Santos, seriam transferidos por motivo de informação anual se não estivessem naquelas situações.
c) Declara-se que o major de infantaria, com o curso
do estado maior, Luiz Pinto LeIo, que regressou do
Ministério das Colónias, reassumiu as suas funções de
professor do curso do estado maior na Escola Central
de Oficiais.
d) Declara-se que o major Luiz Augusto de Sousa
Rodrigues e os alferes Domingos António Ferreira e
Amadeu Alves; todos de infantaria e supranumerários,
chegaram à altura para entrar nos seus quadros, respectivamente, em 5, 3 e 5 do corrente mês.

e) Declara-se que o
res, o tenente Ernesto
e o alferes Manuel de
infantaria, desistiram
rente ano.

capitão António Augusto TavaMarques Albuquerque da Silva
Jesus Rebêlo da Cruz, todos de
de servir nas colónias no cor-

f) Declara-se que os tenentes de infantaria, em disponibilidade, Francisco Peixoto Chedas e António Saraiva chegaram à altura para entrar no quadro, respectivamente em 14 e 27 de Maio último.
g) Declara-se que o coronel de artilharia António
Gonçalves Pinto Júnior, que pela presente Ordem d.o
Exército é colocado como comandante da escola de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves, acumula
êste cargo com o de comandante do grupo de defesa
submarina de costa.
h) Declara-se que os capitãis de artilharia António
Caldeira Pinto Rebocho, António Augusto de Sousa
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Oliveira, Gustavo Adolfo de Melo Leite da Gama Lõbo,
João Vasco de Meneses I e Alberto Reinaldo da Costa
Figueira
ficaram aprovados nas provas especiais de
aptidão para o pôsto de major em 15 do corrente mês.

i) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimento de artilharia
ligeira n." 2 do tenente de artilharia Luiz Falcão Mena e Silva, inserta na Orden: do
Eeército n ." 5, 2.0. série, do corrente ano, continuando
110 quadro da arma e prestando
serviço na Escola Prática de Cavalaria.
j) Declara-se que em 5 do corrente mês terminaram
na Escola Prática
de Artilharia
o curso de «oficial
orientador-esclarecedor»,
com bom aproveitamento,
os
seguintes oficiais de artilharia:
da escola prática da
arma, tenentes António Fernandes
Pereira da Costa e
João Lídio Ferreira
e alferes ..,s.lvaro de Castro Fernandes;
do regimento
de artilharia
de costa n." 2,
tenente Franci co Peixoto Chedas;
do regimento
de
artilharia
ligeira n ." 2, tenente Alfredo Ferreira Gonçalves; do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, alferes
Leonilo Eugénio J onaths Guapo de Almeida;
do regimento de artilharia
ligeira n ." 4, alferes çl cão Horta
Galvão Ferreira Lima; do regimento de artilharia
lig'eil'a n." 5, tenentes Augusto do Carmo Machado e Luiz
Teixeira Soares da Mota; do grupo independente
de
artilharia
de montanha n." 12, alferes Luiz Gastão Ramalho Fernandes.
l) Declara-se que o coronel de engenharia Pedro Fava
Ribeiro de Almeida, que pela Ordem do Exército n." 8,
2." série, do corrente ano, passou à situação de reserva,
Continua a desempenhar
o cargo de vogal do conselho
fiscal dos estabelecimentos
do Ministério
da Guerra.
'ln) Declara-se que o tenente-coronel
de engenharia
Luiz de Meneses Leal acumula as funções de segundo
Comandante do regimento de telegrafistas com as de director do serviço de obras e propriedades
militares do
Govêrno Militar de Lisboa, desde 19 do corrente mês.
n) Declara-se que o major de engenharia
Arménio
Leal Gonçalves e os cap itãis da mesma arma Serafim
Joaquim
Morais .I ünior e Fernando
Sales Lougares
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continuam
desempenhando
desele 3 do corrente mês,
acumulando
com as funções que exercem, os cargos
de delegados da Inspecção elas Tropas de Comunicação
junto das secções técnicas dos serviços de viação, respectivamente
das circunscrições do centro, norte e sul,
a que se refere o § 6.0 do artigo 6.0 do decreto-lei
n. o 22: 604, de 31 de Maio findo, cargos que já desempenhavam nas extintas comissões técnicas de automobilismo.

o) Declara-se que o capitão de engenharia,
adido,
em serviço no Mirrietério das Obras Públicas e Comunicações, José António Miranda
Coutinho deixa de
prestar serviço na Inspecção das Tropas de Comunicação.
'
p) Declara-se que fica suspenso das funções do serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar, o tenente miliciano de aeronáutica,
do
quadro especial, Luiz Guerreiro Padilha de Castro.
q) Declara-se que na Lista geral de anti.9uidade dos
oficiais do eeérciu, metropolitano, referida a 31 de Dezembro de 1932, deve ser rectificada para 26 de Julho
de 1875 a data do nascimento do então capitão miliciano médico, com a graduação de major, do quadro
especial, Domingos da Costa Martins.

r) Declara-se que o capitão miliciano do serviço de
administração
militar, do quadro especial, António' Augusto da Silveira Lorena Santos, promovido a êste pôsto
por portaria de 29 de Abril último, inserta na Ordem
do Exército n ,? 8, 2.a série, do corrente ano, passa a
contar a antiguidade
do actual pôsto desde 30 de Setembro de 1926 e a ocupar na respectiva escala o lugar
imediatamente
à direita do capitão, do mesmo serviço
e quadro José Marecos.
s) Declara-se que o capitão António Pires e o tenente
José Eduardo Correia, ambos do serviço de administração militar,
em disponibilidade,
chegaram
à altura
para entrar nos seus quadros, respectivamente
em 28 de
Maio findo e 28 do corrente mês.
t) Declara-se
tração militar,

que o tenente do serviço de admiIl:isadido, Augusto César Justino TeixeIra
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deixou de estar em serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado, continuando, porém, na situação
de adido, em comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n. ° 13: 309, de 23 de Março de 1927, desde 12 do
corrente mês.
u) Declara-se que os alferes do serviço de administração militar Abel António Nogueira, Manuel Gomes
da Silva Vera Cruz e, com a patente de tenente, João
lfaptista Marques, Simão da Costa Almeida, Casimiro
Artur Vieira, Alfredo da Costa Setas e João Baptista
Repenicado contam a antiguidade do pôsto de alferes
de 1 de Novembro de 1931, e não de 1 de Dezembro
do mesmo ano, conforme foi publicado na relação da
alínea q) do n 12. da Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, do corrente ano.
,?

0

'I)) Declara-se que a anulação da parte do decreto de
1 de Novembro de 1932, inserto na Ordem do Exército n ," 17, 2.a. série, do mesmo ano, que promoveu a
alferes o aspirante a oficial do secretariado militar
Vergílio Aureliano Guerra, deve ser considerada como
feita por decreto de 3 do corrente mês, e não por portaria da mesma data, como foi publicado na Ordem do
Exército n.? 9, 2.a série, do corrente ano.
x) Declara-se que na Lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitana, referida a 31 de Dezembro de 1932, deve ser atribuído ao tenente-coronel
António Maria e ao capitão João da Silva, ambos do
quadro auxiliar de artilharia, o sinal convencional indicativo do curso da Escola Central de Sargentos.
z) Declara-se que o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, em disponibilidade, José Pedro Ferreira Malha chegou à altura para entrar no respectivo
extinto quadro em 5 do corrente mês.

12.0 -

Ministério da Guerra-La

Direcção Geral-2.a

Reparti~ão

a) Declara-se que deixa de exercer as funções de
chefe da 2.a Repartição da 3.a Direcção Geral do Mi-
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nistério da Guerra o coronel de infantaria,
com o curso
do estado maior, adido ao quadro, Tasso de Miranda
Cabral.

b) Declara-se que os majores de infantaria,
adidos,
António Pais de Andrade Baeta e Henrique dos Santos Nogueira dariam entrada no quadro em 5 do corrente mês, se não estivessem naquela situação.
c) Declara-se
que o capitão de infantaria
Jaime
Lourenço Guedes, promovido
a êste pôsto pela prêsente Ordem do Emército , conta a antiguidade
desde
12 do corrente mês.
d) Declara-se
que os capitãis de infantaria
Francisco Alberto dos Santos Lara, lndalecto
Herculano
e Silva Ramos, Vítor Hugo Antunes, António Albino
Douwens, Mário Nogueira,
José Marcelino,
Alfredo
Fernandes
de Oliveira
e Eduardo
Eugénio
Gomes
Vieira,
e miliciano,
do quadro especial,
Artur
da
Cunha Azinhais,
freqüentaram,
no corrente ano, com
aproveitamento,
o curso de comandantes
de batalhão.

e) Declara-se que os capitãis milicianos de infantaria, do quadro especial, a seguir mencionados,
promovidos a êste pôsto pela presente Ordem do Exército,
contam a antiguidade
desde as datas que lhes vão indicadas:
Mário Ramos Silva desde II de Março de 1922, José
Guilherme Pacheco, Joaquim José da Costa, Abel Rodrigues Casaleiro, Carlos Adriano da Fonseca e Alfredo Martins Marques desde 15 de Fevereiro de 1932
e Romano Maximiano
Rodrigues,
Manuel Francisco
de Sousa Viana e Gualter Monteiro Alves desde 3 de
Abril de 1933.

f) Declara-se que os tenentes de infantaria
Fausto
Fernandes
Dias, Eurico Dagoberto
Barroso Tierno,
Luiz Robalo dos Santos, João Belo, Abel dos Santos
Reinas, Américo Adelino dos Santos Doutel, J esuíno
dos Santos Pires,
António
da Trindade,
Henrique
Carlos Mata Galvão, António Borges Ferreira,
António Pereira Rodrigues,
António Correia Neves, Vítor
Moreira de Sá, Manuel Otero Ferreira,
Vicente Gonçalves de Almeida, Francisco Aníbal Duarte Soares,
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Joaquim dos Santos Farraj ota, José Baptista Barreiros,
Alberto Augusto Rodrigues, Joaquim Alberto de Lara
Alegre, António Mil Homens Correia, José Bernardo
Martins de Magalhãis, José Maria das Graças, José
António da Silva, Arnaldo Vítor Marques, João Guilherme Pacheco, José Tavares de Lima e milicianos,
do quadro especial, Carlos do Rêgo Pimentel, Mário
Ramos Silva, Vítor Carlos Braga, Joaquim José da
Costa, Abel Rodrigues Casaleiro, Raúl Guy da Costa
Oliveira, António Maria Carreira, Carlos Adriano da
Fonseca, Alfredo Martins Marques, Augusto dos Santos Malta, Romano Maximiano Rodrigues, Manuel
Francisco de Sousa Viana, Gualter Monteiro Alves e
João de Magalhãis Heleno, freqüentaram no corrente
ano, com aproveitamento, o curso de comandantes de
companhia.
g) Declara-se que os alferes de cavalaria Martiniano
Alexandre Pissarra Homem de Figueiredo e Luiz
Soares de Oliveira contam a antiguidade dêste pôsto
desde 1 de Novembro de 1930 e não desde 1 de N 0vembro de 1929, como consta da lista publicada na
alínea q) do n 12.° da Ordem do Exército n 9,
•
2.a série, do corrente ano.
,?

.?

h) Declara-se que o capitão picador, adido, Arnaldo
Tavares daria entrada no respectivo quadro em 12 do
corrente mês, se não estivesse naquela situação.

i) Declara-se que o capitão picador, supranumerário,
Domingos Pires Martins chegou à altura para entrar
no quadro em 12 do corrente mês.

13. o -

~liDistério da Guerra - f. & Direcção Geral- 3. a Repartição

Declara-se que o soldado licenciado, do regimento
de infantaria n.? 5, promovido, por portaria de 9 do
corrente mês, publicada na Ordem do Exército, n." 9,
2.a série, da mesma data, a aspirante a oficial miliciano, continuando na situação de licenciado, se chama
António Pereira Baptista da Graça e não António
Baptista Pereira da Graça.
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da Gucrra- 2.a Direcção Gcral- 3. a Repartição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n. ° 1: 668,
de 9 de Setembro de 1924, e decreto n. ° 20: 247, de 24
de Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para as situações de reserva
e reforma:
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Eduardo Augusto de Azambuja Martins, 609$67, sendo:
pensão de reserva, 341$70; lei n." 888, 34$17; lei
n." 1:332,177$68;
0,14 por cento, 56$12; do vencimento total, 203$20 são pela província de Moçambique
e 38$10 pela de Macau. Tem 2 aumentos, de 10 por
cento sôbre o sôldo, 48 anos de serviço e 178 períodos.
'I'enente-coronel de infantaria Alfredo Ribeiro da
Fonseca, 260$44, sendo: pensão de reforma, 228$46;
lei n ." 888, 22$84; lei n.? 1: 332, 9$13. Tem 2 aumen~os ele 10 por cento sôbre o sôlelo e 36 anos de
serviço.

Capitão de infantaria António Augusto Franco,
475$80, senelo: pensão ele reserva, 249$55; lei n.? 888,
24$95; lei n." 1 :332, 159$71; 0,14 por cento, 41$59;
elo vencimento total, 223$89 são pela província ele
Angola e 37$31 pelo Ministério das Finanças. Tem 3
aumentos ele 10 por cento sôbre o sôldo, 51 anos ele
serviço e 194 períodos.
Capitão de infantaria José Pestana, 306$39, sendo:
pensão ele reserva, 211$75; lei n." 888, 21$17; lei
n. ° 1: 332, 50$82; 0,14 por cento, 22$65; elo vencimento total, 66$66 são pela província de Angola e
51$84 pela ele Moçambique. Tem 2 aumentos ele 10 por
cento sôbre o sôlelo, 41 anos ele serviço e 107 períodos.
Capitão miliciano ele infantaria, do quadro especial,
Manuel dos Santos Baeta, 327$09, sendo: pensão ele
reserva, 222$75; lei n." 888, 22$27; lei n,? 1 :332,
71$28; 0,14 por cento, 10$79; do vencimento total,
15$21 são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 43 anos de serviço
e 51 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
Manuel António Mourinha de Almeida, 326$46, sendo:
pensão de reserva, 222$75; lei n." 888, 22$27; lei
n." 1: 332, 71$28; 0,14 por cento, 10$16; do venci-
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mento total, 22$77 são pela província de Angola e 7$59
pela de S. 'I'orné e Príncipe. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 43 anos de serviço e 48 períodos.
Tenente de infantaria
António Rodrigues,
238$42,
sendo: pensão de reserva, 182$50; lei n ,? 888, 18$25 ;
lei n." 1: 332, 29$20; 0,14 por cento, 8$47; do vencimento total, 24$44 são pela província de Angola. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 39 anos
de serviço e 44 períodos.
b) Rectificado se publica o vencimento
a que tem
direito o oficial em seguida mencionado,
em substituíção do que lhe foi atribuído pela Ordem do Exército n." 20, 2.& série, de 1932:
Tenente, na situação de reserva, João da Cruz Fernandes, 238$55, sendo: pensão de reserva, 170$45;
lei n." 888, 17$04; lei n ," 1: 332, 34$09; 0,14 por
cento, 16$97; do vencimento
total, 17$88 são pela
província de Angola e 47$68 pela de Macau. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre 10 sôldo, 40 anos de serviço e 97 períodos.
c) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n.? 14 :525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada
hábil Maria Luíza da Conceição Pires
para receber, ao abrigo do artigo Lodo
mencionado
decreto, os vencimentos do seu marido, segundo sargento
n. ° 176- E da 7. a ba taria do regimento
de artilharia
de costa n. ° 2, Francisco da Costa Júnior , internado
na Casa de Saúde do 'I'elhal,
d) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n ,? 14 :525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria do Carmo Soares Botelho para
receber, ao abrigo do artigo 5.° do mencionado decreto,
os vencimentos de seu filho, segundo sargento n ," 35
da 10.& companhia
de reformados,
João Botelho do
Rego, internado na Casa de Saúde de S. Miguel.

15. o _

31inistério da Guerra - 3. a Direcção Ge~al- t. li Repartição

N os termos do § 2. ° do artigo 3. ° do regulamento
da
Biblioteca
do Exército declara-se que foram ofereci-

I
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das à mesma Biblioteca, pelas entidades a seguir designadas, as publicações que vão indicadas:
Coronel Henrique de Campos Ferreira Lima:
Leoião Polaca, 01l Legião da Rainha D. Maria II. H. C. Ferreira Lima. - Vila Nova de Famalicão,
1932. - 1 volume.
Medalhas das Campanhas da Liberdad e (18261834). -H.
C. Ferreira de Lima. - Vila Nova de Famalicão, 1933. - 1 volume.
Medalhas e cruzes de condecoração da Guerra P eninsular, - H. C. Ferreira
Lima. - Vila Nova de
Famalicão, 1933. - 1 volume.
Capitão Elias da Costa:
O fundamento da ética. - Elias da Costa. 1932. - 1 volume.

Leiria,

Capitão José Augusto Correia de Campos:
A resolução do problema monetário de Timo)'.J. A. C. de Campos. - Lisboa, 1932. - 1 volume.
Tenente-coronel António José Teixeira:
A topografia ao alcance de todos. - Tenente-coronel A. J. Teixeira. - Porto, 1932. - 1 .volume.
José de Sousa Nunes:
A tôrre de S. Vicente a pm' de Belém. Nunes. - Lisboa, 1932. - 1 volume.

J. de Sousa

Capitão Mário Afonso de Carvalho:
.lfanual de Adoninistração lIlilt'tar. - Afonso de Carvalho. - Lisboa, 1933. - 1 volume.

16, 0_ Anúndos
Direc~ão do Sel'vi~o de SaúJe llililar

Nos termos do artigo 5.° do decreto n.? 20 :955, de
2 de Março de 1932, se publica que ao concurso anunciado na Ordem 'do Exército n.? 7, 2.a série, de 5 de
Maio do corrente ano, para o provimento da vaga existente no serviço de urologia e venerologia elo Hospital

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

N.o 10

373

Militar Principal de Lisboa, foram admitidos os candidatos: capitão médico Manuel Maria dos Santos
Paiva, do Hospital Militar Auxiliar de Belém, tenentes
médicos José Estêvão Pereira da Silva, adjunto da
1.a Repartição da Direcção do Serviço de Saúde Militar,
e António Vasconcelos Ribeiro Dias, em serviço na
Escola Prática de Engenharia, não tendo havido nenhum candidato excluído.
A êste mesmo concurso será também submetido o
único candidato à vaga de urologia e venerologia do
hospital militar regional n." 2, admitido ao concurso
pela Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, de 10 de Fevereiro do ano corrente, tenente médico, da 2.a companhia
de administração militar, José Simões Pereira Júnior.
O júri para as provas terá a seguinte composição:
Tenente-coronel médico Manuel de Lucena, director
do Hospital Militar Principal de Lisboa;
Majores médicos António Pereira Barbosa, do Hospital Militar Principal do Pôrto, Artur Pacheco e João
Pedro Medeiros de Almeida, do Hospital Militar Principal de Lisboa, e capitão médico João Bastos Lopes,
do Hospital Militar Principal de Lisboa.
Em harmonia com o disposto nos decretos n. os 17:325
e 20:955 está aberto concurso por espaço de trinta dias,
a contar da data da publicação dêste anúncio, para o
provimento da vagá existente no serviço de clínica cirúrgica do hospital militar principal do Pôrto, como
consta da Ordem do Etcército n ." 7, 2.a série, de 1932.
Os candidatos deverão enviar os requerimentos pelas
vias competentes, devidamente instruídos com os documentos exigidos pelos decretos citados, à Direcção
do Serviço de Saúde Militar.
A abertura do concurso foi requerida pelo tenente
médico Alberto Carlos David, do 1." grupo do regimento de telegrafistas.
Obituário

1933
l\Iaio

3-

Capitão miliciano médico de reserva Alfredo Honorato Teixeira.
»
28 - Enfe rmei ra militar, reformada, Maria Bea triz Quirino Pacheco de Sonsa Albuquerque,
Junho
ti - Capitão, na situação d e 1'e801'l'a, António de Matos.
»
11- Tenente-coronel
miliciano médico de reserva Joaquim
Salinas Antunes.
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Junho 11»
»
»
»
»
. »
»

Capitão médico equiparado,
da Cruz Vermelha Portu zuesa, J oaq uiin Augusto Ferreira da Fonseca.
12 - Capitão picador José António de Abreu.
14 - Coronel, reformado, Domingos Beleza da Costa.
17 - Coronel, na situação de reserva, Manuel dos Santos
Moutinho.
19 - Tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial,
Artur de Brito Figueiroa.
22 - Major do extinto quadro auxiliar de artilharia
António Piuheiro .
23 - 'I'euente de cavalaria Carlos Alberto de Oliveira Moreira.
24 - Capitão, reformado, Francisco José Teixeira.

Rectifi~aQões
Na
onde
Na
1. 19,
onde

Ordem do Exército n.s 16, 2.· sér ie, de 1931, p. 533, 1. 10,
se lê: «24641», <leve ler-se: «25;1l4~».
Ordem do Exército n.s 9, 2.' Rér'ie, do corrente ano, p. 309,
onde se lê: "tenente», deve ler-se: «capitão»; p. 310, L 6,
se lê: «17», deve ler-se "16,,.

Luiz Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

A

MINISTÉRIO
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EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1.o - Decretos

(l

portarias

Jlillislério da Guerra - Reparlição do Gabinele

Tendo o general Ernesto Maria Vieira da Rocha sido
louvado em Ordem do Exército pela maneira como se
houve no desempenho das funções de comandante do
destacamento da Dongoena e do grupo de esquadrões
que fez parte do destacamento do Cuanhama, em cujos
comandos demonstrou inteligência e muita dedicação,
tendo revelado as suas brilhantes qualidades de oficial
disciplinador, enérgico, activo ~ valente durante toda
a campanha e especialmente na direcção que imprimiu
às operações de cavalaria realizadas no Cuanhama nos
dias 17 e 18 de Agosto de 1915 :
Usando da faculdade conferida pelo n. o 3. do artigo 108. da Constituição, o Govêrno decreta e eu promulgo que o referido oficial general seja condecorado
COma Cruz de Guerra de 1.a classe.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govêrno da República, 15 de Julho de
1933. - AN1_'ÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - Luiz
Alberto de Oliveira.
0

0

,
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11illistério da Guerra - I\epartição Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, reformar, nos termos da última
parte do artigo Lodo decreto n. o 22 :092, de 10 de J aneiro do corrente ano, António Maria :Martins, mestre
de obras da Direcção do Serviço de Obras e Propriedades Militares do Govêrno Militar de Lisboa.
Ministério da Guerra, 1 de Julho de 1933. - O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Olioeira,
(Visado pelo Tribunal de Contas em 14 de Julho
de 1933, com a declaração de não serem devidos
emolumentos, nos termos do decreto n.? 22 :257).

2. 0_ Mndau!ias de quadro
Jlioistério da Guerra - ta Direcção Geral- P

Repartição

Tenham ingresso no quadro especial a que se refere
o artigo 5.° do decreto n." 7 :823, de 23 de Novembro
de 1921, por se acharem ao abrigo do disposto no artigo 3. do decreto n. o 22: 438, de 10 de Abril do
corrente ano:
0

Por portaria

de 17 do mês findo:

Quadro especial a que se refere

Q

a.rtigo fi.'"

do deoreto n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de aeronáutica, o tenente de aeronáutica, no quadro da arma, Lniz Guerreiro Padi lha
de Castro, contando a antiguidade desde 28 de Maio
de 1921.
POT pOTtm'ia de

15 do corrente

mê«:

Adido

Tenente miliciano de infantaria, ao quadro especial,
o tenente de infantaria, supranumerár.io permanente,
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~dido" em serviço no Ministério das Colón.ias, Rui José
da Süva Loureiro, contando a antiguidade desde 28
e Maio de 1921.

3. o -

Mudanças de situação

Ministério da Guerra -1. a Direcção Geral- P
Por decreto

Repartição

de .~O do 'mês findo:
Reserva

Ooronel de infantaria, do distrito de recrutamento e
~e~e:va n." 14, Jacinto Augusto Xavier de Magalhãis
U.nlor, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
~ela junta hospitalar de inspecção, nos termos do § 1.0
o artigo 6.° do decreto n. o 22: 068, de 5 de Janeiro
~o corrente ano, substituído pelo decreto n." 22: 164,
,e 28 do mesmo mês, devendo ser considerado nesta
sltu.ação desde 26 do corrente mês.

Po1' decretos

de 16 do corrente

mês:

Disponibilidade

d Major de en~en.haria Ar~énio Leal, Gonç~l~e~, que
e regresso da situação de adido, com Iicença i.limitada,
Se apresentou em 1 do corrente mês.
Reforma

Ooronel de infantaria,
elo distrito de recrutamento
~l'eserva n." 19, Júlio César Moreira Sales, por ter sido
~U.l~adoincapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de lnspecção, devendo ser considerado nesta situação
esde 3 do corrente mês.
Por decreto

de 22 do corrente

Ofícíats milioianos

f ~ajores

mês:

de reserva

milicianos médicos, do regimento de cavalan,> 3, Alfredo e, do regimento de infantaria n." 20,
lLerto de Matos Carvalho, por terem atingido o limite

;0.
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idade nos termos do § 3. o do artigo 61. o do decreto
n.? 12: 017, de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerados nesta situação desde 17 do corrente mês.

Por, portarias de 30 do mês findo:
Supranumerário

Tenente de infantaria,
de regresso do Ministério
em 27 do corrente mês.

permanente

adido, Júlio Eufrásio, que
das Colónias se apresentoU

Adido

Tenente, do regimento de infantaria n. o 17, Alberto
Moreira Reimão, por lhe ter sido concedida licença
ilimitada.
Disponibilidade

Tenente de cavalaria, adido, Carlos Maria do Car))10,
que de regresso elo Ministério do Interior se apresentoll
em 24 elo corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na polícia ele segurança pública.
Reserva

Capitão, supranumerário
permanente, do regimento
ele infantaria n. o 7, José Lopes, por ter sido julgadO
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
19 do corrente mês.
Por portarias de 8 do corrente rnês:
Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, J oaquim Feliz[lr~lo
Adão Antunes, que de regresso do Ministério do COll1~rcio e Indústria se apresentou em 6 do corrente lUSS.
Reserva

Capitãis, supranumerários permanentes, de infantarÍ.iI
José Duarte Grais e do serviço de administração lU;'
litar, da delegação da a- Repartição da 2.a Dil'e?Ç,t~
Geral do Ministério da Guerra na 2. a região mihtaà;
António Luiz Pôrto, por terem atingido o limite o
idade, nos termos elo § 3. do artigo 10. do decret
0

0
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n,O17: 378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde 5
e 8 do corrente mês,
Por portarias

de 15 do corrente

mês:

Adidos

,Oapitão, do batalhão de caçadores n.? 7, Joaquim
Slnel de Cordes e tenentes, do batalhão de metralhadoras n. o 1, Raúl Colaço de Sousa Carvalho e, do regill1ento de sapadores mineiros, Júlio Ângelo de Sousa
!tonteiro, por terem sido requisitados para desempe~har comissões de serviço dependentes do Ministério
das Oolónias, os dois primeiros nos termos do artigo 31. o
t o decreto n. o 13: 309, de 23 de Março de 1927, e o
erceiro nos termos da parte final do artigo 2,0 do
ll1eslllOdecreto,
Disponibilidade

:g Oapitãis, de infantaria,

adido, Romualdo Augusto
'steves 'I'avares e, de artilharia, Jorge Botelho Moniz,
primeiro que, de regresso do Ministério do Interior,
~e apresentou em 7 do corrente mês, por ter deixado
e prestar serviço na polícia de segurança pÚblica, e
Segundo que, de regl'esso ela situação de adido, com
lcellça ilimitada, se apresentou em 1 do corrente mês.

°

l'

Reserva

t' Oapitão de infantaria, no quadro da arma, João BaptIsta Loureiro, por ter atingido o limite de idade, nos
ttnos do § 3,0 do artigo 10,0 do decreto n ." 17 :378,
"ti e 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado
esta situação desde 12 do corrente mês,
Reforma

d 'renente, do regimento de infantaria
n.? 12, José
t eOdo
Lemos e Sousa, por ter sido julgado incapaz de
d
o serviço pela junta hospitalar de inspecção,
ce"e11c1oser considerado nesta situação desde 3 do
01're111emês,
Por portarias

de 22 do corrente

mês:

de~ula, e de nenhum efeito a parte da portaria de 22
A b1'11 último, inserta na O rdem. do E tcército n. o 7,
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2.a serre, do corrente ano, que demitiu do serviço do
exército os seguintes oficiais:
Capitão do serviço de administração militar Alb~rto
Cassiano Xavier Frazão, tenentes, elo mesmo servlÇO,
João Lourenço Gomes Viana, de infantaria, José ~e
Paiva e Silva e, miliciano de reserva, Francisco de Lls
Dionísio de Almeida, por se ter reconhecido que estes
oficiais estavam incriminados por crimes diferentes
dos previstos no artigo Lodo decreto n. o 21: 942,. de
5 de Dezembro de 1932, continuando, porém, abatIdos
ao efectivo do exército por serem desertores.
Supranumerário permanente

Tenente de infantaria, adido, António Joaquim Abrunhosa, que de regresso do Ministério do Interior se
apresentou em 15 do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Grupo de artilharia pesada n.v 1

Tenente de artilharia, adido, com licença ilimitada,
José Agapito da Silva Carvalho, que se apresento~
neste Ministério em 13 do corrente mês para preenchImento de vacatura no respectivo quadro.
Reserva

Capitão de infantaria, adido, em serviço no :Ministério do Interior, na guarda nacional republica~a,
António Gonçalves Ferrão, por ter sido julgado .lncapaz do serviço activo pela junta hospitalar de InSpecção, devendo ser considerado nesta situação desde
10 do corrente mês.
Ofioiaismilioianos de reserva

Capitão miliciano médico, da La companhia de
saúde, António Mendes, 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 considerado nesta situação desde 22 do corrente mês.
0

0

Por portaria de 29 do corrente mês:
Abatido ao efectivo do exército o tenente do extinto
quadro auxiliar de artilharia António de Sousa :Mar-
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ques, por em 19 do corrente mês ter completado o tempo
de ausência ilegítima necessário para ser considerado
desertor.
Por portarias de .31 do corrente mês:
Supranumerário permanente

Tenente de cavalaria, adido, Manuel Joaquim Carrajola, que de regresso do Ministério do Interior se apresentou em 26 do corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana.
Adido

Alferes farmacêutico, no quadro dos oficiais farmacêuticos, José da Silva Santos, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na Direcção Geral de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Março último, e ficando por esta forma
nulo e de nenhum efeito o decreto de 30 de Julho
de 1932, inserto na Ordem do Exército n.? 21, 2.'" série,
do ano findo, que o passou fi, situação de adido desde 25
do referido mês de Julho.
Reserva

Capitão, elo regimento de cavalaria n. o 8, Alberto
Fernandes Nogueira, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, sendo
considerado nesta situação desde 17 do corrente mês.

4. o -

Promoções

Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral- 2. ti Repartição

Por decretos de 8 do corrente mês:
Qua.dro da a.rma.de infantaria.

Coronéis, os tenentes-coronéis, do regimento de infantaria n. o 1, Caetano Eduardo Freire de AnaTada,
e, adido, em serviço no Ministério do Comércio e ln-
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dústria, Mário Constantino Oom do Vale, contando
a antiguidade, respectivamente, desde 26 de Junho e 3
de Abril do corrente ano.
Tenente-coronel, o major, do regimento de infantaria n ." 20, Romano Barnabé Ferreira, contando a
antiguidade desde 26 de Junho findo.

Por decretos de 15 do corrente mês:
Ministério da Guerra -L"

Dírecção Geral-

2." Reparbíção

Coronel, supranumerário permanente, o tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente,
José Maria Vale de Andrade, contando a: antiguidade
desde 3 elo corrente mês.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel, do batalhão ele caçadores
n. o 6, Luiz Gonzaga Cardoso de Meneses Pinheiro, contando a antiguidade desde 3 elo corrente mês.
Dírecção da arma de artilharia

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, chefe
do grupo de armazéns isolado do Entroncamento, o
capitão elo mesmo extinto quadro, do quartel general
da 2. a região militar, António ela Silva Soares, contando a antiguidade desde 22 de Junho findo.
Reserva

Major, o capitão, na mesma situação, Manuel Jacinto Fortes, nos termos do artigo Ll O." do decreto
n." 17:378, ele 27 de Setembro de 1929, contando a
antiguidade desde 22 de Junho findo.

Por decreto de 22 do corrente mês:
Adido

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
João do Nascimento Machado, contando a antiguidade
desde 3 do corrente mês.
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Por decreto de 31 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro, o coronel tirocinado, comandante da Es.
cola Prática de Infantaria, Casimiro Vítor de Sousa
Teles, contando a antiguidade desde "{de Setembro de
1932.
Tenente-coronel, o major Zeferino Camossa Ferraz
de Abreu, contando a antiguidade desde 3 do corrente
mês.
Por portarias de 15 do corrente mês:
Quadro especial a que se refere o artigo õ.·
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de infantaria, com o curso da
arma, o tenente miliciano, do mesmo quadro, do batalhão independente de infantaria n." 24, Carlos do Rêgo
Pimentel, contando a antiguidade desde 6 de Março
último.
Extinto

quadro auxílfar

de a.rttlhar ía

Capitão, o tenente elo mesmo extinto quadro, do
regimento de artilharia de costa n ." 1, ,T osé dos Santos
Carramate, contando a antiguidade desc'h:l22 ele Junho
findo.
QU9.dro dos oficiais chefes de ba.nda de música

Alferes chefe ele banda de música, o sargento ajudante músico, do batalhão independente de infantaria
n." 23, José João Duarte Craveirinha, sem prejuízo
de antigui.dade.
Adido

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o tenente do mesmo extinto quadro, adido, em serviço
na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas, Torcato
Patrício, contando a antiguidade desele 22 de Junho'
findo.
Por portarias de 22 do corrente mês:
Grupo de artilharia

pesada

n, o 2

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente
miliciano, elo mesmo quadro, Mateus Martins Moreno
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desde 28 de Maio de

de artilharia

montada

n.· 14

Capitão miliciano, do quadro especial, o "tenente
miliciano, ao mesmo quadro, José Joaquim Lourenço,
contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.
Regimento

de telegraflstas

Capitão, o tenente Amílcar do Amaral Albuquerque,
contando a antiguidade desde 15 do corrente mês.
Adido

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, José Joaquim da Silva e
Costa, contando a antiguidade desde 14 de Março de
1932.
Por portaria de .31 do corrente mês:
Direcção da. arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria Ricardo José Alves
Pôrto, contando a antiguidade desde 17 ao corrente
mês.

5. o - Colocações, exonerações e lransfo.rências
Alinislério da Guerra - 3. a Direcção Geral- f. a Reparlição

Por decreto de .31 do corrente mês:
Exonerado de professor efectivo da 25. a cadeira da
Escola Militar, nos termos do artigo 18. do decreto
n. o 12: 704, com as rectificações do decreto n,o 13: 657,
de 25 de Outubro de 1926, e as do decreto n. o 18: 883,
de 27 de Setembro de 1930, o coronel de engenharia
Jaime Eduardo dos Santos Paiva, continuando, porém,
nos termos do § 1.0 do citado artigo 18.°, no exercício
das :funções de professor até conclusão dos trabalhos
escolares do ano lectivo corrente.
0
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Iliuistério da Guerra-

L IJ. Direc\ão Geral-1,Il

Repal'ti~ão

P01' portaria de 6 do corrente mês:
Tribunal MilitB.TEspecial de Lisboa
Exonerado de presidente,
o coronel, na situação de
reserva, Alfredo de líelo Faria.
Presidente, o coronel, na situação de reserva, Adriano
da Costa Macedo.

Ministério da Guerra - ta Ilirecçâe Geral-

2,& Repartição

Por portarias de 15 do corrente mês:
Ministério

da. Guerra-2.·

Direcção Geral-1."

Chefe de secção, o capitão
ção militar,
supranumerário,
da .Palma Graça.
Ministério da Guerra-

RepartiQão

do serviço de administraadjunto,
José Armando
3." Direcção Geral

Oficial às ordens do chefe do e~tado maior do exército, o tenente,
do regimento
de cavalaria
n." 5,
Eduardo Alberto de Abreu Brasiel.
Serviços

cartográficos do exerr-íto - Secção
e cinemalográllca

Capitão ele artilharia,
Estrêla Teriaga.

no quadro

fotográfica

da arma,

Joaquim

Oomando militar dos AçOres
Direcção

do serviço

de obras

e propriedades

Adjunto, o capitão miliciano, do quadro
regimento
de infantaria
n." 17, Augusto
Cunha.
Quadro da. arma de infantaria

militares

especial,
Oliveira

Major, do distrito de recrutamento
e reserva
Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão.
Supranumerários

do
da

n.? 17,

permanentes

Capitãis:
do regimento
de infantaria
n. o 3, João
HeTmínio Barbosa e, elo regimento ele infantaria n." 17,
Alípio José da Cruz Oliveira.
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tins Pinto Leal.
Regimento

N." 11

de infantaria
no quadro

n•1

da arma,

de infantaria
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João Mar-

n.· 5

Tenentes:
do regimento ele infantaria
n. o 17, Manuel José Loureiro, por motivo disciplinar,
e do batalhão de ciclistas n. o 1, Alberto Teixeira, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.s 6

Tenente, supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria
n. o 13, José Correia Pires ele Lima, pelo
pedir.
Regimento de infantaria n.v 7
Comandante,
o coronel de infantaria
do distrito de
recrutamento
e reserva n. o 2, José da Costa Pereira e
Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

de infantaria

n.s 9

Tenente miliciano, elo quaelro especial, do regimento
de infantaria n. o 4, Eugénio de Loureiro Almeida Fontes, pelo pedir.
Regimento

de infanta.ria

n,> 11

Capitão, elo batalhão
ele caçadores
Gomes da Cruz, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n." 1, António

n.· 12

Comandante,
o coronel de infantaria,
arma, Mário Constantino OOIll elo Vale.
Reg1monto de infantaria

n ,.

no quadro' da
14

Coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
Arnaldo de Melo, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.0 do decreto n. o 17: 378, de 27 de Setembro de
1929, substitui do pelo decreto n .? 19 :175, de 27 de Dezembro de 1930.
Alferes, elo batalhão de caçadores n. o 5, César Pais
Soares, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.· 17

Capitão miliciano, do quadro especial,
de metralhadoras
n. o 1, Nicolau Barbosa

do batalhão
da Fonseca.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.· 11

387'

Bátalhão de oaçadores n.· 5

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António
Epifânio Antunes Cabrita.
Batalhão de oaçadores n.v 9

Capitão miliciano de infantaria, no quadro especial,
com o curso da arma, Joaquim José da Costa.
Tenente de infantaria, supranumerário permanente,
Júlio Eufrásio, pelo pedir.
Batalhão de metralhadoras n,> 2

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n. o 20, José Fernandes Moreira, pelo
pedir.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão miliciano de infantaria,
José Guilherme Pacheco.

no quadro especial,

Distrito de reorutamento e reserva n.· 7

Chefe, o coronel, do regimento de infantaria
-Iosé Vítor Franco, pelo pedir.

n.? 7,

Distrito de reorutamento e reserva n.· 14

Chefe, o coronel, do regimento de infantaria n.? 12,
J ácome Maria Oom do Vale, pelo pedir.
Major, do regimento de infantaria n." 14, Albertino
José de Serpa Côrte Real.
Direoção da arma de artilharia

Adjuntos da La Repartição, o tenente-coronel de artilharia, no quadro da arma, Ricardo Moreira do Amaral , e major, do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 14, José Carvalho do Espírito Santo.
Escola de apltoaçâo de ar ttlh arã a de oosta
e contra aeronaves

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Joaquim
Pereira Monteiro de Macedo.
Regimento de artilharia de oosta n.>2

Comandante, o coronel de artilharia, director do depósito geral de material de guerra, Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto.
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Depósito g-er-alde material de guerra

Chefe dos armazéns de Santa Clara, o capitão do
extinto quadro auxiliar de artilharia, António Alonso
Moreira.
Direcção da arma de cavalaria

Major, do regimento de cavalaria
Gama de Oliveira Barata.

n." 2, Vitorino

Regimento de oavalaria n.· õ

Alferes, do regimento de cavalaria n." 7, Armando
Mário Gonçalves Canelhas, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.· 8

Tenente de cavalaria, em disponibilidade, Carlos Maria do Carmo.
Alferes, do regimento de cavalaria n. o 6, José de
Faria Hintze Ribeiro Nunes, pelo pedir.
Coudelaria militar de Alter

Tesoureiro, o tenente do serviço de administração
militar, no quadro dos oficiais do mesmo serviço, José
Eduardo Correia.
Batalhão de automobilistas

Capitão, do batalhão de pontoneiros, Eugénio Sanches ela Gama, pelo pedir.
Grupo independen.te de avíação de bombarde.amento

Tenente de aeronáutica, da direcção da arma, Humberto da Cruz.
Direcção do serviço de administração militar

Chefe do arquivo, o tenente do extinto guacho dos oficiais do secretariado mil itar , do grupo de aviação de
informação n.? 1, Arnaldo de Carvalho Tôrres.
Escola de educação física do exércíto

Adjunto do g:abineta de estudos, o tenente, elo grupo
de defesa submarina de costa, Jorge Dionísio de Jesus.

•
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Por portaria de 2.8 do corrente mês:
Ministério da Guerra-3." Direcção Geral
Exonerado de adjunto da 4.a Repartição, o coronel
de infantaria, com o curso do estado maior, Henrique
SáLiro Lopes Pires Monteiro.
Estado maior general
Ajudante de campo do general Francisco Bernardo
do Canto, o tenente de infantaria Jorge Alexandre
Freire Garcia, ficando exonerado de igual cargo do
ajudante general do exército.
Quadro da arma de infantaria
Coronel, do regimento de infantaria n." 21, Gustavo
de Andrade Pissarra,
Regimento de infantaria n.O11
Capitão miliciano de infantaria, no quadro especial,
com o curso da arma, Romano lfaximiano Rodrigues.
Regimento de infantaria n.O17
Capitão de infantaria, supranumerário permanente,
António José Pires.
•
Regimento de infantaria n.· 20
Segundo comandante, o tenente-coronel João Maria
Duarte Bemfeito, 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.
Batalhão de caçadores n..• 2
Tenente, elobatalhão de ciclistas n. ° 1, Joaquim Miranda, sem dispêndio para a Fazenda Nacional,
Batalhão de caçadores n.O4
Capitão de infantaria, do distrito de recrutamento e
reserva n." 4, José da Encarnação Alves de Sousa, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva. n.s 19
Tenente-coronel, do regimento de infantaria n." 20,
Alberto dos Santos Pereira Monteiro, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
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de reorutamento
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e reserva n.· 20

Chefe, o coronel de infantaria,
no quadro da arma,
Luiz Gonzaga Cardoso de Meneses Pinheiro.
Regimento de oavalaria n.· 2
Alferes de cavalaria, da escola prática
nâncio Augusto Deslandes, pelo pedir.

da arma, Ve-

Escola Central de Ofioiais
Capitão miliciano médico, no quadro especial,
Augusto Leão da Silva.

Carlos

Por portarias de 29 do corrente mês:
Ministério da Guerra-3."

Direcção Geral-4."

Repartição

Capitão de infantaria,
com o curso do estado maior,
chefe do estado maior da 2.a brigada de cavalaria, Alfredo Ferraz de Carvalho.
4.' região militar
Chefe da 2.a Repartição,
cavalaria n. ° 5', Armando
veira Teles Bettencourt.

o major, do regimento de
Pereira Carvalhal da Sil-

Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço

de obras e propriedades

Tenente, do regimento de sapadores
riano Bernardo das Neves.

militares

mineiros,

Flo-

Quadro da arma de infantaria
Tenentes-coronéis,
do regimento de infantaria n.? 13,
Luiz Torcato de Freitas Garcia, por motivo disciplinar
e, do distrito de recrutamento
e reserva n." 3, Alberto
da Silva Pais.
Regimento de infantaria
Capitão
Cerqueira.

de infantaria,

no quadro

Regimento de infantaria
Capitão de infantaria,
da Costa Ferreira.
Tenente de infantaria,
Rodrigues Varela.

n.O3
da arma,

Gaspar

n.s 7

no quadro da arma, Joaquim
no quadro

da arma,

Carlos

2.' Série
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Rogimento

de infantaria

Tenente de infantaria,
Baptista Barreiros.
Regimento

n.> 8

no quadro da arma, J osé

de inh.ntaril.

n. o 11

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Afonso
Martins Correia Gonçalves.
Regimento

de infantaria

n.s 14

J

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Armando
.Augusto da Costa.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Armindo
.Augusto dos Santos.
Regimento

de infantaria

n.> 16

Capitâis de infantaria, no quadro da arma, Caetano
Manuel Cordeiro Rosado e, em disponibilidade, Romualdo .Augusto Esteves Tavares.
Regimento

de infantaria

n,> 19

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António
Ernesto de Almeida.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Henrique
Domingos Peres.
Regimento

de infantaria

n.O 20

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Manuel
Augusto de Melo Cabral.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, José de
Miranda Andrade.
Regimento

de infantaria

n.> 21

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, João
Damasceno da Silva Couto e João Mário Prazeres Milheiro.
Batalhão

independente

de infanta.ria

n.> 24

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Inácio
Carreiro Gaspar Teixeira.
Batalhão

independente

Tenente de infantaria,
de Faria.

de ínfantaríu

n.> 25

no quadro da arma, Manuel
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Batalhão

de caçadores

Tenente de infantaria,
Zangarilho Garção.
Batalhão

de caçadores

n.· 1

n.> 3

no quadro da arma, Angelo
no quadro da arma, Antero

de caçadores n.> 4

Tenente de infantaria,
do Nascimento Barros.
Batalhão

2." Série

no quadro da arma, Fernando

Capitão de infantaria,
David da Costa.
Tenente de infantaria,
de Figueiredo Alves.
Batalhão

N.O 11

no quadro da arma, Filipe

de caçadores

n. o 6

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Jaime
Duarte da Fonseca Fabião.
Batalhão

de caçadores

n.> 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Domingos
José Santos ele Lemos.
Batalhão

de metralhadoras

n.· 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Amâncio
Velez Corado.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Guilherme Carlos Ferreira Pinto Basto Carreira e supranumerário permanente, do batalhão de ciclistas n." 1,
José Beato, sendo o último sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão

de ciclistas

n.v 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Manuel
Bernardes ele .Almeida Topinho.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Eduardo
Madeira Montês.
Distrito

de recrutamento

e reserva

:n.• 03

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Caetano Eduardo Freire de Andrade.
Major de infantaria, supranumerário permanente,
João Soares Brandão, pelo pedir.

2:aSérie
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Distrito de reorutamento e reserva dos AçOres
Delegação

ri. o

1

Tenente, do batalhão independente
n.? 24, Francisco da Costa.

de infantaria

Regimento do artilharia ligeira n.· 2

Alferes, da bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n." .2, António Duarte Reis, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.v 3

Capitão veterinário, do regimento de cavalaria n ," 1,
Júlio Gales da Costa, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia de costa n.· 1

Tenente, do regimento de artilharia de costa n,? 2,
Alfredo de Azevedo Fonseca, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

de oosta n.s 2

Capitão, do grupo de artilharia a cavalo n.? 2, José
Maria Rebêlo Valente de Carvalho.
Tenentes, do regimento de artilharia "de costa n,? 1,
José Roseiro Boavida, e do grupo de artilharia pesada
n," 1, Nuno Álvaro Guedes Vaz, ambos sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia a cavalo n.s 2

Capitão, da bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n. ° 2, Manuel Veloso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de defesa submarina de oosta

Alferes, do grupo mixto independente de artilharia
montada n." 14, Antero Filipe Veloso Ramos, sem dis-'
pêndio para a Fazenda Nacional.
Fábrioa de cartuoha.me e pólvoras químioas

Director, o coronel de artilharia,
gusto de Matos Sobral Cid.

sub-director, Au-

Quadro da arma de .cav.a.lada

Major, do regimento de cavalaria n.? 6, Silvestre
Teixeira.
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Inspecção das tropas de comunicação

Chefe da secção do serviço automóvel, o capitão, do
regimento de sapadores mineiros, Manuel Augusto Gomes.
Comissão técnica da arma de engenharia
Vogal, o coronel de engenharia, comandante do regimento de sapadores de caminho de ferro, Francisco
de Brito Cordovil Vaz Coelho, em substituição do coronel da mesma arma, tirocinado,
Raúl Augusto Esteves.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
.Major,
reira.

do batalhão

de pontoneiros,

José Luiz Mo-

Batalhão de automobilistas
Major de engenharia, adido, em serviço no Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e
Cadastral, Pedro Caetano Maria de Portugal Colaço,
para os efeitos da alínea a) do artigo 45.° do decreto
n." 17: 378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo
decreto n." 19: 175, de 27 de Dezembro de 1930.
Direcção do servíço

de administração

militar

Adjunto da direcção, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, da 4.· Repartição da 3.' Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Henrique Sátiro Lopes
Pires Monteiro.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pósto de major dos ce pí tâís do serviço do estado maior,
no corrente ano:
Vogal, o coronel do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos tenentes-coronéis
de infantaria,
Ernesto da França Mendes Machado.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pós to de major dos capitâis das díversaa armas, no
corrente ano:
Exonerados de vogais permanentes,
o brigadeiro de
infantaria,
com o curso do estado maior, João de Almeida e o coronel de artilharia,
com o mesmo curso,
José Augusto Lobato Guerra.
Vogais permanentes, o brigadeiro de artilharia, vogal
eventual, Joaquim da Silva Malheiro e o coronel de in-
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fantaria, com o curso do estado maior, Cesário Augusto de Almeida Viana.
.
Vogal eventual, o coronel de artilharia João de Azevedo Monteiro de Barros.

Por portaria de 31 do corrente mês:
Ministério da Guerra-1."

Repartição

Direcção Geral-2.a

Adjunto, o capitão de infantaria, em disponibilidade, Joaquim Felizardo Adão Antunes.
2." região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

Director, o major de engenharia,
dade, Arménio Leal Gonçalves.

militares

em disponibili-

Quadro da arma de infantaria

Coronel, do regimento de infantaria n. ° 8, José Augusto de Faria Blanc, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes chefe de banda de música, nQ quadro, José
João Duarte Craveirinha.
Batalhão independente de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
Carlos do Rêgo Pimentel.

n,>

24

no quadro especial,

Regimento de artilharia ligeira n." 3

Capitão de artilharia, em disponibilidade, Jorge Botelho Moniz, para os efeitos das alíneas a) e b) do artigo 44.° do decreto n," J7: 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 de costa n. o 1

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, no
mesmo extinto quadro, José dos Santos Carramate.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis do extinto quadro auxiliar
de artilharia, no corrente ano:

Presidente, o coronel de artilharia
Ferreira Pinto Basto.

Carlos Alberto
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Júri para avaliar as provas especíata de aptidão para o
pOsto de major dos oapitãis do extinto quad'ro auxfltar
de engenharia, no corrente ano.

Vogal, o tenente-coronel do extinto quadro auxiliar
de engenharia António de Sena Cardoso Farinha Relvas.

Ministério da. Guerra - RcpaTli~iW Geral

P01' portaria de 1 do corrente mês:
Admitido no, Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita, o contra-mestre de corneteiros, reformado, Guilherme de Assunção, n." 51 da
3."' divisão do Depósito Militar Colonial, por lhe aproveitar a condição 5.&do artigo 4.° do respectivo regulamento.
Por portarias de 29 do corrente mês:
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita, o soldado António dos Santos,
n," 745 da 6.&companhia de reformados, por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.° do respectivo regulamento.
Instituto Feminino de Eduoaçâ'o e Trabalho

Enfermeira militar, do Hospital Militar Principal
de Lisboa, Clotilde Gomes.

6. o -

Comissões

Uioistéti. da Guerra -Repartição Ido G.'lbiuete
Por portarias de 18 do corrente mês:
Nomeado, nos termos da alínea a) da artigo 30.° do
regulamento de tiro nacional, publicado na Ordem. do
Exército n." 2, 1.& série, de 24 de Fevereiro de 1918,
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presidente de honra da Federáção
do Tiro Nacional
Português o general Francisco Bernardo do Canto.
Nomeados, para constituírem a comissão encarregada
de proceder à revisão das bases da organização das cooperativas dos oficiais das várias guarnições militares
do País, os oficiais a seguir mencionados:
Presidente, general Miguel Baptista da Silva Cruz i
Vogais: coronel de infantaria, em serviço no Ministério das Colónias, Manuel Augusto Rodrigues da Silva
Lopes, tenente-coronel do serviço de administração militar Eduardo Augusto Martins, e capitãis : de infantaria, Manuel Gonçalves Bordado, e do serviço de adL
ministração militar, Edmundo Tôrres Baptista.

Ministério da Guerra - 2.a Direc~ão Geral- La Repartição

Por portaria de 15 do corrente 'mês:
Devendo brevemente ser remetidas para Portugal
duas peças de gero m jKrupp, transformadas, respectivamente, pelas firmaslIollandsche Industrie En Handelmaatschap-pij Siderius, de Haia (Holànda), e AktieboZaget Bofors, de Bofors (Suécia), manda o Govêrno
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que
seja nomeada a seguinte comissão, a fim de proceder à
elaboração do plano de experiências de tiro e de rol agem
e à realização das mesmas experiências, no sentido de se
verificar se as referidas peças transformadas satisfazem
às necessidades da guerra moderna e qual dos dois. modelos é preferível ao outro:
Coronel de artilharia Daniel Augusto Pinto da Silva,
comandante da Escola Prática de Artilharia i
Tenente-coronel de artilharia Fernando Falcão Pacheco MJena, chefe da secção técnica da mesma Escola;
Tenente-coronel de artilharia
Francisco António
Real, como delegado da 2.a. Repartição da Direcção da
Arma. de A.rtilhal'Ía i
Major de artilharia Vasco da Gama Rodrigues, do
regimento de artilharia ligeira n, o 3 ;
:Major de artilharia Mário Alberto Sardinha Pereira
Coelho, como representante da fábrica de munições de
artilharia, armamento e viaturas.
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Aumentos sêbre o sôltlo e diuturnidades

llinistério da Guerra - t." Dirccção Geral- 2. a Repartição
P01'

portaria de 15 do corrente mês:

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 28 de
Janeiro de 1933, que concedeu o segundo aumento de
10 por cento sôbre o sôldo, nos termos do decreto
n." 20 :247, de 24 de Agosto de 1931, ao capitão de
infantaria
Sebastião de Barros e Ounha, desde 18 de
Janeiro de 1933, que por decreto de 24 de Junho do
corrente ano passou à situação de reserva, na qual é
considerado desde 13 de Abril de 1931, e só ter direito
à concessão do mesmo aumento desde 1 de Dezembro
de 1932, data em que já é considerado na referida situação.

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 f 7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de i930, necessário para o primeiro aumento de fO por cento sôbre o sôldo:

Por decreto de 1 do corrente mês:
Estado maior general - general
José Alberto
da
Silva Basto, chefe do estado maior do exército; infantaria - coronel, no quadro da arma, Francisco Rosa
Ventura,
tenentes-coronéis
Francisco
Gonçalves Correia Velhinho e Francisco de Passos, respectivamente
nos distritos de recrutamento
e reserva n ." 15 e 21 ;
engenharia - tenente-coronel
José lnácio de Castelo
médicos - tenenteBranco,
na 3.a região militar;
-coronel Alfredo
Guilherme
de Vasconcelos
Dias e
major João Pedro ~Iedeiros de Almeida,
ambos no
hospital militar
principal
de Lisboa, maj ores, milicianos, do quadro especial, Júlio Vieira Figueiredo
da Fonseca, no quadro, Domingos ela Costa Martins,
no regimento de infantaria
n." 12 e Aurélio Ricardo
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Belo, no Asilo dos Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita; extinto quadro auxiliar de engenharia - major Manuel Alves ~fineiro, na 2.~ Direcção Geral do Ministério da Guerra, todos desde 1 de
Julho ele 1933.
Por decreto de 8 do corrente mês:
Médico - major J!....rancisco Marques Rodrigues Moreira, no hospital militar principal do Pôrto, desde 1
de Julho ele 1933.
Por

portaria

de 1 do corrente mês:

Infantaria - capitãis milicianos, elo quadro especial, Joaquim Diogo Correia, no batalhão de caçadores
n. o 6, Joaquim Lapas de Gusmão na Direcção da Arma
de Infantaria,
Joaquim ele J....
emos Salgueiro Rêgo, no
Colégio Mifitar ; administração militar - capitão miliciano, do quadro especial, António Augusto da Silveira Lorena Santos, na 3.a Direcção Geral do Ministério ela Guerra;
extinto quadro dos oficiais do
secretariado
militar - capitãis : Manuel da Cunha
Lusitano, na Repartição elo Gabinete do Ministério
da Guerra, e António José ele Sousa, na. 3.a Direcção
Geral do Ministério ela Guerra, todos desde 1 ele Julho
de 1933.
Por portaria de 8 do corrente mês:
Infantaria - cap itâis : José Diogo Lourenço, no regimento de infantaria n. o 1, Alberto Salgueiro, no regimento de infantaria n. o 12, e milicianos, do quadro
especial, Xlanuel Augusto )Iartins, no regimento de
infantaria n." 5, António Dias, no regimento de infantaria n. o 21 ; cavalaria - capitão José Cardoso Martins
de ~feneses, na Escola Prática de Cavalaria, todos
desde 1 de Julho de 1933.
Por portaria de 15 do corrente mês:
Infantaria - capitão .António Augusto de Sousa no
govêrno militar de Lisboa, desde 1 de Julho de 1933.
Por portaria de 2.8 do corrente mês:
Infantaria - tenente João dos Santos Martins,
quadro da arma, desde 1 de Julho de 1933.

no

.wo
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Idem para o segundo aumento de 1.0Ror cento sôbre o s.ôldo :

Por decreto de 1 do corrente mês:
Médico - tenente-coronel António de 'Mendonça
Montenegro Pinto de Sousa, desde 1 de Julho de 1933,
adido, no Ministério do Interior e em serviço na guarda
nacional republicana.
Por decreto de 8 do corrente mês:
Artilharia - brigadeiro Joaquim da Silveira Malheiro, na 1.a inspecção de artilharia, desde 3 de
Julho de 1933; médicos - coronéis: Joaquim da
Assunção Ferraz. Júnior, na 3.a inspecção do serviço
de saúde militar, desde 1 de Julho de 1933 e Alberto
Gomes de Moura, na La inspecção do serviço de saúde
militar, desde 3 de Julho de 1933 e tenente-coronel
José Rodrigues Madeira, no hospital militar regional
n. ° 4, desde 1 de Julho de 1933.
Por. portaria de 10 do mês findo:
Infantaria - tenente miliciano, do quadro especial,
João Baptista de Meneses Costa, desde 2 de Junho de
1933, adido, no M:inistério do Interior e em serviço na
guarda nacional republicana.
Por portaria de 8 do corrente mês ..
Infantaria - tenente Alfredo Abeillard Vieira,
desde 1 de Julho de 1933, adido, no Ministério do Lnterior e e.m serviço na guarda nacional republicana.
Por portaria de 16 do corrente. mês:
Infantaria - tenente Henrique Carlos Maia Galvâo,
no quadra da arma; cavalaria, tenentes- milicianos, do
quadro especial, Augusto César da Silva Pereira, no
regimento de cavalaria n 3 e Raúl Augusto Nogueira
Baptista de Carvalho , no regimento de cavalaria n 7,
todos desde 1 de Julho de 1933.
,?

.?

Por portaria de 22 do corrente mês:
Artilharia - tenente miliciano, do quadro especial,
Mateus Martins Moreno Júnior, no grupo de artilharia
pesada n.? 2, desde 3 de Julho de 1933.
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8. o - Condecorações e louvores.
MillisLéri'O da Guerra-

Repartição do Gahinele

P01' portarias de 27 do corrente mês:
Louvado o coronel de cavalaria Manuel da Costa
Latino pela forma criteriosa e inteligente como se
desempenhou da missão de chefe da équipe de cavaleiros portugueses que tomou parte nos Concursos Hí.picas Internacionais de Nice, Roma e Madrid, realizados no corrente ano, tendo mais uma vez revelado
as suas brilhantes qualidades de militar, a par duma
nítida compreensão dos seus deveres, prestando assim
um relevante serviço à sua arma e ao País.
Louvados os oficiais a seguir designados pela maneira briosa como se conduziram nos concursos hípicos
internacionais de Nice, Roma e Madrid, realizados
no corrente ano, conquistando honras para Portugal,
resultand.o assim um maior brilho para a sua arma
e: prestando um relevante serviço à sua Pátria:
Capitãis de cavalaria Luiz da Costa I vens Ferraz
e Domingos António de Sousa Úoutínho e tenentes:
de artilharia, Luiz Falcão Mena e Silva; de cavalaria, Amadeu Buceta Martins e João Eduardo Gamarro Correia Barrento.

11illislério da Guerra _La Direcção Gcral- t,a Repartição

Por decreto de 22 do corrente mês:
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Miilitm::, com. a medalha mílitar de prata da classe
de bons senviçoa, por estar ao abrigo da alínea a) do
§ 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o general Daniel Rodrigues de Sousa.

Por portarias de 22 do corrente mês:
Condecorado, por deliberação do SURremo Tribunal
Militar, com a medalha. militar de prata da. classe de
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bons serviços, por estar ao abrigo da alínea c) do § 2.°
do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos n.O 6: 093, de 11 de Setembro de 1919,
e 12: 081, de 9 de Agosto de 1926, o tenente de cavalaria Eduardo de Sousa de Almeida.
O

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, por estar ao abrigo da alínea b) do § 3.° do artigo 8.° do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro Je
1917, alterado pelos decretos n.O 6: 093, de 11 de Setembro de 1919, e 12: 081, de 9 de Agosto de 1926,
o primeiro sargento Manuel Pereira de :Mendonça,
n.? 166/E da La companhia de saúde.
S

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços - letra C - por estar ao abrigo da alínea a) do § 3.° do artigo 8.° do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, alterado pelos decretos n.O 6: 093, de 11 de Setembro de 1919, e 12: 081, de 9 de Agosto de 1926,
o soldado José Alves Negrões, n. ° 83/4 :061 ela 2." companhia do batalhão n. ° 4 da guarda nacional republicana.
S

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, por estar ao abrigo da alínea b) do § 3.°
do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos n. os 6: 093, de 11 de Setembro de 1919,
e 12: 081, de 9 ele Agosto de 1926, o soldado José António Oliveira, n. ° 65/5 : 054 do esquadrão de cavalaria
do batalhão n. ° 4 da guarda nacional republicana.

9.

0_

ninistério da Guerra - Rcpartição do Gabincte

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas
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oficiais, equiparado da mesma instituição e praças a
seguir mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
0<;

Cruz VerIllelha

de Dedicação

Coronel de cavalaria Arnaldo :M:artim Afonso Chichorro da Costa.
Tenente do secretariado militar Raúl Carlos Borges
de Macedo.
Segundo sargento da 2.a companhia de administração
militar Manuel da Costa.
Cruz

de

exeIllplar
Assidu'idade

cOIllportalDento
(ouro)

Tenente, equiparado, da Cruz Vermelha, Carlos Peixoto de Aguilar.
Medalha

de agradecbncnto

Soldados, n.? 17 do 1.0 esquadrão, Diogo Ruivo e
n.? 88 do 2. esquadrão, António Mariano; primeiro
cabo corneteiro, n.? 32 da 1." companhia do batalhão
n." 2, Luiz António Gomes e soldado n ." 62, da 5." companhia do mesmo batalhão, Manuel Joaquim Coelho,
todos da guarda nacional republicana.
0

10.

0_

Jliuistério da Guerra -1." Direcção Geral- P

Repartição

a) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei
dos Belgas com o grau de comendador da Ordem da
Coroa da Bélgica o brigadeiro de engenharia Manuel
Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar
as respectivas insígnias.
b) Declara-se que, por decreto de 24 de Junho último,
publicado no Diário do Gouêrno n ," 150, 2.a série, de 1
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de Julho, foram condecorados com as Ordens que lhes
vão indicadas:
Orde:rn lUili-tar de Cris-to

GriI·crnz
Brigadeiro de engenharia .Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro.
Comendador

Major reformado, inválido de guerra, Raúl de Antas
Manso Preto Mendes Oruz.
Major de artilharia Mário Alberto Sardinha Pereira
Ooelho.
Oficial

Capitãis
e Arnaldo

de infantaria
da Conceição
Ordem

Francisco Pereira de Barros
de Quina Domingues.

de Benemerência

Comendador

Ooranel médico, no quadro de -reserva, Adriano Luiz
de Oliveira Pessa,
Oficial

Alferes de infantaria,
José Amaro.

com a patente de tenente, João

c) Oondecorados com a medalha militar da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
"lUedo.lha de

Quro

Ministério da Gu.erl'8.-l.' Direcção Geral-lo'

Coronel de infantaria

Repártição

Álvaro Oolen Godinho.

Ministério.da Guerra- 2." Dírecção Gerru- 3.· .Repartição

Oapitão
Henriques

do serviço
Sêco.

de administração

militar

Abel

Regimento de infantaria n," 7

Tenente-coronel, eom o 'curso do estado rnaaor,
quim Pereira dos Reis.

J oa-
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de in"fantarie. n

o

12

Major José Francisco Faúlho Rasoilo.
Batalhão

de caçadores

n ,> 9

Capitão Laureano António Morgado.
Grupo independente

do anilharia

de montanha

n.' 15

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
Fernandes.
Medalha
Ministério

da Guerra-l.a

Alferes de infantaria,
Carlos António Parreiral
Ministério

da Guer.ra-2.·

de pr

J osé

ta

Direoção Goral-3,·

Re.partição

com a patente
da Silva.

de "tenente,

Direcção Ger al=+B." :Reputição

Tenente do serviço de administração militar .Anténio
Lourenço Martins.
Minis1iério da Guerra-2.·

Drreoção

Tenente veterinário

Geral-4.·

.

Repartição

Joaquim Ribeiro Teles Júnior .

Govérn.o militar

de Lisboa

Alferes de cavalaria, com a patente
Carlos Horácio da Silva Pico.
Regimento

de infantaria

de tenente,

n.' 16

Capitão miliciano médico, do quadro especial, Júlio
Coutinho de Sousa Refoios.
Tenente miliciano, do quadro especial, Júlio Perdigão.
Regimento

de artilharia

Ií geír a n.s

Capitão "1Ianuel Pereira de Bastos
Tenentes António do Nascimento
e Francisco Manuel Ventura Forbes
Alferes do extinto quadro auxiliar
tónio Carolino Doutel.
)
Grupo independente

Õ

Valença.
Ribeiro Macário
Bessa.
de artilharia An-

de artilhg,ri:t de montanha

n.s 1,5

Capitão miliciano, do quadro especial, José Diniz da
Costa Ooelho J·únior.
BDspital militar

regiona.l n." 4

Capi tão médico José Júlio de Sousa Santa Bârbera.
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Fábrica de cartuchame e pólvoras químicas

Major ele artilharia Augusto Luciano Alves.
Capitão de artilharia António Caldeira Pinto Rebocho.
d) Declara-se que é David Borges e não David Raposo o nome do tenente veterinário do grupo independente de artilharia de montanha n. o 15 que, pela
Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, do corrente ano,
foi condecorado com a medalha militar de prata da
classe de comportamento exemplar.
e) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Espanhola com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito
N aval, com distintivo branco, 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.

f) Declara-se que, por portaria do Ministério da
Marinha, de 26 de Março de 1930, inserta no Diário
do Govêrno n." 127, 2.a série, de 4 de Junho do mesmo
ano, foi condecorado com a medalha de prata de
Coragem, Abnegação e Humanidade, do Instituto de
Socorros a Náufragos, o capitão de artilharia José
Cândido Roma de Lemos Puga.

11.

o -

Ilillislério da Guerra - L a Direeção Geral- 2. A Reparlição

a) Declara-se que o coronel de infantaria Casimiro
Vítor de Sousa Teles foi julgado apto nas provas de
aptidão para a promoção a general, em 5 do corrente
mês, sendo-lhe aplicável, desde esta data, a designação de coronel tirocinado, nos termos da determinação 3.a da Ordeni do Exército n." 9, La série, de 1928.
b) Declara-se que o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, na situação de reserva, Eduardo
Augusto de Azambuja Martins, continua desempenhando as funções de vogal da comissão de história
militar, para que foi nomeado por portaria de 12 de
Janeiro de 1929.
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c) Declara-se que o coronel do extinto corpo do
estado maior, inscrito na escala dos tenentes-coronéis
de infantaria, João Carlos Pires Ferreira Chaves deixou de prestar serviço na 4." Repartição da 3.&Direcção Geral dêste Ministério.
d) Declara-se que o major de infantaria, com o
curso do estado maior, Luiz Pinto Lelo passou a desempenhar as funções de adjunto da 2.& Repartição
da 3.& Direcção Geral dêste Ministério, cumulativamente com o cargo de professor ordinário da 1.& cadeira principal do curso do estado. maior.
e) Declara-se que os majores de infantaria, em disponibilidade, António .Fernando de Oliveira Tavares e,
supranumerário, António José de Matos Raimundo
chegaram à altura para entrar no seu quadro, respectivamente em 26 de Junho findo e 15 do corrente mês.
f) Declara-se que os capitãis de infantaria, em disponibilidade, Joaquim Augusto David e Joaquim Felizardo Adão Antunes chegaram à altura para entrar
no seu quadro, respectivamente, em 8 e 12 do corrente
mês.
g) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados,
que, pela presente Ordem do Exército, são colocados
em diversas unidades, continuam desempenhando as
funções que exerciam nas carreiras de tiro:
Capitãis de infantaria-António
Ernesto de Almeida,
Ângelo David da Costa, Amâncio Velez Corado, Jaime
Duarte da Fonseca Fabião, Domingos José Santos de
Lemos, Caetano Manuel Cordeiro Rosado, Manuel Augusto de Melo Cabral, Joaquim da Costa Ferreira,
Inácio Carreiro Gaspar Teixeira, Manuel Bernardes
de Almeida Topinho, Gaspar Cerqueira, Armando Augusto da Costa, e tenentes de infantaria - Henrique
Domingos Peres, José Baptista Barreiros, Antero de
Figueiredo Alves, Guilherme Carlos Ferreira Pinto
Basto Carreira, João Damasceno da Silva Couto, Filipe do Nascimento Barros, José de Miranda Andrade,
Manuel de Faria, Carlos Rodrigues Varela, João Mário
Prazeres Milheiro, Fernando
Zangarilho
Garção,
Eduardo Madeira Montês, Afonso Martins Correia
Gonçalves, Armindo Augusto dos Santos.
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h) Declara-se que os capitãis de infantaeie . Jaime
Lourenço Guedes e Meteliano Augusto Fcrtes, promo
vidas a êste pôsto por portaria de 30 de Junho findo,
insertc na Ordem do Exército n." 10, 2.a série, do
corrente ano, contam a antiguidade desde 24 do mesmo
mês.
w

i) Declara-se que os capitãis mil icianos, do quadro
especial, de infantaria Mário Ramos da Silva, .Abel
R0o/igues Casaleiro, Gua1t~r Monteiro Alves, J o~quj~
Jose da Oosta, Carlos Adriano da Fonseca, Jose GUllherme Pacheco, AHredo Martins Marq.ues, Romano
Maximiano Rodrigues e Manuel Francisco de Sousa
Viana, e do serviço de administração militar António
Luiz Caria Rodrigues devem ser considerados como
promovidos a êste pôsto por portarias de 30 de Junho
findo, e nâo de 24 do mesmo mês, como foi publicado
na Ordem do Exército n," 10, 2.1\ série, do corrente
ano.

j) Declara-se que o capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo
passou a desempenhar o cargo de ajudante de campo
do general José Alberto da Silva Basto, cumulativamente com as funções que exerce no Colégio Militar.
l) Declara-se que desistiu de ir servir nas colõnias,
nos termos do decreto n." 13 :309, de 23 de Março
de 1921, o tenente, do regimento de infantaria n." 8,
João Cândido Ferreira Veloso.

m) Declara-se que o tenente-coronel
de artilharia
Júlio Ferreira da Silva Alegria acumula as actuais
funções de sub-director do Museu Militar oom as de
director do Depósito Geral de Material de Guerra.
n) Deelura-se que o capitão miliciano de artilharia,
do quadro especial, J osé Joaquim Lourenço, que pela
presente Ordem, do Eoiército é promovido ao actual
pôsto, fica colocado na respectiva escala de acesso
imediatamente à esquerda do oapitUo do mesmo quadro
João de Almeida Sousa Sacadura e fi. direita do capitão David da Silva Rosado.
o) Declara-se que o oapitâo miliciano de artilharia)
do quadro especial, Mateus Martins Moreno Júnior,
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que pela presente Ordem do Exército é promovido ao
actual pôsto, fica colocado na respectiva escala de
acesso imediatamente à esquerda do capitão do mesmo
quadro António da Purificação Ferreira e à direita do
capitão João José Amaro.
p) Declara-se que o tenente-coronel de aeronáutica
João Luiz de Moura, que pela lista de antiguidades
dos oficiais da referida arma, publicada na Ordem
do Exército n.? 9, 2." série, do corrente ano, conta
a antiguidade de tenente, para efeitos do artigo 103.°
do decreto n." 17: 378, de 27 de Setembro de 1929,
desde 1 de Dezembro de 1913, passa a contar essa
antiguidade desde 1 de Desembro de 1912 e fica colocado imediatamente à esquerda elo tenente-coronel da
mesma arma Teófilo José Ribeiro da Fonseca.

(1) Declara-se que o tenente miliciano médico, do
batalhão de caçadores n.? 1, José Forjaz de Sampaio,
foi autorizado a usar o nome de José Jacinto de Sousa
Forjaz de Sampaio, devendo, portanto, ser inscrito
nos respectivos registos com êste nome.
r) Declara-se que, em harmonia com· o parecer do
Conselho Superior de Promoções, de 25 do corrente
mês, o capitão miliciano médico ele reserva Manuel da
Cunha Castelo Branco Saraiva passa a contar a antiguidade do referido pôsto desde 30 de Setembro do
1929.
s) Declara-se que o tenente do serviço de administrução militar Júlio Augusto da Silva Malaguerra desistiu de servir nas colónias no corrente ano.
t) Declara-se que, pela aplicação do artigo 3.° do
decreto n. ° 22: 064, de 3 de Janeiro último, o alferes
do serviço de administração militar Manuel Gomes
da Silva Vera Cruz passa a ocupar, na respectiva
escala, o lugar imediatamente ~L esquerda do alferes
do mesmo serviço Vicente Henrique Varela Soares.
'II) Declara-se que Mário Martins dos Santos, demitido do serviço do exército por portaria de 22 de Abril
último, inserta na Ordem do E.vércifo u." 7, 2." série,
do corrente ano, pertencia ao quadro permanente do
serviço de administração militar.
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v) Declara-se que o alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, José Manuel da
Silva chegou à altura para entrar no respectivo quadro
em 22 de Junho findo.
x) Declara-se que, por ter terminado os seus trabalhos, é dissolvido o júri de exames para alferes chefes
de banda de música, nomeado pela alínea m) do n." 18.°
da Ordem do Exército n 5, 2.a. série, do corrente
ano.
,?

z) Declara-se que o sargento ajudante músico, do
batalhão independente de infantaria n. ° 23, José João
Duarte Craveirinho foi aprovado no concurso para
alferes chefes de banda de música, aberto pela Ordem
do Exército n. ° 4, 2.a. série, do corrente ano, obtendo
a classificação de 10,4 valores.

12.

0
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Declara-se que o tenente-coronel médico, do regimento de infantaria n. ° 8, Manuel Bragança deve ser
considerado na situação de supranumerário e não na
do quadro dos oficiais médicos, como foi publicado por
portaria de 28 de Junho findo, inserta na 01'dem do
Exército n ," 10, 2.a série, do corrente ano.

13.

o-

~Iinistério da Guerra - P Direcção Geral- P

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 Jacinto Augusto Xavier de
Magalhãis Júnior, 435$98, sendo: pensão de reserva,
312$40; lei n," 888, 31$24; lei n.? 1: 332, 87$47;
0,14 por cento, 4$87; do vencimento total, 72$31 são
pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 42 anos de serviço e 16 períodos.
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Coronel de infantaria Júlio César Moreira Sales,
361$25, sendo: pensão de reforma, 270$ ; lei n.? 888,
27$; lei n." 1: 332, 54$; 0,14 por cento, 10$25; do
vencimento total, 27$12 são pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos
de serviço e 37 períodos.
Capitão de infantaria António Gonçalves Ferrão,
311$70, sendo: pensão de reserva, 206$25; lei n." 888,
20$62; lei n.? 1: 332, 74$25; 0,14 por cento, 10$58;
do vencimento total, 77$88 são pela província de
Angola e 92$04 pelo Ministério do Interior. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 44 anos de serviço e 55 períodos.
Capitão de infantaria
João Baptista Loureiro,
205$09, sendo: pensão de reserva, 172$50; lei n. ° 888,
17$25; lei n." 1: 332, 13$80; 0,14 por cento, 1$54.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 37 anos
de serviço e 8 períodos.
Capitão de infantaria José Duarte Grais, 249$52,
sendo: pensão de reserva, 187$50 ; lei n. ° 888, ] 8$75 ;
lei n." 1:332,37$50;
0,14 por cenio,.5$77. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos de serviço e 30 períodos.
Capitão de infantaria Sebastião de Barros e Cunha,
112$31, sendo: pensão de reserva, 107$50; 0,14 por
cento, 4$81. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 24 anos de serviço e 25 períodos.
Capitão de infantaria José Lopes, 171$27, sendo:
pensão de reserva, 152$50; lei n.? 888, 9$15; 0,14 por
cento, 9$62; do vencimento total, 20$76 são pela
província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo, 33 anos de serviço e 50 períodos.
Capitão de cavalaria Alberto Fernandes Nogueira,
178$75, sendo: pensão de reserva, 162$50; lei n," 888,
16$25. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo
e 35 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração militar António
Luiz Pôrto, 326$88, sendo: pensão de reserva, 222$75 ;
lei n ," 888,22$27;
lei n ." 1:332,71$28;
0,14 por
cento, 10$58; do vencimento total, 22$80 são pela
província de Angola. ']'em 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 43 anos de serviço e 50 períodos.
Tenente de infantaria José de Lemos e Sousa,
93$85, sendo: pensão de reforma, 85$ ; 0,14 por cento,
8$85; do vencimento total, 29$58 são pela província
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de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 19 anos de serviço e 46 períodos.
Mestre de obras António Maria Martins, 136$49,
sendo: pensão de reforma 124$09; lei n.? 888, 12$40.
Tem 35 anos de serviço. Equiparado a vencimentos de
alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia.
b) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.
do decreto n ," 14: 525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada hábil .Margarida Figueira dos Santos para
receber, ao abrigo do artigo 1.° do mencionado decreto,
os vencimentos do seu marido, furriel clarim do batalhão de metralhadoras n." 1, n ," 355-E da formação
do comando, Guilhermino Augusto, internado na Casa
de Saúde do TelhaI.
0

14.

o-

Ministérioda Guerra-3.a DirecçãoGeral- P Repilrhção

Declara-se que os oficiais a seguir mencionados terminaram, com bom aproveitamento, o curso de chefes
de pôsto meteorológico:
Capitãis: de infantaria Manuel Teotónio Borges, Ricardo de Andrade e Mário ,r úlio Jardim da Costa, de
artilharia Manuel de Almeida de Ávila, de aeronáutica
Eugénio Pequito Caldeira Pires e miliciano do serviço
de administração militar, do quadro especial, Aníbal
Gonçalves da Paixão.
Tenentes: de infantaria Francisco António Gonçalves, ele artilharia Fernando Artur de Oliveira e Miguel
da Silva Amorim e de aeronáutica Francisco Ferreiro.
Sarmento de Morais Pimentel.
Alferes de infantaria Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha.
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Obituá.rio
1926
Maio

19 .

1932
Dezembro 311933
Fevereiro

17 -

Maio

15 -

Junho

8-

»
»

Julho

29 30 6-

»

7-

»

8-

»
»

811-

»

25 -

Aspirante
a oficial miliciano
bral Gomes de Pinho.
Alferes miliciano
de Alenquer.

de reserva

médico Artur
de artilharia

CaMário

Tenente-coronel,
reformado, Alfredo Augusto Bandarra de Seixas,
Ma~or miliciano
médico de reserva, graduado,
Sílvio Rebêlo Alves.
Alferes miliciano de reserva de artilharia
Leopoldo Marques Poole da Costa.
Capitão, reformado, Albano Seabra Rangel.
Coronel, reformado, Augusto Gonzales de Medina.
Coronel, na situação de reserva, Carlos -Iosé dos
Santos e Silva Júnior.
Coronel,
reformado, Sebastião António Leitão
Júnior.
Capitão miliciano de artilharia
José Domingues
dos Santos.
Tenente, reformado, António José Ribeiro Alves.
Co ronel,
reformado, António ~orton Marinho
Falcão.
Coronel, reformado, João Pinto de Azevedo Meireles Júnior.

Rectificações
Na Ordem do Exército n.? 7,2.- série, do corrente ano, p. 235
1. 31 e 32, onde se lê: «do serviço de administração
militar», deve
ler-se: «de reserva».
Na Ordem do Exército n.v 10, 2.- série, do corrente ano, p. 335,
1. 18, onde se lê: «alferes», deve ler-se: «tenente»;
p. 369, 1. 5,
onde se lê: «.João», deve ler-se: «José» j p. 34.4, L 30, onde ,e lê:
«batalhão de ciclistas n.v 1», deve ler-se: «batalhão de caçadores
n,v 1».

Está conforme.

o

Luiz Alberto de Oliveira.
Ajudante General, interino,

N.O 12
MINISTÉRIO

DA GUERRA

23 DE AGOSTO DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

o s-eguinte:

I. - DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro ela Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Camíla
Augusta Douwens, órfã do alferes reformado António
Fernandes Douwens, a reversão da cota parte do subsidio mensal de 61$ que percebia sua mãi, D. Maria J 0sefina Douwens, falecida em 27 de Abril do corrente
ano.
Ministério da Guorra, 26 do Julho do 1933.- O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Julho do corrente ano, com a declaração de não serem devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n. o 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Vitória
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Quirino Rosa Pereira e sua filha Maria Vitória Pereira,
viúva e órfã do coronel, na situação de reserva, Alfredo
Augusto Pereira, a reversão da cota parte do subsídio
mensal de 6/$, que percebia sua filha e irmã, D, Maria
Cândida Pereira, falecida em 10 de Abril de 1931.
Ministério da Guerra, 5 de Agosto de 1933. - O Ministro da Guerra, Lutz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Agosto de 1933
com a declaração de não serem devidos emolumentos, nos
termos do decreto n.v 22:257).

Manda o Govôrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
Il.O 16:070, de :!5 de Setembro
de 1928, a D. Maria de
Jesus Franco Simas, viúva do major de reserva Joa€luim António de Simas, a reversão da cota parte do
subsídio mensal de 61$ que percebia sua filha D. Cesaltina Irene Franco Simas, a qual, por decreto de 12 de
Julho de 1930, lhe foi anulada por ter sido nomeada
professora oficial.
Ministério da Guerra, 10 de Agosto de 1933.- O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Olicetra.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Agosto de 1933,
com a declinação de não serem devidos emolumentos, nos
termos do decreto n.? 22:257).
I'

J

II. -

MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 29 do mês findo:
Reserva

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda
fiscal, Pedro Alexandre de Carvalho, devendo ser con'Bidei-ado nesta situação desde 26 do corrente mês.

2.- Série
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Por decreto ele 5 elo corrente mês:
Disponibilidade

Brigadeiro
de infantaria, adido, António Baptista
Jlisto, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 2 do corrente mês.

Por portaria ele 17 ele Junho elo corrente ano:
Adidos

Tenontes, do batalhão de caçadores n." 4, Antero Policarpo Martins, e, do regimento de artilharia ligeira
n. o 3, José Guilhorme Duarte Perry de Almeida e Brito,
e alferes, do regimento de infantaria n.oil 18, António
Manuel Duraria, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.0 do
decreto n.? 13:309, de 23 do Março de 1027, o segundo
do Ministério do Oomércio, Indústria e Agricultura e o
terceiro do Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, devendo ser considorados nesta situação,
respectivamente, desde 10, 7 e 14 do corrente mês.

Por portaria

ele 22 elo mês finelo :
Adidos

Capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, da direcção do mesmo serviço,
Florival Crato Simões Fogaça, e tenente, do regimento
de cavalaria n. o 7, Luiz Ferreira Pinto, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do Ministério das Colónias, nos
termos do artigo 5.0 do decreto n." 13:309, de 23 de
Março de 1927, e o segundo do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 15 e 14 do
corrente mês.
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Por portarias de 29 do mês findo:
Adidos

Capitãis, do regimento do infantaria n.? 14, Fausto de
Matos, do batalhão independente de infantaria n. o 22,
Matias Rodrigues Figueira Júnior, o miliciano, do quadro especial, do batalhão dê metralhadoras n. o 2, Manuel Caseiro Marques Alves, por terem sido roquisítados
para desempenhar comissões ele serviço dependentes, o
primeiro elo Ministério elo Interior, na polícia do segurança pública, e os restantes do Ministório elas Colónias, nos termos elo artigo 31.0 do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação,
respectivamente,
desde 26, 24 e 25 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão 1'Ianuel Rodrigues Leito e tenonto António
Augusto Machado, ambos de infantaria, adidos, (lue so
apresentaram, respectivamente, cm 18 o 27 do corrente
mês, ele regresso, o primeiro ela situação elo licença ilimitada, e o segundo do Ministério do Interior, por ter
deixado de prestar serviço na guarda nacional ropublicana.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

Tenente de artilharia, adido, Luiz de Magalhrtis Meuquo, de regresso da situação do adido,
com licença ilimitada, se apresentou em 20 do corrente
mês para preenchimento de vacatura no respectivo
quadro.
donça Pimental,

Quadro dos oficiais farmacêuticos

Tenente farmacêutico, adido, Alberto de Castro Pinte,
'que, de regresso do Ministório das Colónias, se aprosentou em 22 do corrente mês para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Reserva:

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 10, Luiz António Bento Pereira, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 do corrente mês.

"2.- Série
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Por portarias de 5 do corrente mês:
Adidos

Capitãis, do regimento de artilharia de costa n.? 2,
Pedro António Couceiro Vilar ~loreira, e, da bataria de
artilharia de defesa móvel de costa D.O 3, Alberto Reinaldo da Cosfa Figueira. por terem sido requisitados
para desempenhar comissões de serviço dependentes do
)finistério das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do
decreto n. o 13:309, de 23 do Março de 1927, devendo
SOl' considerados
nesta situação desde 2J de J alho findo.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Indaleto Herculano e
-Silva Ramos, que, de regresso do Ministério das Colómias, se apresentou em 4 do corrente môs .

•
III. - PROMOÇÕES

Ministério

da Guerra _La Direcção

Geral-

2." Repartição

Por decreto de 29 do mês findo:
Direcção da arma de artilharia

:Majores milicianos, do quadro especial, os capitãis
milicianos de artilharia, do mesmo quadro, Augusto Barbosa Estácio 0, do grupo do defesa móvel de costa,
Alfredo Horácio da Cunha Néri, contando ambos a
antiguidado desde 1 de Dezembro de H)32.

Por portaria de 29 do mês findo:
Batalhão de caçadores n. o 4

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente mili-ciano, do mesmo quadro, Vitor Carlos Braga.
Quadro especial a que se refere o artigo 5. do decreto n. o 7:823,
de 23 de Novembro de 1921
0

Capitão miliciano, o tenente miliciano do cavalaria, do
lnesmo quadro, Rui Pessoa do Amorim Melícío.
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Escola Central de Oficiais

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, o tenente do mesmo extinto quadro, supranumerário permanente, Carlos Marques Alexandre, contando a antiguidade desde 5 do corrente mês.

Por portaria de 5 do corrente mês:
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Capitão, com o curso do estado maior,
o mesmo curso, do grupo de artilharia
Luiz António Simões Candeias, contando
para todos os efeitos, desde 14 de Março

Ministério

da Guerra - Repartição

o tenente, com
pesada n. o 2~
a antiguidade,
de 1932.

Geral

Por portaria de 7 do corrente mês:
Reforma

Capitão, o tenente, na mesma situação,
guerra nos termos dos artigos 2.0 e 3.0
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929,
Meireles Ferreira, contando a antiguidade
Junho último.

IV. - COLOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra - l." Direcção

inválido de
do decreto
José Maria
desde 5 de

E TRANSFERÊNCIAS

Geral-

I.a Repartiçã()

Por decreto de !5 do corrente mês:
1.. tribunal

militar

territorial

de Lisboa

Reconduzido no lugar de auditor, por mais três anos,
desde 10 de Setembro próximo futuro, o bacharel Gilberto Magno de Beça Aragão.
(Visado

pelo Tribunal

de Contas em 9 do corrente

mês).
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Geral _I.a Repartição

Por decreto de 30 de Junho do corrente ano:
Provido definitivamente no cargo de professor da
5.a cadeira da Escola Militar, desde 21 de Março de
corrente ano, o major de artilharia Manuel de Beires
Junqueira.

Ministério da Guerra _I.a
Por

portaria

Ministério

2,a Repartição

Direcção Geral-

de 5 do corrente mês:

da Guerra

_La

Direcção Geral-

2.' Repartição

Adjunto, o tenente de infantaria, supranumerário permanente, do distrito de recrutamento e -reserva da Madoira, Ezequiel de Matos Vicente.
Regimento de infantaria

n.v

3

Tenente, supranumerário
permanente, do batalhão de
ciclistas n.? 1, António de Queiroz Novais, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 5

Tenente, supranumerário
permanente, do regimento
de infantaria n. ° 7, Jacinto Ferreira Ezequiel, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 6

Tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, do regimento de infantaria n.? 18,
Lauro de Barros Lima, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
Gualter Monteiro Alves.
Batalhão de caçadores

n. o 16

no quadro especial,
n. o 8

Tenente, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. o 15, Miguel Martins Camelo, por moti vo
disciplinar.
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n. o 9

Tenente de infantaria, supranumerário
António Joaquim Abrunhosa, pelo pedir.
Distrito

de recrutamento

Capitão de infantaria,
João Hermínio Barbosa.
Distrito

e reserva

n. o 3

supranumerário

de recrutamento

e reserva

permanente,

permanente,

n. o 8

Tenente de infantaria, supranumerário
António José da Costa Cunhal.

permanente,

Escola Central de Oficiais

Ajudante, o tenente de infantaria, no quadro da arma,
Henrique Carlos Mata Gaivão.

P01'

portaria de 12 do corrente mês:

Ministério

da ()uerra - I.a Direcção Geral-

Adjunto, O capitão de infantaria,
Joaquim Augusto David.
Ministério

2. a Repartição

no quadro da arma,

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

1.' Repartição

Adjunto. o tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, da 3.a Repartição,
José de Brito Rodrigues.
Ministério

da Guerra - 3. a Direcção Geral

Arquivo histórico militar

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 17, António Carlos Amaral, pelo pedir.
Supranumerário

permanente

Tenente de infantaria, do grnpo de aviação do informação n.? 1, Manuel Matias Júnior.
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n. o 3

Major, do regimento de infantaria D.O 9, José Marcecelino Barreira.
Capitãis.milicianos, no quadro especial, Carlos Adriano
da Fonseca e, com o curso da arma, Alfredo Martins
Marques.
Regimento de infantaria

n. o la

Tenente do serviço de administração
ponibilidade, José Luiz Ferreira.
Regimento de infantaria

militar, em dis-

n. o 13

Capitão miliciano de infantaria, no quadro especial,
Manuel Francisco de Sousa Viana.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

•

Tenente, do batalhão de caçadores D. o 3, António
Adolfo Vieira da Costa, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional,
Escola de aplicação de artilharia
e contra aeronaves

de costa

Tenente, {lo grupo de defesa submarina de costa, António do Carmo Dantas.
Inspecção do serviço de obras e propriedades

militares

Adjunto, o tenente, do regimento de sapadores mineiros, Henrique Herculano Santa Clara da Cunha.

PaI' portaria de lD do corrente mês:
Ministério

da Guerra - L' e 2." Direcções Gerais

Adjunto do conselho administrativo,' o capitão de
infantaria, em disponibilidade, Iudaloto Herculano e
Silva Ramos.
2,' região militar - Quartel general

Comandante da formação do comando, o capitão do
cavalaria, adj unto interino da 3, a Repartição, J osó do
Nascimento Alvos,
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N.O 12

n. o 3

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Óscar
Spencer Moura Braz.
Regimento de infantaria

n. o 21

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
do distrito de recrutamento e reserva n. o 16, João Pires
de Carvalho, por motivo disciplinar.
Regimento de caçadores

n. o 5

Tenentes: de infantaria, em disponibilidade, António
Augusto Machado e chefe de banda de música, do regimento de infantaria n. o 15, Francisco Carraça Vila Nova.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Capitão, do regimento de infantaria
Monteiro de Sousa Leitão.
Distrito

de recrutamento

Major de infantaria,
Jesus Moreira.

n. o 12, Carlos

n.O 21

e reserva

no quadro da arma, Manuel de

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Capitão, do grupo independente de artilharia de montanha n.? 12, Manuel de Almeida de Ávila, pelo pedir.
Regimento de cavalaria

n. o 3

Alferes, elo regimento de cavalaria n.? 1, António José
Ramalho Xavier, pelo pedir.
Quadro dos oficiais do serviço de administração

militar

Tenente do mesmo serviço, da 3.a Repartição
da
2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Fernando
António Gomes, por motivo disciplinar.
Depósito geral de fardamento

e calçado

Tenente do serviço de administração
militar, elo conselho administrativo da La e 2. a Direcções Gerais do
Ministério da Guerra, Fausto Rosário da Conceição.

2.' Série
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Comando militar de Angra do Heroísmo

Caserneiro militar, o tenente, supranumerário
nente, do batalhão independente de infantaria
Agostinho J 0:10 de Sousa Marques.

Ministério
Por portaria»

da Guerra - Repartição

perman.? 23,

Geral

de 21 do mês findo:

Consideradas professoras efectivas do 1.0 grupo de
disciplinas do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, nos termos do artigo 00.0 do regulamento ljterário daquele Instituto, as professoras provisórias D. Auroa
Manila Duarte e D. Rita do Cássia Piçarra Fernandes.
(Visauas pelo Tribunal de Contas em 9- de Agosto de 1933,
('010 a declaração
do serem devidos emolumentos, nos termos (lo decreto n.? 22:257.)
.

Pai' portaria

de 14 do torrente

mês:

Admitido no Asilo do Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o capitão, reformado, Henrique Faria
Pinto Cardoso Salgado, por lho aproveitar a condição 5. a
do artigo 4.° do respectivo regulamento.

V. - COMISSÕES
Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 16 elo corrente mês:

Nomeada uma comissão constituída pelos oficiais a
seguir mencionados, servindo o primoiro do presidente
e o último de secretário, para estudar a aquisição do
material para a instrução do exército:
Coronéis: de infantaria, com o curso do estado maior,
Carlos Matias de Castro o do artilharia Anacleto Domingues dos Santos;
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Tenentes-coronéis:
médico Alberto dos Santos Mon'teino e do serviço de administração militar António José
Rodrigues;
Majores: de infantaria João Augusto de Fontes Pereira de Melo, de engenharia José da Cunha Lamas e de
.aeronáutina Francisco IIigino Craveiro Lopes;
Capítãis : de infantaria Jorge Henrique N unes da Silva
<O de cavalaria
Humberto Bucota Martins.

POJ'

portarias

de 17 do corrente

mês:

Nomeada uma comissão constituída pelos oficiais a seglúr mencionados, servindo o primeiro de presidente o o
último de secretário sem voto, para rever as leis de promoção o reforma dos oficiais do exército metropolitano:
Coronéis: de infantaria, com o curso do estado maior,
Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, na situação de re-serva Eduardo Alfredo de Aruújo Barbosa é de artilharia) com o curso do estado maior, António Gorjão
Couceiro do Albuquerque;
Tenentes-coronéis: de cavalaria Francisco Martins Lusignan do Azevedo, médico Manuel de Lucena, veterinário
Filipe Maria Caiola e de infantaria Raúl Sílvão Loureiro;
Majores: de engenharia Joaquim Josó de Andrade o
Silva Abranches e do aerouáutica Alfredo Dolesquo dos
Santos Sintra;
Capitãis : do serviço de adrninistraçãr, militar Vergílio
Pereira da Costa e ele infantaria, com o curso do estado
maior, Fernando elos Santos Costa;
Alferes do oxtinto quadro dos oficiais elo secretariado
militar João Baptista elos Hantos.
Nomeado para fazer parte da Comissão de História
Militar, criada pelo decreto n. o 9:290, de 12 de Dezembro de 1923, a que se refere a portaria de 12 de
.Junoir o de 1929, insorta na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, elo mesmo ano, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional, o coronel, na sitnação de reserva, João
Estêvão Cacela Vitória Pereira.
Nomeado o tenente de cavalaria Teófilo Duarte para
fazer parto da comissão nomoada por portaria de lG de
J unho do corrente ano, insorta na Orelem do E:r:é/'cito
n. o 10, 2. a série, elo mesmo ano.
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VI. -

AUMENTOS

Ministério

SÕBRE O SÔlDO

)1".0

433.
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E DIUTURNIDADES

da Guerra - La Direcção Geral - 2.a Repartição

. Concedidas as vantagens de que trata o decreton." 20:~.J.7, de 24 de Agosto de 1031, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
'
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n.O 17:378, de 27 de
de 1929, modificado pelo decreto n.O 19:069,
Novemuro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sObre o sOldo:

no oficiatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por decreto de 22 do mês findo:
Infantariatenente- coronel Francisco Vicente da Silva,
na 3. a Ropartição da 1.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 19 de Julho de 1933.
PaI'

decreto de 29 do mês findo:

Infantaria-major
João Martins Piuto Leal, no regimento de infantaria n." 1, desde 21 de Julho de 1933.
Por portaria

de

8 do

!mês findo:

Infantaria-e- capitão miliciano, do quadro especial, António de Almeida Abrantes, desde 1 de Jnlho de 193:\
adido, no Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura, e em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.
P01' portarias
de 29 do mês findo:
Infantariacapitão Raúl Nunes da Mota, no regimento de infantaria n.? 20, desde 1 de Julho de 1033,
Alfredo Tôrres Baptista, na Direcção da Arma de
Infantaria, desde 20 de Julho de 1933, e miliciano, do
qnadro especial, Mário Ramos Silva, no regimento de
infantaria n. ° 7> desde 22 de Julho de 1933; artilhariacapitão Olegário José Antunes, desde 27 de Junho de
1933, adido, em serviço no Ministério das Colónias;
administração militar-capitão
miliciano, do quadro
especial, António Luiz Caria Rodrigues, na 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra., desde 19 de Julho

I
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de 1933; extinto quadro auxiliar de artilharia - capitãis : Aleixo Paulo Mascarenhas, no depósito geral de
material de guerra, desde 20 do Julho de 1933, António do Figueiredo, Artur do Rêgo e Raúl Augusto
Martins, no grupo independente de artilharia de montanha n." 12, desde 21 de Julho de 1933, e João Ruivo da
Silva, no grupo mixto independente de artilharia montada n.? 24, desde 22 de Julho de 1933.
Por portarias de 5 do corrente mês :
Infantariacapitãis milicianos, do quadro especial,
Carlos Adriano da Fonseca, na 1.a região militar, desde
21 de Julho de 1933, Gualter Monteiro Alves, no regimento de infantaria n,° 16, desde 27 de Julho de 1933,
José Guilherme Pachoco, no batalhão de metralhadoras
n." 3, desde 26 de Julho de 1933, e José Silvestre Rodrigues, no batalhão de metralhadoras n. ° 1, desde 19
do Julho de 1933; extinto quadro auxiliar de artilhariacapitão Carlos Augusto de Almeida, desde 21 de Julho
de 1933, em serviço na fábrica de pólvoras fisicas e artífícíos.

Por portarias

de 12 do corrente mês :

Infantaria - capitãis : Jaime Lourenço Guedes, no regimento de infantaria n. ° 6, desde 1 de Agosto de 1933,
Metíliano Augusto Fortes, no batalhão de caçadores
n. ° 7, desde 1 de Agosto de 1933, e milicianos, do quadro especial, Alfredo Martins Marques, na L." região
militar, desde 31 de Julho de 1933, Romano Maximiano
Rodrigues, no regimento de infantaria n." 11, desde 24
de Julho de 1933, Manuel Francisco de Sousa Viana,
no regimento de infantaria n. ° 13, desde 26 de Julho
de 1933 e Joaquim José da Costa no batalhão de caçadores n." 9, desde 3 de Agosto de 1933; chefe de banda
de música - capitão António da Piedade Vaz, no batalhão
independente de infantaria n.? 23, 'desde 31 de Julho de
1933~
Idem, para
o sOldo:

o segundo

aumento

de 10 porcento

sObre

Por decreto de 22 do mês findo:
Infantaria-major
Luiz António Aparicio, no batalhão
de metralhadoras n.? 1, desde 1 de Julho de 1933.
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Por portaria: de 29 do mês findo:
Infantariatenente António da Cunha, desde 16 de
Maio do 1933, adido, em serviço no Ministério das Colónias.
Idem,

para

o sôtdo

o terceiro

aumento

de 10 por cento

sõbre

i

Por decreto de 12 do corrente mês:
Infantariabrigadeiro, em disponibilidade,
Baptista Justo, desde 2 de Agosto de 1933.

Ministério

da Guerra - Repartição

António

G~al

P01' portarias de 7 do corrente mês:
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sóbre
o sôldo, desde 20 de Julho do corrente ano, nos termos
dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n." 16:443, de 1 de
Fevereiro de 1929, artigos 1.0 e4.odo decreto n." 20:247,
de 24 de Agosto de 1931 e artigo 10.° do decreto
n.? 21:426, de 30 de Junho de 1932, aos capitãis, na
situação de reforma, inválidos de guerra, nos termos dos
artigos 2.° e 3.° do decreto n." 16:443 acima citado,
Alfredo da Cruz Curado e Daniel Fernandes de Assunção, por terem completado o tempo, a partir do põsto .
de tenente, necessário para aquele aumento, nos termos
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

VII. -

CONDECORAÇÕES

E LOUVORES

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 10 do corrente mês:
Louvado o capitão médico José Maria Fernandes Lopes
porque, acumulando com o serviço da sua unidade, foi-lhe confiada a chefia, interina, do serviço de fisioterapia
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do Hospital Militar Principal de Lisboa e mandado prestar serviço no gabinete de radiologia do mesmo Hospital,
fazendo, ainda, serviço de oficial médico do dia, prestando, assim, um aturado serviço desde Março de 1931,
que competia a três clínicos, evitando, com o seu esforço,
que fechasse o serviço de fisinterapic e que o labor do
gabinete de radiologia fôsso mais moroso, por um só
clínico radiologista não poder desempenhar todo o serviço, 011 que tivessem de ser contratados dois módicos
clínicos especialistas, o que tudo denota uma grande
dedicação pelo serviço, contribuindo para o bom nome
do serviço de saúde militar.

portaria de 14 do corrente mês:
Louvado o capitão do extinto corpo de capolãis militares João da Costa Lobato pela inteligência, dedicação,
competência e lealdado com que exerceu o cargo de chefe
da 2. a Repartição do quartel general da 4. a região militar,
lugar que doixou de desempenhar a seu pedido.
POI'

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

I.a Repartição

Por portarias de 19 do corrente mês:
Tendo a comissão nomeada para proceder na Dinamarca às experiências de recepção das metralhadoras
J.l1aclsen adq uiridas pelo l\linistério da Guerra, terminado
com grande compotôncia os seus trabalhos ti ontr gue
o respectivo relatório, manda o Govôrno da República,
Portuguêsa, pelo Ministro da Guerra, louvar os oficiais
a seguir designados, que fizeram parte da mesma comissão:
Ooronel de artilharia Alexandre Herculano Garcia,
major de artilharia Raúl Ferrão e capitão de infantaria
João Pinto Ribeiro pelo muito zôlo, manifesta competência técnica e grande dedicação quo revelaram no
desempenho da missão que lhes foi incumbida da
recepção, na Dinamarca, de 340 metralhadoras Mudsen,
adquiridas à firma Dansk Rekylriffol Syndikat, de Copenhaguo, para o exército português.
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Tendo a comissão nomeada para proceder na Dinamarca às experiências de recepção das metralhadoras
Jl[adsen adquiridas pelo Ministério da Guerra terminado
com graude competência os seus trabalhos e entregue o
respectivo relatório, manda o Govêrno
da República,
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar os oficiais a seguir designados, que fizeram parte da mesma
comissão

:

Tenente-coronel de artilharia Francisco António Real
e capitão de cavslaria IIumborto Buceta Martins, pelo
muito zõlo, manifesta competência técnica e grande dedieação que revelaram no desempenho da missão que
lhes foi incumbida como membros da comissão encarregada da recepção, na Dinamarca, de 340 metralhadoras
Madsen, adquiridas à firma Dansk Rekylriffel Syndikat,
de Copenhague, para o exército portu~uês, devendo o
serviço desempenhado por estes oficiais ser considerado
extraordinário e importante.

VIII.

-

DECLARAÇÕES

Ministério

E DISPOSiÇÕES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados os oficiais e prac;as a seguir
mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias :
Cruz Vermelha de Mérito

Major de infantaria Herculano Jorge Ferreira.
Cruz Vermelha de Dedicação

Tenente de artilharia Alberto Ferreira

Macedo Pinto.

Medalha de Agradecimento

Segundos cabos: n. ° 95, João Varanda, n. ° 108, J os'
Rodrigues e soldados, n." 37, João Duarte, n.? 75, Joaquim Guerreiro e n.? 09, Artur José, todos do 1.0 esqua-
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drão da guarda nacional republicana,
e soldados, n.? 146
da 5.:1 companhia da batalhão n." 1, Augusto Gonçalves
e n.OS 150 Manuel Montôs e 154, Abílio de Azevedo, da
1.a companhia do batalhão n. ° 2, da mesma guarda.

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

I.a Repartição

2) Em harmonia com o disposto no artigo 182.° do
Regulamento
de Disciplina ~lilitar se publica a decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo
julgamento
foi submetido
o capitão do engenharia
Manuel Augusto Gomes, nos termos do n. ° 3. ° do artigo 168.°
do mesmo Regulamento:
«Decisão - Perante
o Conselho
Superior
de Disciplina do Exórcito compareceu
o capitão de engenharia
Manuel Augusto Gomes, por o haver requerido em 1 do
Abril de 1933, nos termos do n.? 3.° do artigo 168.° do
Regulamento
do Disciplina Militar, a fim de ilibar a sua
honra em vista do que consta do boletim de informação
do pessoal, prestada em 6 de Janeiro do corrente ano, pelo
Sr. capitão tenente, engenheiro construtor naval, Salvador
de Sá Nogueira, administrador
geral do Põrto de Lisboa,
onde o referido
capitão Gomes prestou
serviço como
chefe de repartição,
por se verificar do mesmo bolotim,
que sem qualquer
processo
disciplinar
ou processo
crime lhe ter sido movido, ter formulado
um conceito
que provocando
a baixa de classe do seu comportamento
de «muito bom», sempre anteriormente
registado pelo
mesmo administrador
geral, })ara «bom» o quo l)ÕO om
dúvida a honra do requerente,
nos termos soguíutcs .
(,São infelizmente
os méritos do Sr. capitão engenheiro
Gomos grandemente
prejudicados
pelo seu modo do ser.
Ásporo injustamente
para com certos dos seus subordinados, que não são da sua simpatia, concita contra si a
animosidade
e antipatia dôles, A preocupação,
dir-se-ia,
doentia da doshouestidade
dos outros, torna-o doseoufiado, a ponto de acusar falsamonto
pessoas da maior
probidade.
Funcionário
com tal modo de ser chega a SOl'
prej udicial ao serviço».
Considerando
que o aludido administrador
geral não
apresentou
factos que justificassem
a baixa de classe do
comportamento
de «muito bom» para «bom»;
I
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Considerando que igualmente o mesmo engenheiro
a dministrador geral não apresentou factos que justificassem as apreciações desfavoráveis do final do citado
;}}oletim;
Considerando que o mesmo engenheiro administrador
geral não explicou as razões da divergência entro as
respostas dadas aos quesitos e a última parte do citado
boletim;
Considerando que o mesmo engenheiro informante
justificou a sua atitude perante êste Conselho alegando
ter recebido ordem de S. Ex." o ~Iinistro das Obras PÚblicas e Comunicações proibindo-o de fazer quaisquer
declarações sobre os motivos ela informação, ordem que
lhe havia sido dada posteriormente à, saída do aludido
-capitão Gomes do lugar de chefe de repartição da Admini tração Geral do POrto de Lisboa;
Considerando que pelos depoimentos plestados pelas
testemunhas neste processo se verifica ter sido o requerente funcionário de condnta irrepreensível, honesto,
sabedor, correcto, e não ter nunca feito acusações falsas
a quem quer que fosse :
O Conselho, ponderando tudo quanto fica exposto,
decide por unanimidade que a honra e dignidade do requerente estão ilibadas.
Sala das sessões do Conselho Superior de Disciplina
do Exército, 2 de Agosto de 1933. - O presidente, João
Júlio dos Reu e Silva, generalOs vogais, .i.lflguel
Baptista da Silva Cruz, general relator, José Vicente de
Freitas, general, Pedro de Paula Pinheiro Machado,
general, Joaquim Mendes Cabeçadas, general.
3) Declara-se que, por decreto de 15 de Julho do corrente ano, inserto no Diário do Govêrno n. o 173,2. a série,
de 28 do mesmo mês, foi condecorado com a Ordem que
lhe vai indicada o seguinte oficial:
Ordem Militar

de Cristo

Comendador

Capitão de cavalaria Lniz de Camões.
4) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior de 18 de Maio de 1932, inserta no Diário do Gov~rno
n.? 120, 2.a série, de 25 do mesmo mós, foi conferido
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ao tenente de artilharia J oão V.itorino Fróis do Almeida
o' seguinte louvor:
«Tendo, por ocasião da recente visita oficial do S. Ex."
o Sr. Ministro do Interior à cidade do Leiria, sido geralmente reconhecidos a disciplina, ordem e asseio inexcedíveis em que so encontra. a policia do segurança pública
daq uele distrito;
'rendo em consideração o óptimo serviço policial,
o que, som dúvida, é devido à comprovada competência
e espírito disciplinador do seu comandante;
Atendendo à proposta do director geral da segurança
pública:
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Interior, que ao comandante da polícia
de segurauça pública do distrito de Leiria, tonente de
artilharia J oão Vitorino Fróis de Almeida, sej am conferidos os merecidos louvores, pelos importantes e extraordinários serviços que vem prestando com dedicação
e patriotismo, no desempenho de tam delicadas funções
de serviço público».
5) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior de 9 ele Dezembro de 1932, inserta no Dtárta do
Gocêrno n. o 289, 2. a série, de 10 do mesmo mês, foram
conferidos os justos e merecidos louvores aos membros
da comissão administrativa da Câmara Municipal de
Leiria, da qual fazia parte o tenente de artilharia João
Vitorino Fróis de Almeida, pelo zêlo, dedicação e inteligência manifestados no exerci cio das suas funções.
6) 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
Ministédo da Guerra - 1." Direcção Geral- 2.' Repartição

Maj 01' de infantaria Florentino

Coelho Martins.

Govêrno militar de Lisboa

Capitão, reformado, inválido de guerra, Artur Gerardo
Bastos dos Reis.
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pesada n.O 2

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Bernardo da Conceição Medeiros.
Grupo de aviação de informação

n.O I

Tenente de infantaria António Pires da Silva,
Escola Militar

Capitão do serviço de administração militar J osó Fernandes Duarte.
Medalha de prata
Ministério

Capitão
tunes.

da Guerra - I.a Direcção Geral-

de infantaria

Ministério

Joaquim

2. a Repartição

Felizardo

Adão An-

da Guerra - 3. a Direcção Geral - 1.' Repartição

Tenente de engonharin António do J..rantes o Oliveira.
4. a região militar

Direcção do serviço de obras e propriedades

Capitão miliciano, reformado, inválido
Manuel João de Deus :\Lartins Manso.
Batalhão de caçadores

n.s

militares

do guerra,

2

.Alferes, com a patente de tenente, Joaquim Nunes.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

.\.1fe1'osManuel das Dores dos Santos }ladoira Júnior.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 22

Tenente João da Costa Moreira.
Grupo de aviação de informação

n. o I

Tenente Plácido António da Cunha o Abreu.
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7) Declara-se que os oficiais de infantaria a seguir
indicados passam a contar a antiguidade do actual posto
desde as datas que, respectivamente, lhes vão mencionadas:

Antiguidades

Nomos

Coronéis:

7- 9 -1932
22-10-1932
12-12-193214-1-1933-

Ernesto Duval Pestana Lopes.
Jácome Maria Oom do Vale.
Joaquim Leitão .....
João Rodrigues Baptista.
Álvaro Soares de Melo.
.
Francisco Rosa V en tura

»

23-1-1933-

Tenentes-coronéis:

7- 9 -1932~
3-10-1932.

Pedro de Azevedo Cruz ........•.
António Marcelino Monteiro
.
Joaquim Jerónimo Cordeiro de Brito Faria
José Eduardo Moreira Sales
.
João de Sousa Belo Júnior
.
José Tristão ele Bettencourt.
.
António Alves Viana
Joaquim Pereira dos Reis (C. E, Mo). .
Francisco Gonçalves Correia Velhinho
Francisco de Passos (C. E. M.)
José Augusto de Mclo Vieira.
Francisco Vicente da Silva.
o

•

•

•

•

o

o

•

•

•

••

"

"
22-10-193212-12-1932
14-1-193323-1-1933
6- 3 -1933
3-4-1933·
21-4-1933·

•

o

»

Majores:
José de Castro Branco Ribeiro
Luiz António Aparício.
•
João Martins Pinto Lcal.
o

6-3-1933.

'I'ôrres .

»

21- 4-1933-

•••••

Capitãis:
José Diogo Lourenço.
. . . . . . . . . . . . .
António Dias (miliciano do quadro especial) . . .
Augusto Oliveira da Cunha (miliciano do quadro
especial)
. . • . • .
Joaquim Diogo Correia (miliciano do quadro espocíal) • • . . ..
.
Manuel Augusto Martins (miliciano do quadro especial) . • • • . . • . • • • • . . . . • . .
Joaquim Lapas de Gusmão (miliciano do quadro
especial)
. • • • •
o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

o

6- 3-1933»
»
l)

u-
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António Almeida Abrantes
(miliciano do quadro
especial)
. . . . • . . . . . "
...•.
Joaquim de Lemos Salgueiro
Rõgo (miliciano do
quadro especial)
•........•
".
Romano Maximiano Rodrigues (uriliciano do quadro
especial)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Francisco
de Sousa Viana (miliciano do
quadro especial)
.....•...•.•••
Gualter Monteiro Alves (miliciano do quadro especial) .
. . • •
Alfredo Tôrres Baptista.
. . • . . . . . . "

Antiguidades

6- 3 -1933
"
»

»

21- 4 -1933

8) Declara-se que o coronel do infantaria, com o curso
do estado maior, Abílio Augusto VaI dez do Passos e
Sousa chegou à altura para a promoção ao actual pôsto ,
na infantaria, sua arma de origem, em 14 e não em 23
de Janeiro do 1933, como consta da Ordem (lo Exército
n.? 4, 2.a série, do corrente ano.
9) Declara-se que o tenente-coronel do infantaria, com
o curso do estado maior, com a patente de coronel, Joaquim dos Santos Correia chegou à altura para a promoção ao actual pôs to, na infantaria, sua. arma do origem,
em 12 de Dezembro de 1932 o não ~m 14: de Janeiro
de 1933, conforme consta ela Ordem do Exército n." 3,
2. a série, do corrente ano.
10) Declara-se que o coronel de infantaria Luiz Gonzaga Cardoso de ~reneses Pinheiro foi colocado no distrito de recrutamento o reserva 11.° 21 e não no distrito
do recrutamento e reserva n." 20, como foi publicado na
portaria do 22 do mês findo, inserta na Ordem du E.L'éJ·cito n.? 11, 2.a sério, do corrento ano.
11) Declara-se quo os capitãis de infantaria, em disponibilidade, Romualdo Augusto Estoyos Tuvares o Uanuol Rodrigues Leite chegaram à altura para ontrar no
seu quadro, respectivamente em 24: e 26 do Julho findo.
12) Declara- e que na «Lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano», referida a 31 de De-
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zembro de 1932, deve ser rectificada para 17 de Agosto
€le 1906 a data do assentamento de praça do capitão de
infantaria Abel Malhon Zuniga.
13) Declara-se que o capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Vítor Carlos Braga, promovido a
êste pôsto pela presente Ordem do Exército, conta a antiguidade desde 15 de Fevereiro de 1932.
14) Declara-se que ficam sem efeito as colocações no
batalhão de caçadores n. o 4 e no regimento de infantaria n.? 21, respectivamente, dos tenentes de infantaria
Filipe do Nascimonto Barros e J cão Damasceno da Silva
Couto, publicadas na portaria de 29 de Julho findo,
inserta na Ordem do Exército n. o 11, 2. a série, do cor'rente ano.
15) Declara-se que os alferes de infantaria) supranuArmando Afonso Barreira, João Branco Gaio,
JOltO Rebêlo, .António Rodrigues
da Graça, Salvador
Augusto Alves e José de Sousa Regato Júnior chegaram à altura para entrar no seu quadro, respectivamente em 10, 14, 24 e 30 de Junho e 8 e 15 de Julho
do corrente ano.
merúrios,

16) Declara-se que deixa de estar suspenso das funções de serviço, «10S termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar, o capitão de artilharia, no
quadro da arma, Armando de Sonsa Lami Varela.
17) Declara-se que o capitão, do grupo de defesa
submarina de costa, Manuel Tiago Pereira Manjolinha
deixa de acumular a função de instrutor da escola de
aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves com
o serviço da sua unidade.
18) Declara-se que o capitão de artilharia, cm disponibilidade, Jorge Botelho Moniz chegou à altura para
entrar no respectivo quadro em 24 de Julho findo.
19) Declara-se que desistiu de servir nas colónias
durante o corrente ano, nos termos do decreto n. 013:309,
de 23 de Março de 1927, o tenente de artilharia J 086
Henriques Lopes Bragança.
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20) Declara-se quo o capitão miliciano de cavalaria,
do quadro especial, Rui Pessoa de Amorim Melício, promovido a êste pôsto pela presente Ordem do ExéJoclto,
, conta a antiguidade desde 12 de Julho de 1930.
21) Declara-se que o tenente-coronel de aeronáutica
António Jacinto da Silva Brito Pais foi nomeado para
substituir o major da mesma arma Alfredo Delcsque
dos Santos Sintra nas provas especiais de aptidão para
a promoção a general, durante o corrente ano, nos
termos do artigo 5.° do decreto n.? 22:068, de 5 de
Janeiro último.
22) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, em dis110ni1ilidade, J osó ~uiz Pereira
chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 5
do corrente mês.
23) Declara-se quo fica sem efeito a colocação na
2. a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra do alferes do extinto quadro dos oficiais (lo secrotariado militar Artur l\Iartins, a qual, por portaria de
30 de Junho findo, foi publicada na Ordem. do Exército
n.? 10, 2.a série, do corrente ano.
24) Declara-so que o alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, Guilherme Joaquim
Catr amelo chegou à altura para entrar no respectivo
quadro em 19 de Julho findo.

°

25) Declara-se que coronol Jorge Artur de Almeida
Luiz de Sequeira e o tenente-coronel Lourenço Caldeira
Gama Lobo Caiola, que, pela Ordem do Ecércuo n." 10,
2. a série, do corrente ano, passaram da situação do
reserva à de reforma, devem SOl' considerados nesta
última situação, respectivamento
desde 23 o 21 de
Junho último.
.
26) Determina-so que os oficiais pertencentes a unidades que passaram a ter outro número ou designação
e que nelas continuaram devem ser considerados como
tendo transitado automàticamente rara as novas unidades, embora em Ordeni do Exército não constasse tal
transferência, devendo ser feitos nos seus registos os
respectivos averbamentos.
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27) Publica-se, para efeitos orçamentais, a relação
dos oficiais supranumerários
por excesso, nos termos
do n." 2.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n.? 17:3'l8~
de 27 de Setembro de 1929, referida a 1 de Julho do
corrente ano:
Infaataria

Majores:
António José de .Matos Raimundo, no R. L 2.
Luiz Alberto de Oliveira.
Francisco Monteiro Carvalho Lima, no R. L 6.
Aníbal da Conceição da Costa e Silva Pinto dos Santos,
no Q. G. da 2.a R. lU.
Luiz António A parício, no B. Met. 1.
João Martins Pinto Leal, no R. r. 1.
Alferes:
Armando Afonso Barreira, no R. r. 1.
João Branco Gaio, no B. Caço 1.
João ReMlo, no B. Caç. 6.
António Rodrigues da Graça, no R. r. 18.
Salvador Augusto Alves, no R. r. 14.
José de Sousa Regato Júnior, no R. L 4.
J oaq uirn Ramos, no R. l. 12.
Francisco Marques Lopes Leitão, no B. Met. 2.
José Vaz de Carvalho, UQ B. I. L 22.
Joa.quim Augusto Teixeira, no R. L 12.
José Valeriano Paulino, no B. Caço 8.
Serafim Xisto de Assis, no R. r. 12.
António Loureiro da Cruz, supranumerário.
Alfredo Ribeiro de Meneses, no R. r. '].
João da Rocha Moura, no R. r. 6.
Fernando Vieira de Azevedo, no R. I. 3.
Manuel Simões Alberto, no B. Ciclo 1.
Abel da Silva Rebêlo, no.R. r. 14.
Inácio Monteiro 'Pacheco, no R. r. 15.
José Marques Corroia, no R. r. 1.
Armindo Sequeira, no R. I. 6.
António Júlio, no R r. 19.
David de Jesus Paixão, no R. r. 6.
António José Duarte, no R. r. 20.
Manuel Afonso Cardoso, no B. Caç, 6.
Fernando José Lopes, no R. I. 18.
Manuel de Jesus da Silva, no B. Caço G.
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António Nicolau Caldeira, no R. r. 2.
Francisco dos Santos Gabão, no R. r. 9.
Casimiro Janeiro Bilé, no B. Caç. 1.
Francisco Pires Júnior, no B. Caço 1.
António Marques Tavares, no R. r. 19.
José Ribeiro dos Santos, no R. l. 19,
Josó Simões, no B. Ciclo 2.
Manuel de Carvalho, no R. L 21.
Isidro da Palma, no R L 4.
José Maria Ribeiro, no R.' L 19.
Manuel do Rosário, no R. r. 18.
Joaquim Matias, no R. r. 15.
Alberto Tomaz de Faria, no B. Caço 2.
Adriano Soares de Magalhãis, no R r. 18.
José do Egipto de Oliveira Braga, nr>B. Caço 1.
José Francisco da. Costa Braga, no R. L 9.
Josó Julião do Freitas, no B. L L 25.
Baltasar do Castro, no B. Caço 3.
António Rodriguos, no R. L 8.
Vicente Gonçalves Borges, no R. r. 21.
Manuel Freixo, no B. Caco 1.
Joaquim Maria Galhardo, no R. I. 4.
António da rrl'indade. no R. L 20.
Domingos António dos Santos, no R. r. 18.
Alexandre Medeiros, no B. Caço 3.
Álvaro Aníbal Borges, no B. Caço 1.
Luciano Fernandes, no R. L 8.
António Feliciano Correia Branco, no R. L 21.
Francisco Máximo Gouveia, no B. Caço 3.
António Coolho, no R. 1. 13.
António Gonçalves Miranda. no R. 1. 1.
Paulo da Silva, no B. Caç, 1.
Celostino Bernardo Feliciano ~farques Pereira, no
R1.1.
Mário GURtayOdo Araújo Barata da, Cruz, no B. Mot. 1~
José dos Santos Caeiro, no R. r. 16.
J osé Rodrigues Ricardo, no B. Caço 1.
Luiz Faria Barroso Mariz, no B. Mot. 3.
Alfredo dos Santos, no J{. r. 5.
José Fernandes :\fatias Júnior, no TI. Ciclo 1.
::\lanuel Machado Soares do Oliveira e Sousa, no
B. l\Iet. 3.
Júlio de Almeida Rebêlo de Lacerda, no R. I. 14.
Dario dos Santos Cartaxo, na E. P. r.
António Gamoiro da Fonsocu, no B. Caço 2.
",
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Mário Lourenço dos Santos, no R. I. 21.
José Maria de Melo, no B. r. I. 23.
Isidoro Lopes dos Santos, no R I. 2.
António dos Santos, no B. Met. 1.
Adriano Diogo da Silva Dias Mendes, no B. 1\Iet. 1.
António João Duarte Craveirlnha, no B. Caç. 4.
Alfredo Aurélio Pereira da Conceição, no R. I. 5.
Josó de Oliveira Vitoriano, no B. 1\let. 1.
Jaime Hermínio Ramalho dos Santos, no R I. 4.
José Lúcio Possidónio Ma Silva, no R. I. 5.
Edmundo da Luz Cunha, no B. Caço 5.
Aníbal .Adelino Machado, no R I. 14.
J osó Maria de Azevedo G alvão de Melo, no R. I. 4.
J osó Baptista Peral Fernandes, no B. Caço 5.
Manuel Domingos Carrêto, no R. I. 15.
Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar, no B.Met. 1.
Adriano Augusto Pires, no R I. 15.
Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento, no R. I. 13.
António Almeida Andrade, no B. Ciclo 1.
António Rodrigues Costa, no B. Mot. 3.
Abílio de Faria, no R. I. 12.
Ernesto Carvalho Durão, no B. Caço 2.
José Bôto, no B. Caço 3.
Rafael Pinto Barradas, no H" I. 4.
Manuel Luciano Dias, no B. I. I. 25.
Alberto da Encarnação Pereira, no RI. 6.
Eduardo Miguel, no B. Caço 6.
Ernesto Ferreira Proença, na E. 1\1. A01'o.
Artur Teixeira, no H. I. 5.
Josó Lopes Baptista, no R I. 6.
João Lopes, no B. Caço 6.
Médicos

Tenentes-coronéis:
Adclino Augusto Fernandes, no II. M. A. de Chaves.
Alberto Luiz de Mendonça, no II. M. P. de Lisboa.
Manuel Bragança, supranumerário.
Afonso Henriquos Botelho de Sá'roixeira, na D. S. S. 1\1.
Carlos José Fernandes Botilhoiro, no II. 1\1. A. de
Belém.
J osó Rodrigues Madeira, no II. 1\L R. 4.
Alfredo Guilherme de Vasconcelos Dias, no H.1\1. P.
de Lisboa.
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Majores:
António Monteiro do Oliveira, no H. M. A. de
Bolém.
Francisco Marques Rodriguos Moreira, no II. 1\1. P.
do Porto.
João Pedro Medeiros de Almeida, no II. M. P. de
Lisboa.
Veterinários

Tenentes-coronéis:
J 0110 Jorge Lobato Guerra, supranumerário.
J oão de Almeida Seara, no R. A. L., 5.

..
Serviço de administração

militar

Tenentes-coronéis:
Armando de Almeida Lima, na D. S. A. 1\1.
Acácio Augusto de Araújo Negrão e SOUM, no C. A.
da La R M.
Carlos Gomes Teixeira, nas I. S. A. 1\1.
António José Rodrigues, na E. P. A. 1\1.
Capitãis :
Armando Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo,
3." Rep. da 2.a D. G. do M. G.
Clemente Hafael Leão, na a- Rep. da 2.a D. G.
M. G.
José da Fonseca Grincho, no R. C. 3.
António Ribeiro dos Reis, no G. A. P. 2.
José Armando da Palma Graça, na La Rep.
a- D. G. do M. G.
Rómulo Pompflio da Rosa Mendes, na D. A. E.
Carlos do Amaral, na delego da A. M. em Angra
Heroísmo.
José Hôla Pereira do Nascimento. na D. S. A. M.
José de Lacerda da Rosa, no C.' A. da 3.a D. G.
.M. G.

na
do

da
.
do
do'

Tonentes:
Joaquim de Melo Póvoa, na. 1.li C. A. M.
Artur Pinto Bastos Júnior, na 3.a Rep. da 2.lI D. G.
do M. G.
Hipólito Dâmaso das Neves, na 2.a C. A. M.
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António Rodrigues Cardoso, na 3.a C. A. M.
José Dias dos Santos Nobre, no D. G. M. A.
António Esteves de Carvalho, no B. Caço 7.
.Alferes

Paulo Arnaut

Taveira

da Paixão

Metelo, no

D. G. F. C. (*).
Tenentos:
António Baptista da Costa, na 3.a Rop. da 2.a D. G.
do M. G.
Cuportino Alves Gomes, M. 2.a C. A. :M.
Marcelino Ferreira Martinho, na 3. C. A. M.
Manuel Domingos, no R. S. C. P.
António Dias, na 3.a C. ~\.. M.
António Salgueiro Máximo, na E. P. A.
Arménio do Nascimento Guorra, na 3.a C. A. 1\1.
Carlos Pessoa Fraikin, na 3. a C. A. 1\1.
1L

Alferes:
Ernesto Ferreira Gomos Tomé, no R. A. L. 2.
Artur Ramalho, na E. P. A. M.
Serafim Augusto dos Prazeres, na E. P. A. 1\1.
João Duarte Perry de Almeida e Brito, na E. P. C.
Américo Augusto de Almoida Calado, na 3. a C. A. M.
Vasco Serapião das Neves Martins, no R. S. C. F.
Humberto dos Santos Pereira, no G. D. 1\1. C.
J osó Henrique de Sousa, no R. A. C. 1.
Mário Augusto Jorge de Figueiredo, na E. P. A. M.
João da Conceição Domingos, na 3.a C. A. 1\i.
José Coelho da Fonseca, no G. A. P. l.
Luiz da Costa Miguel, na 2. a C. A. M.
JOtlO Fruncisco Calado, no R. 'r.
António da Conceição :JIarcelino, no G. r. A. B .
.Jo aquim Maria Belo, no R. A. C. 2.
Aldemiro da Encarnação Pires, no R. S. M.
Rodolfo José Branco Ló, na E. P. A .
.José António Gamito, na 2.& C. A. 1\1.
Eduardo do Nascimento Carneiro Allen, no R. T.
José Diniz Morão, no R. A. L. 5.
António Leitão Zuquot«, no G. M. r. A. M. 14.
Alcino Júlio Pires, no B. Caço 2.
Armando Pais Gaspar, no R. C. 3.
Norborto Lacerda Bonigno, no R. C. 9.
Cândido da Silva Simões, no R. I. 13.
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Vicente Henrique Varela Soares, no R. A. L. 3.
Abel António Nogueira. no R. C. 9.
a
Simão da Costa Almeida, na 3.a Rep. da 2. D. G.
do M. G. (*).
Casimiro Artur Vieira, no R. L 19 (*).
Alfredo da Costa Setas, na 3.a Rep. da 2.a D. G. do
M. G. (*).
João Baptista Repenicado, no r. P. P. E. (*).
Manuel Gomes da Silva Vera Cruz, na La C. A. M'António Armando Lopes, na 1.a C. A. M.
Elói do N ascimen to Saraiva da Mota, no R. C. 4.
Daniel Neves Sales Grade, no R. A. L. 1.
António Manuel Gonçalves Rato, no G. A. C. 2.
Fernando Joaquim Corado, no G. A. P. 20.José Rogélio da Palma Vaz, no B. Ciclo 2.
Salvador Vieira de Sant' Ana, no R L 16.
Extinto quadro dos oficiais do secretariado

militar

Alferos:
José Augusto da Costa Falcão, no Q. G. da 3.a R. M.
João Jacinto Tanissa, no D. R. R. 16.
Joaquim António Piteira, no Q. G. da 4.a R. :M.
Francisco António Milho da Rosa, na 2. a Rop. da
l.a D. G. do 1\1. G.
José Augusto de Figueiredo, no S. T. M.
Gonçalo Ferreira da Silva, na La Rep. da
D. G.
do M. G.
Viriato Egídio, na 2. a B. C.
Manuel António Carreira Lopes Pereira do Rio, no
Q. G. da 2.a R. M.
.José Alves Correia e Silva, no D. R. R. 3 (U).
António José da Costa Campos, no D. R. R. 19 (*).
João Colares Cifuentes, na 3.a Rop. da 2.a D. G. do

s.a

M. G.

Álvaro Maria Pereira, na 2.a Rep, da La D. G. do
U. G. (*).
Rodrigo Augusto de Cnrvallio Júnior, no D. R. R.
1G (*).
Raúl Duarte de Sousa, no Q. O. da 4.a R. M.
Manuel Corroia, no Q. G. do G. 1\1. L.
Vasco Miranda Baptista, no Q. G. da 2.a R. 1\1.
Jos6 Dias Resende de Carvalho, no Q. G. do G. 1\1. L.
Eduardo da Cunha e Sousa, na Rep. Geral do
M. G.
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João Baptista dos Santos, na 2.11 Rop. da 1.11 D. G.
do ::\1. G.
Manuel Joaquim Leal, no Q. G. da La R. 1\1.
António Maria Marques Perdigão Júnior, na D. A. A.
Manuel Coelho Fortes do Vale, no 'r. 1\1:. T. de
Viseu.
Josó Hermenegildo Afonso, na Agência Militar.
Carlos de Sampaio, no Q. G. da Ln R. M.
J osé Baptista Mar-ques, na D. S. S. 1\1.
Belmiro dos Santos Carvalho, na Rep. de Est. e E.
C. do C. E. P.
Vergilio Camilor Dias, na Rep. Geral do M. da G.
Manuel Fernandes Pereira, supranumerário.
Antonino Faria I~ais, no 1.0 T. M. T. do Lisboa.
Manuel Baptista de Sousa, no Q. G. da 3.a R. M.
Adriano Pinto, no Q. G. da La R. 1\1:.
Josó Coelho de Moura, na 3.a Rep. da La D. G. do
l\I. G.
José de Sousa Ribeiro, na 3.a Rep. da 3.a D. G. do
lU. G.
José Pires, na D. A. E.
Artur Manuel da Cruz, no H. M. V. P.
António Saro Negrão, na 2." Rep. da La D. G. do
1\1. G.
António Alberto Leopoldo, na 2.11 Rep. da La D. G.
do M. G.
Luiz Chasqueira, supranumorúrio.
Domingos dos Santos Massano Corado, no Q. G. do
G. M. L.
Aníbal de Salos, no 2.° T. 1\1:. T. de Lisboa.
Luiz do Lima Castela, na Coms. A. 1\1. Tub. (*).
António Joaquim Cândido Ferreira, na D. A. E. (*).
Aníbal Rafael da Silva, supranumerário.
Henrique Aug-usto Tomó, no G. r. A. B.
Romórito Paulo Trias, na D. A. r.
Artur Martins, supranumcrár io.
Adriano Rabaçal Dias Miguel, no Q. G. do G. 1\f. L.
Bernardino Militão Gomes, no Q. G. do G. M. L.
Delfim das Neves, na D. A. C.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Alferos:
Guilherme. Joaquim Catramelo, no R. A. C. 1.
Francisco Serra, no O. D. 1\1. C.
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Augusto Bernardo dos Santos, no R. A. C. 2.
Luiz Augusto Cristóvão, no G. M. r. A. M. 24.
António Rodrigues Carvalheiro, no R. A. L. 2.
Abilio Gonçalves Garcia, no B. A. L. 4 (*).
Francisco de Oliveira Torrado, no R. A. L. L
Frederico Mendes Abóbora, no G. M. r. A. M. 24.
Florindo José de Oliveira, no G. A. C. 2.
Anibal Pinto de Queiroz, no G. r. A. M. 15.
Jaime Henrique Lopes, no R. A. L. 1.
João Pedro. no R. A. L. 2 .
.J osé Domingos Rodriguos Candeias, no Q. G.
da 4.a R. M. (*).
Augusto Pinto de Freitas, na C. T. I{.
João Gormano de Matos Júnior, no G. M. r. A. M. 14.
::\[aÍias Morato Chambel, no R A. C. L
.Tosé Augusto Lopes Dias, no G. E.
José Duarte Ferreira Brito, no D. G. M. O.
José dos Reis Pires, na E. P. A.
Manuel da Costa Rosa, no G. A. r. de Beirolas.
J oaq uim Inácio Galhoz, no G. A. P. L
Lourenço Matias Guinapo, no R. A. L. L
António Carolino Doutel, no R. A. L. 5.
Manuel Rodrigues do Carvalho, no G. A. C. 1 (*).
Manuel do Sousa, na E. P. A.
Manuel Pinto Curado, no R. A. L. 2.
Abílio Guimarãis, no G. r. A. M. 12.
António Raposo dos Santos, no G. M. r. A. M. 14.
José Marques Carrilho, no R. A. L. L
Osório da Ponte Medeiros, na C. T. H.
José Francisco Henriques, no O. D. M. C.
Manuel de Ascensão Campos, no G. M. r. A. 1\1. 24.
Inocêncio Alves, no G. E.
Manuel Arisberto Lopes, no R. A. L. 5.
José Gaspar, na B. A. D. M. C. 4.
António Marcelino, na B. A. D. M. C. 3.

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão :
José Martins, na junta do decreto n.? 16:443.
Tenente:
José Maria Rodrigues Valente Júnior, no H. 1\1:. P. de
Lishoa.
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Alferes:
Evaristo Gomes da Silva Carvalho, lia
C. S.
Severo José Pinto, na L." C. S.
Maximiano Ribeiro Saraiva, na 2.:1 C. S.
Francisco .José Courelas, na D. S. S. M.
Mário de .Jesus Azevedo, na 3.a 1. R. S.
Manuel Rodrigues Paiva; supranumerário
.
.José J'ouquim dos Reis, na 2.a C. S.
António Maria de Almeida, na 3.a
s.

s.a

a.

Picadores

Capitãís :
António César de Oliveira, na E. P. C.
Manuel dos Reis Cardoso, no G. A. C. 2.
( '"') Tem a patente
(**) Tem a patente

Ministério

de tenente.
de capitão.

da Guerra -

i.a

Direcção

Geral - 3.

a

Repartição

28) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 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 as situações de reserva e
reforma:
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
Luiz António Bento Pereira, 85t$36, sendo: pensão de
reserva, 82t$50; 0,14 por cento, 2t$86. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sôldo, 18 anos de serviço e 20
períodos.
Alferes de infantaria, inválido de. guerra, Luiz da
Silva Catarino, 166t$37, sendo: pensão de reforma,
13M54; lei n." 888, 13t$55; lei n.? 1:332, 16t52G;
0,14 por cento, 1602. Tem 38 anos de serviço e 7 períodos.
I

29) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0
do decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considorada hábil Maria Luíza para receber, ao abrigo
do artigo 5.0 do mencionado decreto; os vencimentos de
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seu filho, soldado, inválido de guerra, n." 950 da 3. a companhia de reformados, António Ferreira, internado na
casa de saúde de S. João de Deus, em Barcelos.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral - 1.,3. Repal,tição

30) Nos termos do artigo 30.0
de 2 de Fevereiro de 1933, se
de alunos a admitir à matricula,
primeiro ano da Escola Central
lectivo de 1933-1934, é de 22.

Ministério

do decreto n."
declara que o
pela primeira
de Sargentos,

da Guerra - Repartição

22:169,
número
vez, no
no ano

Geral

31) Publica-se a relação dos alunos do Colégio Militar
premiados no ano lectivo de 1932-1933 :
Por aplicação literária

Designação
dos prémios

Nomes dos alunos

t»

classe:

,

N.o 279, José Maria Soares da Costa Álvares

Medalha

de prata.

Medalha
Medalha

de ouro.
de ouro.

Medalha

de prata.

2." classe:

N.o 141, Francisco
~." 251, António

Maria Rocha Simões ..
Jacinto Hydalgo Barata.

3." classe:
N." 249, Carlos Maria Bastos Carreiras.

.

6." classe:
N." 67, Vasco António )lal'tins
Rodrigues
Externo, Manuel Rodrigues Elias da Costa
N."

7." classe:
95, ltui Ferreira

Molarínho

Carmo

. .

Medalha ele prata.
Medalha de prata.
PrélJlio pecuniário
ele 100$.
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Por aptidão

física

Designação
dos prémios

Nomes dos alunos

2. classe:
N.o 92, José de Paiva Vasconcelos Dionísio
N.O 175, Francisco José de Morais Pinto Ferreira Sarmento Pimentel.

Palmas de ouro.
Louvor.

3." classe:
N.o 433, Manuel Felisberto Martins Rodrigues
N.O 268, Claudino Van-Grichen
Bellew ...
N.O 356, Rui Lill Teles Palhinha.
. . . . .
N." 419, José Moreira da Silva Rangel de
Almeida.

Palmas de prata.
Louvor.
Louvor.
Louvo!'.

4

4." classe:

N.> 183, José Baptista
N." 300, António

Relvas

Neto Semedeiros
Pires.
. . .

6." classe:
N." 12, ~aúl Augusto Paixão Ribeiro
..
N.? 38, Alvaro António Pompeia Xavier .•
N.> 215, António Manuel da Silva Martins
N.o 301, José Luiz de Mendonça Ramires ..
7. classe:
N.o 365, José Ecluardo de Macedo Moreira
Sales.
N.O 95, Rui Ferreira Molarínho Carmo ...

PalJJlas
Louvor.

ue prata.

Palmas
Louvor.
Louvor.
Louvor.

de prata.

4

N.o 57,
reira.
N,> 135,
N.> 304,
N.o 407,

José Manuel

Pombeiro

Gomes

Ramiro Lopes Prezado Pimenta
António Jorge da Silva Soares
João Branco Baptista ..

Pe-

Prémio pecuniário
de 50~.
Prémio pecuniário
de 30~.
Louvor.
Louvor.
Louvor.
Louvor.

32) Declara-se que deve ser considerada revogada
desde 1 de Julho de Hl32 a declaração respeitante ao
capitão de infantaria Francisco Maria da Oosta Andrade,
a que se refere a alínea b) do n. o 13.0 da Ordem do
Exército n. o 23, 2. a série, de 1931.
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de cavalaria

33) Publica-se a classificaçttO final dos oficiais que,
êste ano, concluíram o campeonato do cavalo de guerra:
a

1"
::
o

Postos

Situações

Tenente

Cav.2

Pontos

Nomes

e
'O

1
2

»

E.P.C.

3

»

Cav.2

4
5

Alferes
Tenente

Cavo 5
E.P.C.·

6

Alferes

»

7
8

»
»

Cavo 6
Cavo 8

9
10

»

Cav.2
Cav.9

»

.

António Carlos Garcia de Oliveira Reis.
João Eduardo Gamarro Correia
Barrento.
Helder Eduardo de Sousa Martins.
Mário Jaime Machado Faria.
Joa9,uim Rodrigues Gomes Júmoro
José Maria Guedes Cabral de
Campos.
Américo Chamiço Dias Heitor
José de Faria Hintze Ribeiro
unes.
António Quintino da Costa
Queiroga
Gualter
Fernandes
Chaves.

1:977,26
1:937,6
1:919,58
1:892,28
1:888,9
1:888,58
1:879,6
1:850,18
1:750,56
(a)

(a) Valores negativos.

Para 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, 7, 8 e 9, montavam os seus
cavalos praças.

,
IX. -

ANÚNCIOS

COlégio Militar
Concurso para professores provisórios

Declara-se aberto concurso por espaço de trinta dias,
a partir do dia 7 do corrente mês, para a nomeação de
professores provisórios de todos os grupos de disciplinas
do Colégio Militar para 0· ano lectivo do 1933-1934:.
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As condições de admissão e actos do concurso são
regulados pelo regulamento literário do Colégio Militar,
aprovado por decreto n. o 18:60'8, de 14 de Julho de
1930', e estão patentes na Secretaria nos dias úteis, das
doze às dezasseis horas.
Os requerimentos, instruidos com os necessários documentos, devem dar entrada na referida Secretaria até
às quinze horas do dia 5 de Setembro próximo.
Colégio Militar, na Luz, 7 de Agosto de 1933.- O Secretário, Liüz Moustnho de Albuquerque, major.
(Publicado

no Dilirio do Govêrno n.? 181, 2." série,

do 7 Agosto do 1933).

Obituário

1933
Junho 22 -

Capitão miliciano médico Acácio Augusto Pereira
da Costa .
•Julho 10 - Major miliciano médico de reserva Carlos Maria de
Lacerda.
»
29 - Tenente de cavalaria Daniel Bento da Fonte.
»
30 - Tenente de cavalaria
João António de Araújo Pimenta da Gama.
Agosto 3 - Coronel, reformado, Hermano de Medeiros.
»
3 - Capitão, reformado,
José Francisco
Teotónio
da
Silva.
»
5 - Tenente de infantaria
F'rancisco dos Santos Coutinho.
»
5 - Tenente do serviço de administ.raçâo
militar Jaime
José Correia.
»
11- Major, reformado, António Joaquim Antunes.
Rectificação

Na Ordem do Exército

1. 17, onde se lê: "cavalaria

n.s 11, 2.- série, do corrente ano, p. 390,
n.v 5", deve ler-se: "cavalaria n.s 3".

Lutz Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o

Ajudante General, interino,

N.o 13
MINISTÉRIO

DA GUERRA

20 DE SETEMBRO

ORDEM

DO

DE 1933

EXÉRCITO

(2.a Série)

..
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n." 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Eugénia
Ferreira Sampaio e seus filhos Matilde Sampaio da
Silva, Maria Belém Ferreira da Silva e Miguel Fernando
Ferreira da Silva, na qualidade de viúva e órfãos do
tenente de reserva José Maria da Silva, a reversão da
cota parte do snbsidio mensal de 6/$, que conjuntamente
com êles percebia seu filho e irmão Almor Vergílio Ferreira da Silva, que om 16 do mês :lindo completou dezóito anos de idade.
Ministério da Guerra, 26 de Agosto de 1933.- O 1111nistro da Guerra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Agosto de 1933.
Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto
n.v 22:257).

Manda o Govêrno da República Portuguosa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
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n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, o subsidio mensal de 6& a D. Isabel Pereira da Fonseca LObo e seus
filhos menores Acácio da Fonseca Lôbo o Arlindo da
Fonseca Lôbo, na qualidade de viúva e órfãos do major
reformado Acácio Alberto d~ Morais Lôbo, e a D. Guilhermina Pereira Soares e Silva, na qualidade de viúva
do capitão reformado Jacinto da Silva.
Ministério da Guerra, 30 do Agosto de 1933. - O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada

pelo

1933. Não

Tr íbunal
são devidos

de Contas em 4 de Setembro de
emolumentos, nos termos do de-

creto n.v 22:257).

11-

Ministério

RECURSOS

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por decretos de 26 do mês findo:
Negado provimento ao recurso n.? 2:243, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço
de administração militar Carlos Alberto Sanches do ::\Iiranda Castro Guedes Dias, por não ter fundamento logal,
e em quo recorria do despacho ministerial quo lho indeferiu um roquerimento om q uo pedia o sou ingresso no
quadro especial dos oficiais milicianos, nos termos do
decreto n." 22:064, de 3 de Janoiro do corronto ano.
Rejeitado o recurso n.? 2:245, intorposto perante o
Conselho de Recursos polo capitão miliciano do artilharia, do quadro especial, J osó Alfredo do Paula, por SOl'
manifestamonto ilegal, o em que recorria do despacho
que lhe 'indeferiu um requerimento em que podia o segundo aumento de 10 por cento sõbro o sõldo.
Negado provimento ao recurso n. o 2:251, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo touonto do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar J osó Bornurdino 'I'õrres Júnior, por ter sido interposto fora do prtlzo
legal, o cm que recorria do despacho ministerial quo lho
indeferiu um req uorimonto om quo podia que a escala
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de acesso dos oficiais do extinto quadro do secretariado
militar fósse organizada nos termos da lei n. o 1:312, de
15 de Agosto de 1922.
Rejeitado o recurso 11.0 2:253, interposto perante o
Conselho de Rocursos polo capitão, na situação de reserva, José da Luz Brito, por ter sido interposto fora
do prazo legal, e em que recorria do despacho que lhe
indeferiu um requerimento pedindo a promoção a major,
110S termos do decreto 11.°14:869, de 11 de Janeiro de
1928.

eOJ'

decretos de 2 do corrente mês:
Rejeitado o recurso 11.0 2:246, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo general, na situação de reserva, Jacinto dos Reis Fisher, por ser manifestamente
ilegal, o em que recorria do despacho ministerial que
lhe indeferiu um requerimento, que foi mandado arquivar, em que pedia lhe fõsse contada a antiguidade elo
actual pôsto desde 30 de etembro de 1929.
•
Rejeitados os recursos n,os 2:252, 2:257, 2:254, 2:255
e 2:256, interpostos perante o Conselho de Recursos respectivamente pelo coronel Norberto Ferreira Guimarãis,
tenente-coronel Luiz Carlos da Cunha e Almeida e capitãis Man uel ~[oreira Cardoso, Frederico de Conceição
Costa e Fernando de Carvalho Tártaro, todos de aeronáutica, por serem manifestamente ilegais, o em que
recorriam por se julgarem prejudicados com a colocação que lhes foi atribuída na lista de antiguidade dos
oficiai' do quadro permanente da sua arma, publicada
na ONtem do Exército n.? 9, 2." éríe, do corrente ano.
Rejeitados os recurso n. os 2:2ó9 o 2:260, interpostos
perante o Conselho de Recursos pelo major miliciano José
Franci co Antune Cabrita e capitão miliciano António
Rodrigues Alves, ambos do aeronáutica, do quadro
especial, por sorom maaiíostamente ilegais, e cm que
recorriam por terem ido eliminados da lista de antiguidado elos oficiais do quadro permanente da arma de
aeronáutica a qu pertenciam e colocados no quadro
spccial dos oficiai milicianos da mesma arma, como
consta lia Ordem do Exército n.? ü, 2.° órie, do corrente a110.
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Rojeitados os recursos n. os 2:264, 2:262 e 2:263, interpostos perante o Conselho de Recursos pelo capitão
Eduardo Lobo dos Santos Moreira e tenentes Joaquim
do Almeida Baltasar o Dario Augusto Molo de Oliveira,
todos de aeronáutica, por serem manifestamente ilegais,
e em que recorriam por se julgarem prejudicados com
a antiguidade quo lhes foi atribuida na lista de antiguidade dos oficiais do quadro permanente da sua arma,
publicada na Ordem. do Exército n." 9, 2.n série, do
corrente ano.

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - l." DirecçDo Geral[>01'

2.a Repartição

decretos de 12 do mês findo:
Adido

Major do serviço de administração militar, da Escola
Militar, Bráulio Lndgero de Freitas, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 do corrente mês.
Disponibilidade

Major do serviço de administração militar, adido,
Alipio Ferreira,
que, de regresso do Ministério das
Colónias, se apresentou em 7 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico, do distrito de recrutamento
e reserva dos Açôres, Manuel Teles Pinto de Leão, por
ter atingido o limite de idade, nos termos do artigo 61.°
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo
ser considerado nosta situação desde 8 do corrente mês.
Reforma

General Vasco Martins e coronel Alberto Augusto da
Silva Deslandes, ambos na situação de reserva, por
terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4.° do
artigo 10.0 do decreto n.? 17:37~, do 27 do etembro

2,' Série
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de 1929, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 21 do Abril de 1932 e 28 de Maio
de 1\:)31.

Por decreto de 19 do mês findo:
Disponibilidade

Coronel de engenharia,
adido, Artur Rocha Schiappa
Monteiro
de Carvalho,
qUA, de regresso
do Ministério
das Colónias, se apresentou
em 14 do corrente mês.

POI'

decretos de 26 do mês findo:
Adido

Major do serviço do administração
"militar, no quadro
dos oficiais do mesmo serviço, .T oaquim Nunes Veiga,
nos termos da alínea d) do n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por
ter ido prestar serviço na Manutenção
Militar, devendo
ser considerado
nesta situação desde 23 do corrente mês.
Disponibilidade

Major

do serviço de administração
militar, adido, IIemetério Augusto de Carvalho ::\Iassano, qu~, de regresso
da Manutenção Militar, se apresentou
em 23 do corrente
mês.
Reforma

Coronéis, na situação do reserva, José Roma Machado
de Faria e Maia e Gregório Augusto de Sousa Mendonça, por terem atingido o limite de idade, nos termos do
§ 4.0 do artigo 10.° do decreto n. o 17 :378, de 27 de
Setembro
de Hl29, devendo SOl' con. iderados nesta situação desde 25 do corrente môs.

Por decreto de 2 do corrente mês:
Adidos

Majores,
do
Cunha Meneses

regimento
de cavularia
n." 7) Rui da
e, do regim nto de telegrafistas,
Antó-
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nio Joaquim Ferreira
da Silva Júnior,
por terem sido
req uisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, respectivamente,
nos termos do § único do artigo 5.° e da última parte
do artigo 2.° do decroto D.O 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerados
nesta situação desde 29
e 27 do mês findo.

P01'

portarias de 12 do mês findo:
Adidos

'I'enonte de artilharia,
no quadro da arma, António
de Lima Correia,
e alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria n." 18, Manuel do Rosário, por torem
sido requisitados
para desempenhar
comissões de servíco dopendentes,
respectivamente,
do Ministério
das
Colónias,
nos termos do decreto n.? 13:309, de 23 de
Março do 1927, o do Ministério do Interior,
na guarda
nacional
republicana,
devendo
sor considorados
nesta
situação respoctivamento
desde 30 do Julho último o 4
do corrento mês.
Disponibilidade

'I'enentos,

adidos, de infantaria
J oüo Vitorino Soares
de Avelar o do serviço de administração
militar José
Luiz Ferreira,
quo, do regresso do Ministério das Colónias, se apresentaram
em 5 do corrente mês,

Pai' portarias de 19 do mês findo:
Adidos

Tonontos,
do rogimonto
do infantaria
n.? 9, Caetano
Alvos Teixeira
e, do grupo do defesa submarina
de
costa, Júlio Man uol do Oliveira Mental vão o Silva, o
primoiro nos termos da alínea b) do n. ° 4,° do § LOdo
artigo 10,° do decroto D, ° 17 :378, do 27 de Sotem bro
de 19::m, suhstituído pelo artig» 1.0 do decroto n.? 1\):175,
de 27 do Dezembro
do 19:W, por ter sido requisitado
para desempenhar
lima comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo
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ser considerado
nesta situação desde 11 do corrente mês,
e o segundo por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Reserva

Capitão chefe de banda. de música, do batalhão
de
caçadores
n.? 5, Maximiano de Assunção
Gomes F'ontoura ReMIo, 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 Sotombro do 1\)29, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 do corrente mês.
Reforma

Capitão,
na situação
de reserva,
Francisco
Matias
Fulcão , por tor atingido
o limito de idade, nos termos
do § .1,.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro do 19:?9, devendo ser considerado nesta situação desde 15 do corrente mês.

Por p01·taria de 26 do mês findo:
Supranumerário

permanente

Capitão de infantaria,
adido, Francisco Pinto da Veiga,
qur, dr regresso do :\[inist{>rio das Colónias, se apresentou om ~2 do corrente mês.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n. o 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial,
adido, Gustavo Adolfo dI' Gouveia, (Jlle. de regresso do
Ministério do Interior,
150 apresentou
em 21 do corrente
mós, por tor deixado do prestar
ierviço na policia de
segurança
pública.
Adidos

Capitão, do regimento de artilharia
ligeira n." 3, Jnão
Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silvoirn e ul foros,
do reginwllto 0.0 cavalurin n.? :3, .l oão Baptista Machudo,
por terem sido requisitados
para doscmpcnhnr comissões
do sorviço dependente!' do ~Iinistério da lolónias, o primoiro nos toruios 0.0 ul'creto n." 11:2"*3, dl' 29 do Outubro de 1925, e o egundo nos termos do § único do
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artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerados nesta situação desde 22
do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente
Franklin
Ministério
mês, por
segurança

do serviço de administração militar, adido,
Rodrigues Carvalheira, que, de regresso do
do Interior, se apresentou em 21 do corrente
ter deixado de prestar serviço na polícia de
pública.
Reserva

Tenente, do batalhão de caçadores n.? 9, Jaime dos
Santos, por ter sido .i ulgudo incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 7 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos médicos, do regimento de infantaria n. o 15, Francisco Correia Marroíros, e do quadro
dos módicos auxiliares do exército, do distrito de recrutamento e reserva n. ° 11, António Maria Formigai de
Sousa, por terem atingido o limite de idade, nos termos
do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, devendo SOl' considerados nesta situação respectivamente desde 20 e 25 do corrente mês.

Por portaria de 2 do corrente mês:
Adidos

Tenentes, de infantaria, da escola militar de aeronáutica, Mário Alberto Soares Pimentel, e da 2.:l Repartição
da 1.a Direcção Geral do Minis tório da Guerra, Luiz
Justino Teixeira de Vasconcelos o Sá, e chefe do banda
de música, do regimento de infantaria n. ° G, José Pires
da Cruz, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério
das
Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n." 13:309,
de 23 de Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação desde 29 do mês findo.
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IV - PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra -

La

Por decretos de 12 do

Oirecção Geralmê«

2.a Repartição

findo:

Quadro dos oficiais do serviço de administração

militar

Major, o capitão (lo mesmo serviço, adido, em serviço
na :Jlanutenção Militar, Joaquim Nunes Veiga, contando
a antiguidade
desde
do corrente mês.
õ

Reserva

:\Injor, o capitão, na mesma situaçâo, António José
Teixeiru de Miranda, nos termos do art'go 110.0 do decreto n." 17:378. de 27 00 Setembro de 1929, contando
a antiguidade
desde 5 de .J unho último.

Por portaria de 14 do mês findo:
N os termos
do § 1. o do artigo 37.0 do
n.? 21:365, de 22 de Abril do Hl32, contando
guidade desde 1 de Novembro do mesmo ano:
Batalhão independente de infantaria

decreto
a anti-

n.· 23

°

Alferes
miliciano
médico, licenciado,
aspirante
a
oficial miliciano médico, do extinto regimento de infantaria n. o 25, Domingo'
Cândido Braga da Cruz.
I.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante
cial miliciano módico Aires Pinto Ribeiro.

a ofi-

3." companhia de saúde

Alferes milicianos módicos, licenciado',
os aspirantes
a oficiais milicianos médicos
Manuel do Almeida, F rnando de • ousa 'I'eixeira (1(1Sampaio .• João 11aria do Oliveira :'Ifachado, Acácio Alberto de Abreu Faria, Álvaro
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do Carvalho Andrea, António Covas Lima, Vasco Leopoldo Sobral Dias, Fernando Costa Damas Mora o Lino
Aires Leal do Matos.
3." companhia de administração militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, os aspirantes a oficiais milicianos do mesmo
serviço António Vaklez Penalva, Pedro Navarro Bogarim, Ilernani Alves Ramos e J ósé Maria Barbosa do
MagalMis Godinho.

Por' portaria de 26 do mês jindo :
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente, do regimento de artilharia ligeira
n. o 5, Alfredo Augusto Guerra, contando a antiguidade
desde 22 do corrente mês.
Quadro dos oficiais chefes de banda de música

Capitão, o tenente chefe de banda do música, adido,
em serviço no ~Iinistério das Colónias, João Francisco
N unes, contando a antiguidade desde 15 do corrente

mês,
Adido

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço no
Ministério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, Acácio Aucusto de Seuhru Mondes
da Costa, contando a antiguidade doseie 22 do corrente
mês.

PO?'

portarta

de 2 do corrente 11288:

Batalhão de metralhadoras n. o 2

Alferes milicianos, Iicenciados, os aspirantes a oficiais
milicianos António JOHé Gnvino de Vnsconcclos o .João
Maria Rebulo, contando ambos a antiguidade desde 1
de Novembro de 1932. nos termos do § 1." elo urtigo ;n.o
do decreto n.? 21:3G5, de 22 de Abril do mesmo ano.
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Geral

decreto de 31 de Julho do corrente ano:
Reforma

Major, o capitão de infantaria,
na mesma situação,
inválido de guerra nos termos dos artigos 2.° e 13.° do
decreto n.? 1li:443, de 1 do Fevereiro de 1929, Miguel
Vaz Pereira
Pinto Guedes de Sousa Bacelar, contando
a antiguidade
desde 3 de Outubro de 1932.

V--COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSrERÊNCIAS

da Guerra _I.a Direcção

Ministério

Geral-

l.a Repartição

Por portaria de 26 do mês findo:
Ministério

da Guerra - I.' Direcção Geral - 2.' Repartição

'I'onente, do regimento
Maurício .1 orgo de Lima.
Ministério
Serviços

Desenhador,
da 1. a Direcção
tunos.

O

de infantaria

n.? 4, Henrique

da Guerra - 3.' Direcção Geral
cartograflcos

capitão

Gorul,

do exército

da 2.80 Iicpurtição
J uaq tlim Folizurdo Adao An-

do infantaria,

Regimento de infantaria

'I'ononto de infautnrin,
rino Soares de Avelar.

no quadro

Regimento de infantaria

n. o 5

da arma, .10110 Vito-

n.O 13

fiapitiio, do regimento
d( infantaria n.? 21, António
Vf'iga Cabral Beleza dos Santos,
.om dispêndio para a
Fazenda N ucional.
'I'onente
de infantaria.
supranumerário
permanente,
César Augusto
Inchado.
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n.O I

Alferes, do regimento de infantaria n. o 5, José Lúcio
Possidónio da Silva.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o II

Adjunto, o capitão de cavalaria, supranumerário
manente, Joaquim José Galhardas.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 13

Sub-chefe, o tenente-coronel de infantaria,
da arma, Luciano Augus to Rosa.
Distrito

de recrutamento

e reserva

Adjunto, o capitão, do batalhão
Jaime Duarte da Fonseca F'abião.
Regimento de artilharia

per-

no quadro

n. o 21

de caçadores n.? G,

ligeira

n. ° 5

2.° grupo

Tenente médico, do batalhão de caçadores n.? 2, Miguel António Cerveira da Silveira Costa Santos, pelo
pedir.
Grupo de especialistas

Tenente,
los Duarte

do grupo do defesa móvel
Capote.

de costa, Car-

Quadro da arma de cavalaria

Tenente, do regimento de cavalaria n." 3, Francisco
Jardim Granger, por motivo disciplinar.
Grupo de aviação de informação

n." I

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do regimento de infantaria n. o 16, Salvador
Vieira de Sant'Anu, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Militar

Vogal relator do consolho administrativo, o major do
serviço de administração
militar, em disponibilidade,
Hometério Augusto de Carvalho Massano.
Presídio militar

Capitão miliciano. do quadro especial, do regimento
do infantaria n.? 5, "Manuel Augusto Martins.

2.' Série
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Por portaria de 2 do corrente mês:
Estado maior general

Ajudante de campo do general Luiz Augusto Ferreira
Martins, o capitão de artilharia Joaquim Emílio Videira
Camacho, ficando exonerado de igual cargo do comandante da Escola Central de Oficiais.
Escola prática

de infantaria

Alferes, supranumorário, do batalhão de metralhadoras n." 1, Adriano Diogo da Silva Dias Mendes.
Regimento de infantaria

n. o 4

no quadro da

Comandante, O coronel de infantaria,
arma, Gustavo de Andrade Piçarra.
Regimento de infantaria

•

n. o 5

Capitão miliciano, do quadro especial, com o curso da
arma, do regimento de infantaria n.? 13, Manuel Francisco de Sousa Viana.
Regimento de infantaria

n.O 20

Major, do regimento de infantaria n. o 12, José Francisco Faúlho Rasoilo, 1)e10pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva

Adjunto, o capitão de infantaria,
Manuel Rodrigues Leite.
Rllgimento

de artilharia

n. o 19

no quadro da arma,

ligeira

n. ° I

Tenente, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, José
Pedro Perestrelo de Barros Moura Freire de Meneses.
Regimento de artilharia

de costa n.O 2

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de artilharia ligeira n.? 2, José da Silva Dias, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia

pesada n.O 2

Tenente, do re imsnto de artilharia ligeira n." 1, Joaquim Manuel da osta Júnior, P lo P dir.
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Regimento de cavalaria

N.o 13

n. o 5

'I'encnte de cavalaria, supranumerário
Manuel Joaquim Carrajola.
Depósito de material

2.' Série-

permanente,

aeronáutico

Tenente, do grupo independente de aviação de bombardeamento, Humberto da Silva Delgado, por motivo
disciplinar.
Por' portaria de 9 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 1.. Direcção Geral-

1.' Repartição

Adjunto, o tenente do infantaria, do Arquivo Histórico Militar, Sebastião Duarte da Luz Pomes,
2.' região militar - Quartel general

Adjuntos, o capitão de infantaria, da La Repartição,
Gil Augusto Domingos da Silva, e os alferes do extinto
quadro dos oficiais do secretariado militar Manuel António Carreira Lopes Pereira do Rio e Vasco Miranda
Baptista, respectivamente arquivistas da 1. a e 2. a Repartições.
Regimento de infantaria

n. o 5

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Justino da
Silva Moreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 6

'I'enentos : supranumerário permanento, do regimento
de infantaria n. o 13, J osé Vitor, pelo pedir, o chefe de
banda de música, do batalhão do caçadores n." 3, Francisco Pereira de Sonsa, sem, dispôndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 10

Tenente do serviço de administração militar, no quadro dos oficiais do mesmo serviço, José Luiz Ferreira.
Regimento de infantaria

n.· "

Oomandante, O coronol do infantaria, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Manuel Augusto Rodrigues da Silva Lopes, para os efeitos da alínea a) do
artigo 47.0 do decroto n. o 17:378, do 27 do Setembro
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pelo decreto n.? 19:173, de 27 de

Batalhão

de caçadores

n. o 8

Capitão chefe de banda de música, no quadro, João
Francisco Nunes.
Direcção da Arma de Artilharia

s.a

Adjuntos da
Repartição, o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, su prunumerário permanente,
da 2. a delegação de artilharia, Joaquim Simões, e o tenonto do mesmo extinto quadro, da L." inspecção de
artilharia, Joaquim Coelho da Costa.
2." delegação

Adjunto, o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, da 3. a Repartição da Direcção da Arma de Artilharia, Manuel Ascenso Marques.
1.' inspecção de artilharia

Adjunto, o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, da 3.a Repartição da Direcção da Arma de Artilharia, José Vicente da Cruz.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
Augusto Guerra,

ligeira n,· 2

no quadro da arma, Alfredo

Grupo de defesa móvel de costa

Alferes, do regimento de artilharia ligeira n. o 2, Daniol Alexandre Sarsfield Rodriguos.
Regimento de cavalaria

n,O 5

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 3, José Lopes
Ferreira da Silva, som dispêndio para a Fazenda Nacional.

Por portaria de 10 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 3,' Direcção Geral

2,' Repartição

Tenente-coronel do artilharia, com o curso do estado
maior, João José P roira Damasceno, ficando exonerado
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de sub-chefe do estado maior da 4. a região militar, e sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
3,' Repartição

Adjunto, o capitão, do grupo de artilharia pesada n." 1,
Anibal Frederico da Silveira Machado.
Arquivo Histórico Militar

Adjunto, o tenente, do regimento de infantaria n." 15,
Benjamim Dias Raposeiro.
Regimento de infantaria

n.O 4

Capitão de infantaria, supranumerário
Francisco Pinto da Veiga,
Regimento de infantaria

permanente,

n.· 8

Tenente, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. ° 3, António de Queiroz N ovais, pelo
pedir.
Batalhão de metralhadoras

Tenente médico, da
Augusto de Melo.

2.a

n.· 2

companhia de saúde, António

Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Luiz
António Vicente.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

n.· 12

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, da bataría de artilharia de defesa móvel de
costa n.? 4, José Gaspar, pelo pedir.
Regimento de cavalaria

n.· I

Tenente veterinário, em disponibilidade, do regimento
de cavalaria n.? 5, António Leonardo da ilva, por
motivo disciplinar.
Regimento de telegrafistas

Capitão de engenharia, da direcção do serviço de
obras e propriedades
militares da La região militar,
Francisco Filipe dos Santos Caravana, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 13

475

Direcção da Arma de Aeronáutica

Adjunto da 3. a Repartição, O tenente, do grupo independente de aviação de bombardeamento, Aurélio de
Oliveira Rocha.
Escola prática

de administração

militar

Tenente, do serviço do administração militar, supranumerário, da 3.a companhia de administração militar,
António Dias.
Alferes do serviço de administração militar, supranumerários,
do batalhão de ciclistas n. o 2, J osé Rogélio
da Palma Vaz, e da 2.a companhia de administração militar, José Autónio G amito.

•
Ministé,'io

da Guerra - 3.

a

Direcção

Geral ~ I.a Repartição

Por decretos de 2.9 de Julho do corrente ano,'
Provido no lugar de professor ordinário da 4. a cadeira
do curso do estado maior o capitão de artilharia, com
o mesmo curso, J osé Viana Correia Guedes.
Providos
grupo (2.a
eapitãis de
Faro Viana

nos lugares de professores adjuntos do 1.0
e 3.a cadeiras) do curso do estado maior os
infantaria, com o mesmo curso, Aníbal de
e Manuel Gomes de Araújo.

Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

Geral

portaria de 31 do mês findo,'

Admitido no Asilo do Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benodita o segundo cabo reformado Manuel
Paulo, n. o 497, da 3. a divisão do Depósito Militar Colonial, por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0 do
respectivo regulamento.
P01'

portaria de 11 do corrente mês:

Admitido no Asilo do Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedito o oldado reformado Caetano Soa-
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res, n. o 194, da 3. a divisão do Depósito Militar Colonial,
por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0 do respectivo regulamento.

VI- C'OMISSOES
Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 26 do mês findo:

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos
Ministros da Guerra e Marinha, dissolver a comissão
nomeada por portaria de 30 de Junho último, publicada
na Ordem do Exército n.? 10, 2.3 série, da mesma data,
para proceder ao estudo de um novo estatuto do Cofre
de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano,
e louvar os seus membros, em seguida mencionados,
pela maneira diligente e criteriosa como procederam ao
estudo e aperfeiçoamento dêsse diploma do maior interêsso para os oficiais do exército e da armada e de
suas famílias, procurando aumentar a soma dos beneficios que é susceptível de produzir uma tal instituíção
o pondo ao serviço das colectividades a que pertencem
O melhor da sua dedicação e da sua inteligênci.a:
Coronéis: reformado João Vitorino da Fonseca e, na
situação de reserva, João Coutinho de Gouveia, Vergilio
Aurélio Henriques dos Santos e António da Graça Ferreira;
Capitão-tenente da administração naval João Maldonado Vilalobos Vieira;
Capitão do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar Manuel Grilo da Cruz Andrade.

Par portaria de 28 do mês findo:
Nomeado o brigadeiro de infantaria, com o curso do
estado maior, João de Almeida para presidonte da
comissão encarregada de rever as leis de promoção e
reforma dos oficiais do exército metropolitano, nomeada
por portaria de 17 do corrente mês, inserta na Ordem do
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n." 12, 2.11 série, do corrente ano, em substituíção do coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, que deixa
do exercer o referido cargo.

Eaércü»

Por portaria

de

12 do corrente mês :

Nomeado o tenente-coronel de infantaria Bento Esteves Roma para, como vogal, fazer parte do Conselho
da Ordem Militar da 'I'ôrro e Espada, em substituição
do capitão de infantaria Paulo Benard Guedes, que, pela
Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, de 1 de Dezembro
de 1932, foi exonerado do referido cargo.

VU - AUMENTOS SÔBRE

O SÔLDO i D1UTUBNIDADES

Ministério da Guerra _La Direcção Geral-

2.a RetJartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:

n,"

Por terem completado. o tempo de permanência no Oftcl8~
lato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,O17:378, de 27 de Set mbro
de 1929, modificado pelo decreto n,o 19:069, de 27 de
Novemuro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sôbre o sOldo:
Por decreto de 5 rio mês findo :
En~aria
- tenente-coronel Jorge Ar énio de Oliveira Moreira, desde 28 de Julho de 1933, a'<lido, no
Ministério das Obras Públicas o Comunic ções e m serviço na Junta Autónoma de Estradas.
Por decreto de

12 do mês findo:

Médico - msj or miliciano, do quadro especial, José
Bernardo Correia Ribeiro, na fábrica de munições de
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armamento

e viaturas,

desde
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24 de Julho

Por decreto de 19 do mês findo:
Artilharia - coronel, com o curso do estado maior,
Júlio da Conceição Pereira Lourenço, adido militar junto
da Embaixada de Portugal em Madrid, desde 12 de
Agosto de 1933.
Por portaria de

õ

do mês findo:

Infantaria - capitão Manuel Aboim Ascensão de Sande
Lemos, desde 1 de Julho de 1933, adido, no Ministério
das Finanças e em serviço na guarda fiscal.
Por portaria de 19 do mês findol:
Infantaria -- capi.tão miliciano, do quadro especial,
Abel Rodrigues Casaleiro, no grupo independente de
aviacão de bombardeamento, desde 7 de Agosto de 1933;
artilharia - capitão miliciano, do quadro especial, Mateus
Martins Moreno Júnior, no grupo de artilharia pesada
n.? 2, desde 14 de Agosto de 1933.

Idem, para o segundo aumento Ide 10 por cento sõbre
o sõldo :

Infantaria - tenente António Maria Freire da Costa,
desde 25 de Maio de 1933, adido, em serviço no Ministério das Colónias.
Concedidas as diuturni.dades de que trata O § 1.0 do
artig-o 3.° do decreto n." 2:!:4i37, de 10 de Abril de 1933,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais de
aeronáutica em seguida mencionados, por terem prestado naq uela arma o número de anos de serviço que
lhes vai indicado:
Por decreto de 2 'do corrente mês:
15 anos, major José Pedro Pinheiro Correia, no grupo
independente de aviação de bombardeamento, desde 7 de
Julho de 1933.
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P01' portaria de 2 do corrente mês:
5 anos, tenente Aurélio de Oliveira Rocha, no grupo
independonte de aviação de bombardeamento, dosde 3
de Julho de 1933; 10 anos, capitão Carlos Folnor Arantes Pedroso, na Dircccão da Arma de Aeronáutica,
desde 1 de Agosto de 1933; 15 anos, capitão António
de Oliveira Viegas, no grupo independente de aviação
de bombardeamento, desde 15 do Julho de 1933.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 17 de Julho do corrente ano:

•

Ooncedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sóldo, desde 26 de Junho do corrente ano, nos termos
dos artigos 67.0 a 69.0 do decreto n.? 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, ao capitão
médico miliciano, na situação de reforma, inválido de
guerra, Jacinto Rodrigues, por ter complotado o tempo,
a partir do põsto de tenente, necessário para aquele aumeato, nos termos do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929.

VIII'- CONDECORAÇOES
Ministério

da Guerra - La Direcção

E LOUVORES
Geral-

La Repartição

Por decreto de 2 do corrente mês:
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviço , em substituição de dua de prata que
lhe foram concedidas, por e itar ao abrigo da última
parte do § 1.0 do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, do 28 de eternbro de 1917,
o general José Alborto da Silva Basto.
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Por p01·tal·la de 26 do mês findo:
Louvado O eapitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, Henrique da Câmara
Cruz Sobral, pela forma inteligente e ponderada como
tem desempenhado as funções do tesoureiro do Hospital
Militar Principal de Lisboa, contribuindo com o seu
esfôrço e a sua grande dedicação para o engrandecimento dos serviços hospitalares, tomando grande interêsso pela construção
do Pavilhão da Família Militar,
montagem de oficinas para reparações de material cirúrgico e hospitalar, aquecimento das enfermarias dos oficiais e sargentos, aproveitamento
dos aparelhos de
aquecimento do antigo edifício do Crédito Predial para
a enfermaria de cirurgia, montagem de arrecadação de
géneros e roupas e organização de salas do espera junto
de algumas especialidades, o quo se tem tornado notado
com referências elogiosas por todas as pessoas qlle têm
visitado aquele estabelocim nto, mostrando assim ser um
oficial empreendedor, inteligente, brioso e muito cumpridor dos seus devores profissionais.

IX - DECLARAÇOES E [tISPOSIÇOES
Ministério

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados o oficial e praças a seguir
mencionados com as morcôs da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão iadícndcs, ó-Ihes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Dedicação

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia. Augusto Pinto de Freitas.
Sargento aj udanto, do batalhão n. o 1 da guarda fiscal,
Manuel Eusébio.
M&da'ha de Agradeclmen.to

Aspirante a oficial do artilharia, da Escola
António Riboiro Tasso de Figueiredo.

l\fiIit r,

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 13

S gnndo cabo, n. ° 18, da 5. a companhia do batalhão
n," 2 da guarda nacional republicana, José Fernandes
Pereira,
Soldados, n. os 38, António Galego, e 125, Domingos
António Comprido, da 5. a companhia do batalhão fi. ° 1,
e 153, Vicente António Vila VÍ\o a, do batalhão n. ° 2,
todos da guarda nacional r publicana.
2) Tendo sido agraciado pela terceira vez com a medalha de agradecimento da Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha o soldado n." 104, da 4.a companhia do
batalhão n. ° 1 da guurda nacional republicana, J é
Maria,
a mesma pra<:a autorizada a usar o fi. ° 3 na
fivela da respectiva modalh .
é

3) Para os efeito do artigo 42.° do decreto n.? 8:351.,
de 25 do Agosto de 1922, declara-se que só têm dir 'to
a usar o distintivo a que se refere f! referido artigo 01
oficiais e praças que, pertencendo ao 1.0 batalhão do
regimento de infantaria n. ° 9, da 3. a brigada do corpo
exp di ionário português, tomaram parte na acção de
14 de Março de 1918, em Neuve Chapelle.

lIi.nistério da Guerra _La Direcção Geral-I,a

Repartição

4) Nos termos do artigo 19.0 da lei de 3 de Abril
de 1896, publica-se a seguinte senten a:
O réu João Augusto da Conceição Cald ira, segundo
sargento reformado n.? 131 da 7. a companhia de reformados, casado, de 35 anos, natural de Lisboa, filho de
Maria da Caridade da onceicão e de pai incógnito, fai
julgado no 1.0 Tribunal :\1ilita.r Territorial de Lisboa
como incur o na sanção do artigo 453.°, com referência
ao n. ° 2.° do artigo 421.° 0.0 Código Ponal, porquanto,
tendo recebido em 7 de ~ ovembro de 1931 de Â.mi ndio
Baptista, de quem ra empr gado, a quantia de 2.628.1
para pagam to de ama 1 tra à Casa iB rg
& Irmão,
ter deixado de efectuar és e paga
nto, o. senc mi hando
tal qunntia em prejuízo daquele.
Julgada n i proc dente a. aeu
ão, foi o réu cudenado Il.
li. d
três meses de prisão correccional,
sabstituída por igual tempo de encorporação em d ó-

482

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 13

2.' Série

sito disciplinar e em dezasseis dias de multa à razão de
3t$ por dia, a q lial foi substituída, para o caso de não
ser paga no prazo legal, por quatro dias de encorporação em depósito disciplinar, penas estas cuja execução
foi declarada suspensa por dois anos, nos termos do artigo 56.0 do decreto n.? 19:8\13, de 15 de Junho de 1931.
O réu requereu a revisão do processo, o que lhe foi
concedido pelo venerando Supremo Tribunal Militar em
seu acórdão de 6 de Julho de 1933.
Procedeu-se ao julgamento com as formalidades que
a lei prescreve, deduzindo o réu a sua defesa, como
consta da respectiva acta.
O que tudo visto:
Considerando que sobejamente se provou pela discussão da causa que o réu foi vítima de uma acusação com
base apenas na participação dos queixosos, feita ad odium
e com intuitos que não dignificam;
Considerando que os mesmos queixosos, pela forma
como se apresentaram a prestar declarações, deixaram
no espírito dos julgadores a nítida e completa impressão
de que a sua queixa era menos verdadeira, pretendendo
apenas servir os seus interêsses :
Por estes fundamentos, o tribunal em sua consciência,
e por unanimidade, acorda em julgar improcedente a
acusação contra o réu, absolvendo-o, devendo anular-se,
nos termos do artigo 689.° do Código do Processo Penal, a decisão que o condenou e ser trancado o respectivo registo criminal quando transitada em julgado esta
sentença.
Observe-se quanto à publicação o disposto no § 1.0
do artigo 689.0 do citado Código.
Publique-se.
Lisboa, 8 de Agosto de 1933. - Eduardo Bandeira de
Lima, coronel - Joaquim Eduardo de Almeida Homem,
juiz auditor - Carlos Alberto Alves, major.
5) Declara-se que, por portaria do Ministério da
Instrução Pública, de 17 de Dezembro de 1931, inserta
no Diário do Govêrno n." 296, 2.a série, de 23 do mesmo
mês, foi conferido ao capitão de infantaria António Albino Douwens o seguinte louvor :
Tendo o capitão António Albino Douwons, actual governador civil do distrito de Viana do Castelo, revelado
o maior interôsso pelos serviços e progresso da escola
primária: manda o O ovêrno da República Portuguesa,
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pelo Ministério da Instrução Pública, que ao capitão
António Albino Douwens seja dado público testemunho
de louvor pelo interêsse manifestado em benefício da
causa da instrução popular.

6) 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
Distrito de recrutamento e reserva n. o 20

Capitão de infantaria J o ,6 Augusto da Cruz.
Tenente de infantaria João Morais.
Regimento de cavalaria n.O 6

•

Major António Elias Garcia.
Regimento de telegrafistas

Tenente-coronel

Luiz de )Ienel:les Leal.
Guarda nacional republicana

Tenente de cavalaria )fanuel :\Iarciano.
Medalha de prata
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3." Repartição

Tenente do serviço de administração
Baptista da Costa.

militar António

Batalhão de caçadores n. 07

Tenente miliciano, do quadro especial)
da Cunha e Sá.
Grupo independente de artilharia

ondorcet Pais

de montanha n.O 12

Capitão José Gome Martins Calado Júnior.
Alferes Luiz Gastão Ramalho Fernandes e picador
António dos anto s.
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7) Publica-se a relação dos oficiais que no corrente
ano freqüentaram e concluíram os cursos de informação
da Escola Central de Oficiais:
4.'

grau

Coronéis: de infantaria, Celestino Júlio Garcia Gomes e, com o curso do estado maior, Miguel de Almeida
Santos; de artilharia, João do Azevedo Monteiro do Barros, Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto e Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha; de cavalaria, Luiz
da Cunha Meneses e, com o curso do estado maior, António Maria de Freitas Soares.
3.'

grau

Coronéis: de cavalaria, Alexandre Inácio de Barros
van Zeller, José Ricardo Pereira Cabral e Mário da
Cunha Bordalo Pinheiro j e tenentes-coronéis: do cavalaria, António Augusto Namorado de Aguiar, Benjamim
Luazes Monteiro Leite e Santos, Francisco Martins Luzignan de Azevedo e Carlos dos Sautos Natividade; de
engenharia, Roberto de Oliveira Pinto e Vasco Lopes de
Mondonça; A de aeronáutica, Luiz Carlos da Cunha e Almeida, Teófilo José Riboiro da Fonseca e João Luiz de
Moura.
2.'

grau

Capitãis: de cavalaria, Manuel Martiniano de Oliveira
MaITt."Cas, Carlos Duarte de Mascarenhas de Meneses,
Joaquim Baptista Belo de Carvalho, Luiz de Camões,
Abílio Augusto Ferreira, José Paulino Marecos Mousinho de Albuquerque e, com o curso do estado maior,
Manuel Francisco Marques Valente; de engenharia, Mário dos Santos Sobral, Francisco Filipe dos Santos
Caravana, José Afonso Lucas e António Nunes Freire,
e milicianos, do quadro especial, António Gimonos Gonçalves e João Pedro da Costa; de aeronáutica, Manuel
de Barros Amado da Cunha.
8) Declara-se que os oficiais abaixo designados foram
nomeados chefes de põsto do serviço meteorológico do
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exército nas localidades
que lhes vão indicadas,
serviço
êste que desempenharão
cumulativamente
com o das
unidades a que pertencem:
Capitão de infantaria, do batalhão de aerosteiros, Manuel Tootónio Borges, em Alverca;
capitão de infantaria
do regimento de infantaria
n. o 12, Ricardo de Andrade,
na Guarda; capitão de a rouáutica, da escola militar de
aeronáutica,
Eugénio Poquito Caldeira Pires, em Sintra;
tenente do infantaria, do regimento de infantaria n.' 10,
Francisco António Gonçalves,
om Bragan~a;
tenente de
aeronáutica,
do grupo de uviaeão do informação
n. o 1,
Francisco
Ferreira
'armflnto de )Iorais
Pimontol, na
Amadora;
tenente de artilharia, do regimento de artilharia
lig dra n. o 2, Fernando
Artur d Oliveira, na
Figueiru da Foz; t nente de artilharia,
do regimonto de
artilharia
ligeira n." 5, Iiguol da Silva Amorim, no
Põrto ; tenente do artilharia, da Escola Prática de Artilharia, Marçal Celorico Moreira, em V CIndas Novas;
tenente do artilharia,
do grupo independente
de artilharia do montanha
n.? 15, Raúl do Castro
Caria, em
Viana do Castelo j tenente de artilharia,
da escola de
aplicação do artilharia
de costa e contra aeronaves,
Alfredo Botelho do Oliveira, cm Paço do Arcos j alferes
de infantaria,
do grupo do aviação de protecção e combate, Alberto Carlos Rodrigues
Ribeiro da Cunha, em
Tancos j alferes do artilharia,
do grupo mixto indopendento do artilharia
montada n. o 14, João António da
Silva, em Portalegre.

9) Declara-se que o tenente de infantaria
Henrique
Carlos Mata Gaivão devo ser considerado
como uj udante de campo do comandante
da Escola Central de
Oficiais, o não ajudante da me 'ma E .cola, como consta
da portaria
do 12 do mês findo, inserta na Ordem do
Exército n. o 12, 2. a série, do corrente ano.
10) De Inra-se

que o tenente,

do batalhão

de caçado-

re n. o 4, Vitorio Frederico
Crispim desistiu do servir
na' colónias no corrente ano.
11) D clara-se que 08 tenentes do infantaria, em disponibilidude,
João Vitorino Soare
do Avolar e António Augusto :.\Iachado chegaram
à altura para entrar
no B u quadro,
rospectivamonte
em 7 e il L de Agosto
findo.

•
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12) Declara-se que o alferes de infantaria, supranumerário, Joaquim Ramos chegou à altura para entrar
no respectivo quadro em 29 de Agosto findo.
13) Declara-se que a colocação do alferes de infantaria Óscar Spencer Moura Braz no regimento de infantaria n. o 3, por portaria do 19 de Agosto último, inserta
na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do corrente ano,
é sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
14) Declara-se que os majores de artilharia António
Caldeira Pinto Rebocho e António Augusto de Sousa
Oliveira contam a antiguidade do actual pOsto desde 10
de Abril do corrente ano e não desde 16 de Maio, como
foi publicado na Ordem do Exército n.? 10, 2.11 série, do
corrente ano, por decreto de 2-1:de Junho último.
15) Doclara-se que os capitãis de artilharia, com o
curso do estado maior, Júlio Mário da Silva Nascimento
e Adolfo do Amaral Abranches Pinto foram aprovados
nas provas especiais de aptidão para o pósto de major
em 19 de Agosto findo.
16) Declara-se que deixa
ções de serviço, nos termos
mento de disciplina militar,
quadro da arma, António de

de estar suspenso das fundo artigo 170.0 do regulao tenente de artilharia, no
Lima Correia.

17) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria,
adido, professor do Colégio Militar, Carlos Eugénio
Álvares Pereira deixou de prestar serviço no regimento
de cavalaria n.? 9, por ter completado em 31 de Julho
findo o ano de serviço com tropas, para os efeitos da
alínea a) do artigo 4G.o do decreto n. o 17:378, de ~7 de
Setembro de H)29, substituído pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
18) Declara-se que o capitão de cavalaria, com o
curso do estado maior, Ilumborto de Luna da Costa
Freire e Oliveira, adido, om serviço no Ministério da
Justiça, deixou do desempouhar o cargo de director interino das cadeias civis centrais de Lisboa, passando
a exercer o cargo de director da cadeia de Monsanto.
19) Declara-se que os capitãis e tenentes de cavalaria
a seguir mencionados freqüentaram, com aproveitamento
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desde 15 do Maio a 24 de Junho do corrente ano, na
Escola Prática do Cavalaria, o curso de comandante de
grupo e do comandante do esquadrão:
Comandante de grupo

Capitãis : João da Câmara Meneses Alvos, José Maria
Carrilbo do Carvalho, JOilO Pires de Campoe, com o
curso do ostado maior, Humberto de Luna da Costa
Freire e Oliveira o Manuel Marques Valente, e miliciano,
do quadro e pecial, Inácio Loiola Pires da Silva.
Comandante de esquadrão

'I'enentes: António .Io 6 de Sant'Ana Crato, alvador
Catão Fernandes, Mário V itorino Mendes, António Gonçalvos, Eduardo Augusto Muscarenhas- Mimoso Serra,
Rafael Sérgio Vieira e milicianos, do quadro especial,
Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho, Júlio
Domingos Borges Gaspar e Augusto César da Silva
Pereira.
20) Declara-se que o capitão miliciano de cavalaria,
do quadro especial, Rui Pessoa de Amorim 1folicio freqüontou como tenente, com aproveitamento, de 15 de
Maio a 24 do Junho do corrente ano, na Escola Prática
de Cavalaria, o curso de comandante de esquadrão.
21) Doclara-so quo o tenente do cavalaria, em disponibilidade, Carlos Maria do Carmo chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro om 14 de Julho último.
22) Declara-se que o major do engenharia, om disponibilidade, Arménio Leal Gonçalves chegou à altura
para entrar no respectivo quadro om 27 do Agosto findo.
23) Declara-se que deixa de e tar suspenso das funções do serviço, no termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar, o tenente mili .iano do aoronáutica, do quadro especial, Luiz Guerreiro Padilha do
Castro.
24) Doclura-so qno fica em efeito a parte da portaria
do 12 do mês findo, inserta na Ordem do Exército
n.? 12, 2.11 série, do corrente ano, que colocou no rogimonto d infantaria n.? 10 o tonent do s rviço de admitração militar J osé Luiz Ferr ira.
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25) Declara-se que o major Alípio Ferreira e o tenente
José Luiz Ferreira, ambos do serviço do administração
militar, om disponibilidade, chegavam à altura para entrar nos seus quadros respectivamente em 23 e 5 de
Agosto findo.
26) Declara-se que desistiu do servir nas colónias durante o corrente ano, nos termos do decreto n. o 13;309,
de 23 de Março do 1927, o capitãG do serviço de administração militar Raúl Vito da Mota Cerveira.
27) Declara-se que fica sem ef ito a declaração da alinea 22) do n. o VIII da Ordem do Exército n. o 12,
2. a série, do corrente ano, respeitante ao tenente do
serviço de administração militar José Luiz Ferreira, e
não Jos6 Luiz Pereira, como foi mencionado na referida
declaração.
28) Declara-se que fica suspenso das funções de serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento do discip lina militar, o tenente do serviço de administração
militar, no quadro dos oficiais do mesmo serviço, Fornando António Gomes.
29) Declara-se que o tenente do serviço de adminismilitar, adido, em serviço nas oficinas gerais de
fardamento e calçado, Macrino de Faria Teixeira Lopes
deixou de estar nesta situação desde 29 do mês findo,
continuando na mesma situação, mas em scrvico do
'Ministério das Colónias, desde a mesma data, nos termos
do artigo 31.0 do decreto n. o 13:309, de 23 d l-1a.rço
de 1927.
tração

30) Declara-se que o tenente miliciano do serviço de
administração militar, do quadro especial, Lauro de
Barros Lima, qua, por portaria. de õ do mês findo, inserta na Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, do corrente
ano, foi colocado no regimento de infantaria n.? 6, pertencia ao regimento de infantaria n. o 8 e não ao regimento de infantaria n.? 18 como foi publicado.
31) Declara-se que o major do extinto quadro auxiliar de artilharia Ântónio da Silva Soares foi colocado
no depósito geral de material de guorra o não nu Direcção da Arma de Artilharia, como foi publicado na Ordem
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do Exército n.? 11, 2.a série, do corrente
creto de 15 de Julho último.

ano, por de-

32) Declara-se que o capitão do extinto quadro anxílíar de artilharia Carlos Marques Alexandre, promovido
a êsto põsto pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a série,
de 1933, conta a antiguidade desde 5 de Junho e não
desde 5 de Julho fiudos, como foi publicado na referida
Ordem do Exército, por portaria de 29 de Julho do
corrente ano.
33) Declara-se que o alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, Francisco
erra chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 8 do
corrente mês.
•
3-1) Lista dos oficiais que, no segundo quadrimestre
do corrente ano, se ofereceram para servir nas colónias,
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927.
Infantaria

Capttãu :
Manuel da Silva Palma Mestre.
Luiz Teixeira Baptista.
Amílcar Sarmento Osório.
Subalternos:
Tenente António da Rocha Nun
j\Jferes José Vaz de Carvalho.
Tenentes:
A.llJtónioPaula.
Atrlo .Alberto
areia Al s Roçadas.
Amaro Garcia. Loureiro.
Isaías Carlos de ou. a ardinha.
Eduino Ramos.
:I

Alferes:
Joaquim Manuel Vaz.
Ivo Guedes da ilva.
Artur Teixeira.
Artilharia

Capitão miliciano, do qu dro c pecial, António II rnani
Mendonça Santos.

490

ORDEM

DO EXÉRCITO

N." 13

2." Série

Serviço de administração militar

Capitão miliciano, do quadro especial, Alfredo Pereira
do Carmo.
Tenente Rui Augusto da Silva Mendes.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Alferes:
Manuel Arisberto
Francisco Serra.

Lopes.

Ministério da Guerra _l.a

Direcção Geral-

3.a Repartição

35) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 31. o do
decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o número
de alunos a admitir à matrícula no 1.0 ano da Escola
Central de Sargentos, no ano lectivo de 1933-1934, é
assim distribuído:
Infantaria
Artilharia .
Cavalaria .
Engenharia
Aeronáutica
Serviço de saúde .
Secretariado militar.

10
3
2

2
1
1
•

3

36) Para os efeitos de que trata a alinea anterior
se publica a escala dos sargentos ajudantes, em conformidade com a última parte do artigo 31.° do decreto
n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933:
Unidades

Nomes

Infantaria

R.I.
R.I.
R. I.
R. I.

3
6
18

1

R. J. 17

Don.iugos José dos Santos.
Delfim José Segurado Vieira.
MallllPI António.
Antouio Augusto.
Idítio Vonâncío Lima.
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Nomes

Infantaria

R.I.

7

Mário de Jesus de Assunção Carmo.
Artur Duram Gr adim.
João Cunha.
Alexandre Leite.
José Carlos.
Amadeu Cândido da Costa.
Manuel Gomes de Sousa.
João Alvaro Albuquerque da Silva.
EllJidio José Aires.
Alberto Ferreira de Morais.
Jerónimo Simão.
Alfredo dos Reis.
António Joaquim de Carvalho.
José Maria Calado Pereira.
António Teixeira.

R. 1. 20
R. I. 15
R. I. 14
R.I. 1
R. I. 19
B. Metr. 2
R. 1. 19 .
R. r. 10 .
R. r. 20 .
B. Caço 4
R. L 17 .
R. r. 16 .
B. Ciclo 1
R. r. 3

.

Artilharia

R.
R.
R.
G.
G.

A. L. 2 .•..
A. C. 2
A. L. 1
M. I. A.
1. A. M.

G. A. P.l

Manuel Luiz Ferraz.
Caetano José Lopes.
José Luiz de Castro.
l\lanuel Ferriandss Lima.
Joaquim de Sousa.
Ludgero Pedrosa Gonçalves.

...
'.
.••
M. 14 .
15 .

....

. Cavalaria

R.
R.
R.
R.

C. 5
C. 8
C. 4
C. 7

Sebastião de Matos da Silva.
António Augusto Vicente da Rocha.
Fernando Augusto Galhoz.
.
Francisco José Raio.
Engenharia

E. P. Eng ..
R.S.

Antonio da Graça.
Sebastião de Sá Pereira do Lago.
José dos Santos Vaquinhas.
Bernardo Dias.

M.

R. S. M

.

R.T

.

Aeronáutica

G. E. A. R.
G.E.A.
R.

José lIIaria Martins.
Carlos António de Oliveira.
Serviço de saúde

2.· C. S.
1,a

C. S.•

I

lIIanuel Alves de Sousa.
Augusto Teixeira de Carvalho.
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Nomes

Unidades

Secretariado militar
D.R.R.I.
G.M.L ...
D. R. R. 20
D. R. R. 2
D. R. R.I3

M. G. 2.'/1.'

José de Macedo Ferreira.
João Baptista de Oliveira Guimarãis.
Cassiano Fernandes Carranca.
José Pereira da Mota.
Manuel José Dias.
Manuel Baptista.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral - 3. a Repartição
37) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n. o 20:247, de 2-1 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Pedro Alexandre de Carvalho, 435t$09, sendo: pensão
de reserva, 281t$32; lei n. o 888, 28t$13; lei n. o 1:332,
112t$52; 0,14 por cento, 13512; do vencimento total
29t$ são pela província de Angola, 29t$ pela de Moçambique e 12M68 pelo Ministério das Finanças. Tem 2aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 45 anos de
serviço e 50 períodos.
Capitão chefe de banda de música Maximiano da
Assunção Gomes Fontoura Rebêlo, 33M18, sendo ~
pensão .de reserva, 226587; lei n." 888, 22t$68; lei
n. o 1:332, 8M67; 0,14 por cento, 2t$97. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 44 anos de serviço
o 14 períodos.
Tenente de infantaria Jaime dos Santos, 220t$10~
sendo: pensão de reserva, 172550; lei n.? 888,17525;
lei n.? 1:332, 13580; 0,14 por cento, 1M55; do vencimento total 71528 são pela província de Angola. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 37 anos de
serviço e 86 períodos.
38) Declara-se que, conformo preceitua o artigo 3. o
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerado hábil Francisco de Barros para receber, ao
abrigo do § LOdo artigo 5.0 do mencionado decreto,
os vencimentos de seu pai, coronel, reformado, Eran-
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cisco António de Barros,
do TelhaI.

internado

na Casa de Saúde

39) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foram
consideradas hábeis Otília Mendes Mira e Maria Vitória Mendes Mira para receberem, ao abrigo do n.? 3.° do
§ único do artigo 1.0 do mencionada decroto, os vencimontos de seu irmão, segundo sargento músico, do regimento de infantaria n.? 20, João Lourenço Mira, internado na Casa de Saúde do 'I'elhal.
40) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada hábil Maria Libãnia Martins Vicente para
receber, ao abrigo dos n."" 1.0 e 2.0 do § único do artigo 1.0 do mencionado decreto, os veIfcimentos de seu
marido, tenente, do batalhão de caçadores n." 2, Alvaro
Augusto Martins Vicente, internado na Casa de Saúde
do TelhaI.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral - l." Repàrtição
41) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento do
Arquivo Histórico :Militar, declara-se que, pelas entidades a seguir mencionadas, foram oferecidas ao mesmo
Arquivo, com destino à sua biblioteca, as seguintes espécies bibliográficas e iconográficas:
Dr. Podro Vitorino, D. Cristina Martins, Cândido
Nazaré, JOtLO de Vilhena, Augusto Osório, Montalvão Machado, Conde de Castro e Sola, Dr. Silva
Lopes, Alvaro Valença, Ramos de Oliveira e
Dr. Batalha Reis:
Retratos e grupos de oficiais do nosso exército.
Augusto Cardoso Pinto:
Catálogo

dos capitãis-mores

da guarda de el-rei. boa, 1932.

de ginetes

e dos captiãis

Augusto Cardoso Pinto. - Lis-
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João de Vilhena:
Dois documentos manuscritos relativos a oficiais portugueses.
J. de Sousa Nunes:
A tõrre de S. Vicente de Belém. -- J. de Sousa Nunes. - Lisboa, 1932.
Francisco Manuel Alves, por intermédio da Oomissão de História Militar:
No Arquivo de Simancas, - Francisco Manuel Alves. -- Pôrto, 1932.
Catálogo dos manuscritos de Simancas, respeitantes
à história portuguesa. - O mesmo. - Ooimbra, 1933.
Alberto Artur Sarmento, por intermédio da Oomissão de História Militar :
Ecos da Maria da Fonte na Madeira.-Alberto
Sarmento. - Funchal, 1932.

Artur

Montalvão Machado:
Diversos documentos manuscritos e impressos relativos
ao general Sousa Machado.
General Lacerda Machado:
O tenente-general Conde de Avilez - Expedição de
Montevideu. - General Lacerda Machado.- Põrto, 1933.

e

Tenente de infantaria Francisco Cardoso
Silva:
Alvará do fõro de esciuietro-fidalqo concedido ao alferes António Rodrigues Ferr·ão. -1737.
Deeotto manobras de injanta1'ia (manuscrito de 1830).
Ooronel Eduardo Augusto Azambuja Martins:
3. o batalhão do regimento de infantaria n. o 11. __ Apontamentos sõbre a marcha para França em 1917. - 001'0nel Eduardo Augusto Azambuja Martins. - Setúbal,
1933.
o

Afonso Dornelas:
Quadro com as bandeiras navais portuguesas. _. Elaborado pelo major Santos Ferreira.
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Ventura Abrantes:
Saudade da Terra das Oliveiras (Olivença). -Ventura
Abrantes. - Lisboa, 1932.
Olivença, a Gloriosa. - Idem. - Idem.
Marcelino Lima:
Por causa de um ramalhete. - Marcelino Lima.Lisboa, 1933.
Paul l\luller:
Oito estampas alemãs com uniformes da leqião anglo-qermãmica que figurou na Guerra Peninsular.
Dr. Gilberto Beça de Aragão:
Guerra Peninsular-Notas,
episódios e extractos curtosos, - General Martins de Carvalho. - Coimbra, 1910.
Album de coniemporüneos ilustres, _. Francisco Augusto Martins de Carvalho.
•
General Garcia Rosado:
The British. Numismat Journal 1916.
Sampaio Luz:
Pátria e independência. - Guerra Peninsular, suas causas e efettoe. ~ Coronel Miguel Garcia.
Capitão miliciano do regimento de artilharia ligeira
n. o 2 José Brandão Pereira de Melo:
Regulamento geral para o serviço dos C01'_POS do exército. - 1886.
Dictionary of enqlish-portuquese, portuquese-enqlteh. milUary t81'ms.-1917.
Le vaisseau «8. Gabriel». -Baldaquo
da Silva.Lisboa, 1900.
Diversos rotratos e grupos de oficiais do nosso exército e bilhetes postais com uniformes militares e vistas
de assuntos militares.
Retratos de oficiais do nosso exército. Fotografias,
estampas e mapa de assuntos militares.
Almanach antt-tbertco, -Lisboa,
1869.
Regulamento pa'ra instrução a cavalo das tropas de
artilharia. - Lisboa, 1901.
La Muratlleuse Maxim.-Paris,
1917.
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Preparação do soldado de infantaria para o eomoate:--:
Joaquim Augusto Prata Dias. - Lisboa, 1916.
54 documentos impressos relativos às incursões monárquicas e outros acontecimentos politicos contemporâneos.
Dr. Pedro Vitorino e Emanuel Ribeiro:
26 documentos impressos relativos às invasões francesas e 74 plantas gravadas de fortalezas.
42) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
frequentaram na Escola Prática de Infantaria os seguintes cursos de especialidades, tendo obtido a classificação
que, para cada um, vai indicada:

Postos

Unidades

Nomos

Metralhadoras

R.

r. 4
5

R.I.

Alferes
»

»

1)

R. I. 15
B. M.l

»
»

»
»
»

»

B. M. 3

»

B. C. 2

»

B. C. 5

»

»

))

B. C. 6

»

»
))

B. Cicl.l

))

E.P.
»

I.

Tenente
Alferes

pesadas

José Maria
de Azevedo
Galvâo de Melo.
Alfredo Amélio Pereira da
Conceição.
José Lúcio Possidónio da
Silva.
Adriano Augusto Pires ..
Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar .
•José de Oliveira Vitoriano
António dos Santos
Adriano Diogo da Silva
Dias Mendes.
António
Rodrigues
ela
Costa.
Ernesto
Carvalho
Durão
João Baptista Peral Fernandes.
Edmundo da Luz Cunha
António Manuel Guerreiro
Evaristo.
António Almeida Andrade
Metralhadoras

Classificação

Instrutor.
Idem.
Idem.
Ielem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Com aproveitamento.
Idem.

ligeiras

João Alexandre
Caeiro
Carrasco.
Jorge Alexandre de Carnpos Barbosa Vieira.

Instrutor.
Idem.
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Unidades
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4

R. L 5
»
»

8

R.I.

R. 1. 10
R. I. 13
R. 1. 15
R.I.18
R. 1.19

R. L 20
R. I. 21

B. M.l
»

»
»

B. M. 2
B. M. 3
B. C.2

B. C. 3

ligeiras

José Maria
de Azevedo
GaIvão de Melo.
Ruben Gomes.
Tenente
Alfredo Amélio Pereira da
Alferes
Conceição.
José Lúcio Possidónio da
»
Silva.
Bernardo Pereira de CasTenente
tro.
Francisco Inácio Moreira
Alferes
Alf. c. pato José Pereira da Rocha.
de ten.
Adriano Augusto Pires.
.
Alferes
Adriano Soares de Maga»
lhâis.
Alf. c. pato José Gomes Silveirinha.
de ten.
Alf. mil. António da Trindade.
do Q. E.
Francisco
da Costa Reis
Alferes
Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar.
José de Oliveira Vitoriano
»
António dos Santos
»
Adriano Diogo da Silva
»
Dias Mendes.
Francisco Sérgio Parreira
Tenente
António Rodrigues
Costa
Alferes
Ernesto
Carvalho
Durão
»
Baltasar da Costa.
»
Alferes

.

B. C. 5

»

»

»
»

B. C. 6

Classlücação

Nomes

Metralhadoras
R. L

»
B. Ciclo 1
B. Ciclo 2 Tenente
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João Baptista Peral Fernandes.
Edmundo da Luz Cunba
António Manuel Guerreiro
Evaristo.
António Almeida Andrade
Pedro de Almeida Schiappa Pietra.

Instrutor.
Idem.
Idem.
Idem.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Idem .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Morteiros ligeiros
Tenente

E.P.I.

R.!.

2

R. I.

4

R. I. 5

Alferes
»

João Alexandre
Caeiro
Carrasco.
João Duarte Marques
José Maria
de Azevedo
Galvâo de Melo.
Alfredo Aurélio Pereira da
Conceição.

Instrutor.
Idem.
Idem.
Idem.
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Classificação

Morteiros ligeiros

r. 5

Alferes

R. I. 7

Capitão
Alferes

R.

R I. 12
R. I. 15
B. M. 1

»

»
»
»

»
»
»

B. M. 3
B. C. 2
B. C. 4

»
»
»

B. C.5

»

»

»

B. C. 6

})

»

B. C.7
B. C. 8
B. C. 9
B. Ciclo 1

»
»

Tenente
Capitão
Alferes

José Lúcio Possidónio da
Silva.
António Augustó Ferreí ra
Abílio de Paria . . . . •
Adriano Augusto Pires.
.
Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar.
José de Oliveira Vitoriano
António dos Santos
Adriano
Diogo da Silva
Dias Mendes.
António Rodrigues Costa
Ernesto
Carvalho
Durão
António João Duarte Craveirinha.
João Baptista Peral Fernandes.
Edmundo da Luz Cunha
António Manuel Guerreiro
Evaristo.
João Lopes.
..
.
José Maria Baptista Machado.
Henrique Lopes Gonçalves
Câncio José Jorge.
..
António Almeida Andrade

Instrutor.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Esgrima de baioneta e granadas
R. I. 4

Alferes

R. I. 5

»

R. J.
R. L

6
7

»

R. I. 9

»

R. I. 12
R. I. 14
R. I. 15

»
»

»

»

B. M. 1
»
»

»

José Maria
de Azevedo
GaIvão de Melo.
Alfredo Arnél io Pereira da
Conceição.
Joaquim da Rocha Moura
Alfredo Ribeiro de Meneses.
Raül Videira
Arnaldo Nunes Vitória.
Jo,;é Camisão Vaz Ferreira
Joaquim Afonso Pinto
Adriano Augusto Pires.
.
Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar.
José de Oliveira Vitoriano
António dos Santos

Com aproveitamento.
Idem.
Idem.
Instrutor.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Idem.
Com aproveitamento.
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Classificação

Esgrima de baioneta e granadas
B. M. 1

Alferes

B. M. 3

»
»

B. C. 1
B. C. 2

B. C. 5

»
»

»

B. C. 9

»

B. Ciclo 1

»

»

B. Ciclo 2

»

Tenente

Adriano Diogo da Silva
Dias Mendes.
António Rodrigues Costa
José do Egipto Oliveira
Braga.
Ernesto
Carvalho Durão
João Baptista
Peral Fernandes.
Edmundo da Luz Cunha
Eduardo
Pinto Barradas
José Fernandes
Matias
Júnior.
António Almeida Andrade
Alfredo da Silva Cardoso

Com aproveitamento.
Instrutor.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Idem.
Com aproveitamento.
Instrutor.
Idem.
Com aprovei.. tamento.

43) Nos termos do artigo 58.0 do regulamento da Escola de Educação Física do Exército publica-se a relação
dos oficiais que terminaram o curso de instrutores de
esgrima:
Capitão de engenharia, adido, professor da Escola
Militar, Jorge César Oom.
Tenentes: de infantaria, ajudante de campo do general Francisco Bernardo do Canto, Jorge Alexandre
Freiro Garcia; de artilharia, no quadro da arma, António Rafael Maria de Noronha da Costa Paulino, 0, do regimento de cavalaria n." 2, António Carlos Garcia de
Oliveira Reis.
Alferes: do batalhão de caçadores n.? 5, Álvaro Mário
Couceiro Neto; do regimento de artilharia ligeira n." 3,
Carlos Alberto Machado da Silva; do grupo de defesa
móvel de costa, Alvaro Herculano Cunha, e do serviço
de administração militar, da Escola Prática do mesmo
serviço, Mário Augusto Jorge de Figueiredo.
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44) Publica-se a relação dos alunos premiados no
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
.(l Mar, no ano lectivo 1932-1933:
Prémios
(Artigo

de honra

69.0 do regulamento

literário)

Aluno n.? 81, do 4.0 ano do curso de contabilistas,
Armando Lourenço Coelho dos Santos.
Aluno n.? 327, do 4.0 ano do curso de contabilistas,
Emílio Martins de Carvalho.

(Artigo

Prémios pecuniários
65.0 do regulamento literário)

Aluno n. o 81, do 4.0 ano do curso de contabilistas,
Armando Lourenço Coelho dos Santos.
Aluno n. o 327, do 4.0 ano do curso de contabilistas,
Emilio Martins de Carvalho.
Aluno n. o 175, do 4.0 ano do curso de construções,
obras públicas e minas, Joaquim Alberto Ferreira Pinto
Basto.
Aluno n. o 242, do 4.0 ano do curso de construções,
obras públicas e minas, Fernando J orgo Fraga da Silva.
Aluno n.? 101, do 4.0 ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Alberto da Silva Santos.
Aluno n. o 227, do 4.0 ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Manuel Pinto do Sacramento Monteiro.
Aluno n. o 302, do 4.0 ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Octávio Gomes Barata.
Aluno n. o 354, do 4.0 ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Alberto Carvalho Ferreira.
Aluno n. o 397, do 4. o ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Óscar Baptista Ribeiro.
Medalha de ouro de aplicação
(Artigo

0

64. do regulamento

literária

literário)

Aluno n.? 282, do 1.0 ano do curso complementar de
indústria, Luiz Bessa Pacheco.
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Aluno n. ° ~03; do 3.° ano do curso de contabilistas,
Joaquim Rodrigues de Carvalho.
Medalha de prata de aplicação
(Artigo 63. do regulamento
0

literária

literário)

Aluno n.? 277, do 2.° ano complementar de indústria,
Rui Aureliano de Sousa Ferreira.
Aluno n.? 96, do 4.° ano do curso complementar de
indústria, Luiz da Silva Garcia Ribeiro.
Aluno n." 249, do 4.° ano do curso complementar de
indústria, Jorge Rodrigues Lopes.
Aluno n. ° 225, do 4.° ano do curso complementar de
indústria, António Rodrigues Cavaco.
Aluno n. ° 197, do 3.° ano do curso de contabilistas,
Antero Lopes de Gouveia.
Aluno n." 263, do 3.° ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Hilário Pereira de Vasconcelos Cruz.
Aluno n," 269, do 3.° ano do curso" de construções,
obras públicas e minas, Raúl da Silva Dionisio.
Aluno n." 381, do 4.° ano do curso preparatório de
comércio e indústria, Fernando Augusto Henriques Pimenta.
Aluno n. ° 395, do 4.° ano do curso preparatório de
comércio e indústria, João Manuel Castelo Branco Vieira.
Prémios estabelecidos pelo artigo 70.0
do regulamento do Instituto

Aluno n." 103, do 3.° ano do curso de contabilistas,
Joaquim Rodrigues de Carvalho.
Aluno n.? 81, do 4.° ano do curso de contabilistas,
Armando Lourenço Coelho dos Santos.
Aluno n.? 327, do 4.° ano do curso de contabilistas,
Emilio Martins de Carvalho.
Aluno n." 101, do 4.° ano do curso de máquinas o
elactrotecnia, Alberto da Silva Santos.
AlUDO n. ° 227, do 4. ° ano do curso de máquinas e
electrotecnia, Manuel Pinto do Sacramento Monteiro.
Aluno n." 302, do 4.° ano' do curso de máquinas e
electrotecnia, Octávio Gomes Barata.
Aluno n. o 354, do 4. ° ano do curso de máquinas o
electrotecnia, Alberto Carvalho Ferreira.
Aluno n.? 3,97, do 4.° ano do curso de máquinas o
electrotecnia, Oscar Baptista Ribeiro.
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Basto.
Aluno n." 242, do 4 o ano do curso
obras públicas e minas, Fernando Jorge
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de• construções,
Ferreira Pinto
de construções,
Fraga da Silva.

ANÚNCIOS

do Serviço

de Saúde Militar

Nos termos do decreto n.ô 21:774, de 25 de Outubro
de 1932, publicado na Ordem do Exército n.? 11, 1." série, de 14 de Novembro de 1932, e no Diário do Gooêrno n. o 250, 1." sórie, de 25 de Outubro do mesmo
ano, está aberto concurso, por espaço de sessenta dias,
com princípio em 1 de Agosto de 1933, para o provimento das vacaturas no quadro permanente dos oficiais
médicos, o que se faz público para conhecimento dos
interessados.
Direcção do Serviço de Saúde Militar, 3 de Julho
de 1933. - O Director, Manuel R. F. Gião, coronel médico.
'
(Publicado no Dia,.;o do Govê>"non.? 160, 2.' s6rie, de 13 do Julho
de 1933).

N OStermos do artigo 5.0 do decreto n. o 20:955, de 2
de Março de 1932, se publica que, ao concurso anunciado na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 30 de
Julho do corrente ano, para o provimento da vaga existente no serviço de cirurgia do Hospital Militar Principal do Põrto, foram admitidos os seguintes candidatos:
Capitão médico JOttO Ferreira da Silva Couto Nobre,
em serviço na guarda fiscal, e tenente módico Alberto
Carlos David, do 1.0 grupo do regimento de telegrafistas.
Êste concurso proverá também a vaga que, posteriormente ao citado anúncio, se deu no mesmo serviço e foi
anunciada na Ordem do .Exército n.? 9, La série, de ()
de Julho do ano corrente.
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o júri para o concurso, que se realizará no Hospital
Militar Principal do Pôrto, terá a composição seguinte:
Presidente, coronel médico Alberto Gomes de Moura,
inspector da 1. inspecção do serviço de saúde militar.
Vogais, tenentes-coronéis Francisco José Martins Morgado, director do Hospital Militar Principal do Põrto, e
Alfredo Guilherme do Vasooncelos Dias, chefe do serviço de cirurgia do IIospital Militar Principal de Lisboa;
majores médicos Joaquim José Cardoso, chefe do serviço
de oto-rino-laringologia, e António Emílio Antunes de
Vasconcelos, chefe do serviço de medicina, ambos do
IIospital Militar Principal do Pôrto.
fi

Obituário

1933
Junho
28 Agosto
»
»

»
»
»
»
»
l)

Setembro
»

Coronel, na situação de reserva, Ernesto Maltês
Pico.
9 - Major, reformado, José Ezequiel Rodrigues Leitão.
9 - Enfermeira
militar, reformada, Júlia Peixoto de
Lima Bessa.
18- Coronel, reformado, António Cândido Cerdeira de
Almeida Soeiro de Gamboa.
23 - Tenente de infantaria
Jorge Martins Nogueira
Soares.
26 - Coronel, reformado, Jorge Artur de Almeida Luiz
de Sequeira.
26 - Alferes, reformado, Américo José da Silva.
27 -Major,
reformado, Joaquim dos Santos Caio.
28 - Major, reformado, César Augusto Pereira Caldeira.
29 - Tenente-coronel,
reformado, António Inácio Marques da Costa.
29 - Tenente do serviço de administração
militar Francisco Godinho Cabral.
8 - Alferes cio extinto quadro auxiliar de artilharia
.Iosé Manuel da ilva.
9 - Coronel, reformado, Guilherme de Campos Gonzaga.
Rectificações

Na Ordem do Exército n.s 9, 2.' série, do corrente ano, p. 305,
1. 16, onde se lê: "Emílio», deve ler-se "Emiliano».
Na Ordem do Exército 11.° 11, 2.' série, do corrente ano, p. 397,
1. 11 e 13, onde se lê: «Eduardo Augusto Martins') e «Edmundo
Tôrres Baptista",
deve ler-se respectivamente
"Manuel Eduardo
Martins» e «Edmundo Augusto 'I'ôrres Baptista».
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Na Ordem do Exército n.s 12, 2." série, do corrente ano, p. 430,
1. 8, onde se lê: «Regimento», deve ler-se «Batalhão»; p. 442,1. 19,
onde se lê: «Sonsa», deve ler-se «Sena» ; p. 448, 1. 7, ondo se lê:
«Aurélio», deve ler-se «Amúlio»; p. 446, L 30, onde se lu: "João»,
deve ler-se «Joaquim»; P: 458 (obituário), onde se lê: «Francisco
dos Santos Coutinho», deve ler-se «Francisco
dos Santos Cantinho».

Luiz Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o Ajudante

General, interinn,

N.o 14
MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE SETEMBRO

ORDEM

DO

DE 1933

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da Ropública Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, concedor, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, o subsídio
mensal de 6!) a D. Mariana Augusta da Cunha Nunes
Silveira e sua filha D. Maria Gertrudes Nunes Silveira,
na qualidade de viúva o órfã do major reformado Jonquim Gonçalves da Silveira.
Ministério da Guerra, 19 de Setembro de 1933.O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Setembro de
1933. São devidos emolumentos, nos termos do decreto
n.· 22:257).

Manda o Govôrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 1G:070, de 25 do Setembro ele 1928, a D. Bárbara
dos Santos Lólé de Oliveira e seus filhos Isilda Pais do
Oliveira o Júlio Pais de Oliveira, viúva o órfãos elo ca-
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pitão de infantaria Júlio Pais de Oliveira, a reversão da
cota parte do subsidio mensal de 61$ que percebia seu
filho e irmão, Alberto Pais do Oliveira, o qual, em 16
de Outubro de 1931, deixou de ser pupilo da Escola
Profissional de Paiã,
Ministério da Guerra, 19 de Setembro de 1933,O Ministro da Guerra, Inüz Alberto de Oliveira,
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Setembro de
1933, Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.s 22:257),

11- RECURSOS
Ministérie da Guerra _La Direcção GeralP01'

2,a Repartição

decreto de 30 do corrente mês:

Negado provimento ao rocurso n.? 2:226 interposto,
perante o Conselho de Rocursos, pelo coronel de aoronáutica, supranumerário permanente, Norborto Ferreira
Guimarãis, nos tormos do artigo 34,0 do regulamento do
mesmo Conselho, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu um requerimento em que pedia que
fosse considerado nulo e de nenhum efeito o decreto de 12
de Setembro do 1931, que o abateu ao efectivo do exército
por deserção.

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _I.a üirecçãe

Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 2 do corrente mês:
Disponibilidade

Coronel de cavalaria, adido, Carlos Baptista Gonçalves Guimarãis, que, do regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 31 do mês findo,

ORDIm DO EXÉRCl'l'O N.O 14

2." Sóric

507

P01' decretos de 9 do corrente mêe:
Disponibilidade

:Major do serviço de administrnção
militar, adido,
Armando
Augusto
Campos do Oliveira Pinto, que, de
rogresso
do Ministério das Colónias, se apresentou em
4 do corrente mês,
Reforma

Major, na situação

do rosorva, Artur António Poroiru
do Azovodo, por ter atingido o limito do idade, nos tormos do § 4," do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de
27 de Sotombro de 10:39, devendo ser considerado nesta
rituaçüo desde ü do corrente mês.

1)0/' decl'f!to de 16 do CO/Tente mês :
Reserva

Coronel módico, inspector da 3. a inspecção elo serviço
do saúde, Joaquim da ASFlullçElo Fnrraz Júnior, por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerado
nesta situação dos do 4 do corrente mês.

Por portaria

de 2 do corrente mês:
Disponibilidade

Tononto do infantaria Henrique Road Fruzão, por ter
terminado,
em 1 do Maio do corrente ano, a pena de
inactividade
quo lho foi imposta,

POI' jJ01·ta1·ias de 9 do corrente mêe :
Oficiais milicianos de reserva

Cupitãis
D.O

dro

milicianos módicos, do batulhâo de caçadores
Francisco Lourenço UO .:\{oura o do qua<los módicos auxiliares <10 oxórcito Augusto Cama-

3, Custódio
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cho, por terem atingido o limito de idado, nos termos
do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto do 1926, devendo ser considerados nesta situação dosdo 6 do corrente mês.
Reforma

Capitão, na situação de reserva, Silvério Castro
Abranches de Melo Borges, por ter atingido o limite
de idade, nos tormos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 do corrente mês.
Adidos

Capítãis, miliciano de infantaria, do quadro especial,
Romano Maximiano Rodrigues e do serviço de administração militar, da 2.a Repartição da 2.a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, Manuel Tavares Ribeiro da
Silva e tenente, supranumerário permanente, do batalhão
de caçadores n.? 7, Joaquim Correia Lucas, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes, o primeiro e terceiro do Ministério do Interior, respectivamente na guarda nacional republicana e
na policia de vigilância o defesa do Estado, e o segundo
do Ministério das Colónias, nos termos do urtigo 31.0
do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
7, 9 e 4 do corrente mês.

Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

Geral

portarias de 11 do corrente mês:

Demitido do seu cargo, por ter sido julgado absolutamente incapaz de continuar no exercício do omprêgo
e tor optado pela reforma como sogundo sargento
do exército, o correio a pé, dêsto Ministério, António
Eduardo Fastúgio.
Domitidos elo seu cargo, por torem sido julgados 111('apazos do todo o serviço O torem optado pela sua roforma
como soldados pensionistas da guarda nacional ropubli-

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 14

509

cana, os segundos continuos, dêste Ministério, António
Afonso Barreiros, J oaquim e Manuel António.
Demitidos do seu cargo, por terem completado setenta
anos de idade e terem optado pela reforma como soldados pensionistas da guarda nacional republicana, os
egundos contínuos, dêsto Ministério, Bento Afonso
e António Dias.
(Anotadas pelo Tribunal
de 1933).

de Contas

em 15 de Setembro

Por portaria de 21 do corrente mês:
Demitido do seu cargo, por ter completado setenta
anos de idade e ter optado pela reforma como soldado
pensionista da guarda nacional republicana, o segundo
contínuo, dêste Ministério, António J acinte.
(Anotada pelo
de 1933).

Tribunal

IV -

ele Contas

em 26 de Setembro

PROMOÇÕES

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 9 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral - 1.' Repartição

Major, com o curso do estado maior, supranumerário,
o capitão de artilharia, com o mesmo curso, adjunto,
Júlio Mário da Silva Nascimento, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.

Por decretos de 16 do corrente mês :
Conselho de Recursos e Conselho Superior de Promoções

Tenente-coronel do extinto quadro de oficiais do socrotariado militar, o major do me:51110extinto quadro,
socretário, Artur do N ascimonto N unos, contando a antiguidade desde 14 do corrente m0H.
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a.' inspecção do serviço de saúde
Coronol médico, inspector, o tenente-coronel médico,
director do hospital militar principal do Porto, Francisco
JOl:JéMartiue Morgado, contundo n antiguidade desde 4
do corrente môs,
Adido

Tenente-coronel do extinto quadro do oficiais do sccretariado militar, o major do mesmo extinto quadro, adido,
defensor oficioso do 2.0 tribunal militar territorial de Lisboa, Francisco Pedro Simões, contando a antiguidade
desde 14 do corrente mês.

Ministério

dI! Guerra _I.a Direcçao Geral-

3.:1 Repartição

Por portarta de 19 do corrente mês :
Promovido a aspirante a oficial miliciano, para o batalhão do caçadores n. o 9, nos termos do artigo 36.0
do decreto n.? 21:365, de 22 do Abril do 1933, e considerado desde já mobilizável como subalterno, o segundo sargento cadete, licenciado, do batalhão independente de infantaria n. o 25, Júlio David José Gonçalves
Magno.

V-COLOCAÇOES,
Ministério
POt·

EXONERAÇOES

da Guerra _I.a

lliracçãe

E TRANSFER~NCIAS
Geral-

2.:1 RepartlçAo

portaria de 23 do cortente mês :

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral- 2.' Repartição

Adjunto, o capitão, supranumerúrio permanente, do
regimento do infantaria n.? 11, António Gomes da Cruz,
som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola prática de infantaria

Adjunto, o alferos, do regimento do infantaria n.? 5,
Alfredo Amólio Pereira da Coucoição , som dispôndio
para a Fazenda Nacional.
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Batalhão de caçadores n.O 3

Tenente de infantaria, no quadro
Augusto Rodrigues, pelo pedir.

da arma, Alberto

Distrito de recrutamento e reserva n.O 5

Alferes do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, supranumerário, da Agência Militar, José Hermenegildo Afonso.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
grupo de artilharia a cavalo n. ° 1, António Eugénio
da Silva Carraj ola, pelo pedir.
Batalhão de aerosteiros

.

Capitão de infantaria, supranumerário permanente,
Emídio Augusto Vergilio, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Inspecções do serviço de administração militar

Sub-inspector, o major do serviço de administração
militar, no quadro, Alípio Ferreira.

P01'

portaria de 30 do corrente mês:

Quadro especial a que se refere o artigo 5. do decreto n. o 7:823,
• de 23 de Novembro de 1921
0

Capitão miliciano, do mesmo quadro, do regimento
de infantaria n.? 16, Manuel Rodrigues Dias Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenente de infantaria, supranumerário permanente,
Aníbal de Carvalho Figueiredo, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 18

Tenente, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n.? 6, José Correia Pires de Lima, sem
dispêndio para a Fazenda. Nacional.
Direcção do serviço de administração militar

Adjunto da 3. Repartição, o major do serviço de
administração militar, das inspecções do mesmo serviço,
José António Cerveira.
A
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militar

Sub-inspector, O major do serviço de administr-ação
militar, em disponibilidade, Armando Augusto Campos
de Oliveira Pinto.
Quadro dos oficiais picadores

Alferes picador, do grupo independente
de montanha n,o 12, António dos Santos.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-

de artilharia

La Repartição

Por decreto de 29 de Julho do corrente ano:
Provido definitivamente no lugar de professor da
10. a cadeira da Escola Militar, desde 21 de Março
de 1933, o capitão do serviço de adminiatração
militar
José Fernandes Duarte.

VI- COMISSÕES
Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 30 do corrente mês :
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos
Ministros da Guerra, da Marinha e das Colónias, nomear
os oficiais a seguir mencionados para fazerem parto,
nos termos do artigo 3.0 do decreto n. o 20:555, de
30 de Novembro de 1931, da comissão permanente dos
combatentes da Grande Guerra, criada pelo mesmo
decreto:
Ooronel de infantaria José Maria Vale de Andrade ;
Major de infantaria, na situação de reforma, Arnaldo
da Silva Douwens;
Capitão-tenente Manuel Carlos Quintão Moiroles ;
Major médico, do quadro das colónias, José da Silva
Neves.
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N.o 14

Geral-I.a

Repartição

Por' portaria de 25 do corrente mês:
Sendo necessário estuuar qual o tipo de metralhadoras pesadas de defesa contra aeronaves que convém a
todas as tropas do exército, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que seja
nomeada a seguinte comissão:
Tenente-coronel de artilharia Francisco António Real;
Capitãis: de infantaria João Pinto Ribeiro e Jorge
Henrique Nunes da Silva e de cavalaria Humberto Buceta Martins;
Tenente de aeronáutica Tadeu Lopes da Silveira.

VII- AUMENTOS
Ministério

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _I.a

Direcção

Geral-

2.a 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'
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n.O 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sôbre o sõtdo :

no oflclatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 9 do corrente mês
Artilhariacapitão miliciano, do quadro especial,
Rogério Marques de Almeida Russo, no regimento do
artilharia ligeira n." 5, desde 29 do Agosto do 1U33, e
tenente Luiz Magalhãis Mendonça Pimontol, no rogimonto do artilharia ligeira n.? 5, desde 21 de Agosto do
1933.
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Idem, para o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o sOldo I

Por portaria de 16 do corrente mês:
Infantaria--capitão,
no quadro da arma, Manuel Rodrigues Leite, desde 1 de Setembro de 1933.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 11 do corrente mês:
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sõbro
o sôldo, desde 22 de Agosto do corrente ano, nos termos
dos artigos 67.° a 69.° do decreto n.? 16:443, de 1
de Fevereiro 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 de 1932, ao capitão,
na situação de reforma, inválido de guerra, Adriano de
Jesus Carneiro, por ter completado o tempo, a partir
do pósto de tenente, necessário para aquele aumento,
nos termos do decreto n. ° 17:378, de 27 de Setembro
de 1929.

VIII-

DECLARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS
do Gabinete

1) Tendo sido agraciados o oficial e praças a seguir
mencionados com as mercês da Sociedade Portuguosa
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insignias:
Cruz Vermelha de Dedicação

Alferes de infantaria Afonso Neves.
Medalha de AgradeCimento

Soldados, do 1.0 esquadrão, n." 21, José Manuel, e
n. ° 104, José dos Santos e, da 5. a companhia do bata-
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Vital, todos da guarda

2) Tendo sido agraciado pela segunda vez com a medalha de agradecimento da Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha o segundo cabo n.? 18, da 5.a companhia do batalhão n,o 2 da guarda nacional republicana,
José Fernandes Pereira, é-lhe permitido usar o n.? 2
na respectiva fivela.

Ministério da Guerra -I.

Q

Direcção Geral-

2/

Repartiçao

3) Declara-se que foram nomeados instrptoros da
Escola Central de Oficiais, cumulativamente com o serviço que desempenharem, os seguintes oficiais:
Instrutor permanente

Coronel de artilharia, com o curso do estado maior,
Anibal César Valdoz de Passos e Sousa.
Instrutores

eventuais

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Miguel de Almeida Santos, major de artilharia José
Monteiro do Amaral, major de engenharia Eduardo
Pires e capitão de artilharia, com o curso do estado
maior,
_, Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Instrutores

temporários

Coronéis de infantaria, com o curso do estado maior,
Cesário Augusto do Almeida Viana e Ernesto da França
Mendes Machado, tenente-coronel
de artilharia José
Augusto de Beja Neves o major de infantaria João Augusto Fontes Poreira de Molo.
4) Declara-se que o capitão de infantaria Filipe Cândido Sousa Dias Ribeiro de Carvalho conta a antiguidade de tenente desde 12 de Julho de 1919 e não de
11 de Junho de 1921 como consta na «Lista geral do
antiguidade
dos oficiais do exército metropolitano»,
referida a 31 de Dezembro de 1932.
5) Declaru-so que são sem dispêndio para a Fazenda
Nacional as colocaçôes n que se referem as portarias
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de 26 de Agosto e 16 de Setembro últimos, insertas na
Ordem do Exército n. ° 13, 2.a série, do corrente ano,
respeitantes aos seguintes oficiais: capitão de cavalaria
Joaquim José Galhardas no distrito de recrutamento e
reserva n." 11, capitão de infantaria Manuel Rodrigues
Leite no distrito de recrutamento e reserva n." 19, capitãis de infantaria Manuel Francisco de Sousa Viana e
Manuel Augusto Martins no regimento de infantaria n." 5,
tenente de infantaria César Augusto Machado no regimento de infantaria n.? 13, tenente de infantaria Benjamim Dias Raposeiro no arquivo histórico militar, alferes
de infantaria Adriano Diogo da Silva Mendes na escola
prática de infantaria e alferes de infantaria José Lúcio
Possidónio da Silva no batalhão do metralhadoras n. o 1.

6) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, adido ao quadro, professor adjunto da Escola Militar, Alberto Xavier da
França Dória desempenha interinamente desde 7 de
Agosto último as funções de segundo comandante da
referida Escola cumulativamente com as de professor
adjunto.
7) Declara-se que o major do artilharia, com o curso
do estado maior, supranumerário, Júlio Mário da Silva
Nascimento, que pela presente Ordem do Exército é promovido ao actual pôsto, deve ser considerado como
tendo dado entrada no respectivo quadro em 16 de Maio
de 1933.
~
8) Declara-se que o major de artilharia, adido, em
serviço na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas,
Augusto Luciano Alves passa a desempenhar as funções
de sub-director da mesma fábrica, continuando na referida situação de adido.
9) Declara-se que o tenente de artilharia, adido, em
serviço na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas Raúl Simões Cabrita passa a prestar
serviço na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas,
continuando na mesma situação de adido.
10) Doclara-se que o capitão de cavalaria, com o
curso do estado maior, Humborto do Luna da Costa
Freire e Oliveira foi julgado apto para prestar serviço
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do estado maior, nos termos do artigo LOdo decreto
n.? 17:738, de 11 de Dezembro de 1929, pela comissão
a que se refere o artigo 4.° do mesmo decreto.
11) Declara-se que o capitão de cavalaria António
Joaquim de Castro Maia Mendes, adido no Ministério
do Interior, na polícia de segurança pública, deixou de
prestar serviço nesta polícia, passando a prestá-lo na
secção de defesa política e social da policia de vigilância
e defesa do Estado, como sub-director.
12) Declara-se que deve ser excluído da relação a
que se refere a alínea 19) do n.? IX da Ordem do Exército n. ° 13, 2. série, do corrente ano, o capitão miliciano de cavalaria, do quadro especial. Inácio Loiola
Pires da Silva .:
li

13) Declara-se que o major de engenharia João Alegria dos Santos Calado, que, por decreto de 15 de
Março de 1930, publicado na Ordem do Exército n.? 5,
2.a sério, do mesmo ano, passou à situação do adido,
continuou a desempenhar o cargo de director da Escola
de Transmissões.
14) Declara-se que o tenente-coronel médico, supranumerário, Adolino Augusto Fernandes chegou à altura
para entrar no respectivo quadro em 4 do corrente mês ..
15) Declara-se que o .capitão do serviço de administração militar, supranumerário,
Armando Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo chegou à altura para entrar no
respectivo quadro em 9 do corrente mês.
16) Doclara-so que
tração militar, adido,
material aeronáutico,
entrada no respectivo
não estivesse naquela

o capitão do serviço de adminisem serviço nas oficinas gerais de
Adolfo Moreira de Freitas daria
quadro om 9 do corrente mês se
situação.

17) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, adido, em serviço na Manutenção Militar,
Augusto de Magalhãis Pires deixou ele estar nesta situação desde 23 do corrente mês, continuando na situação
de adido, mas, em serviço, desde a mesma data, no Ministério das Colónias, om comissão, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 do Março de 1927.
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Ministério da Guerra - l,a Direcção Geral-

. 18) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n." 20:247, de 24
de Agosto de 1931, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reserva:
Coronel médico Joaquim da Assunção Ferraz Júnior,
442M3, sendo: pensão de reserva, 318592; lei n." 888,
31\')89; lei n. o .1:332, 76,554; 0,14 por cento, 15;508.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 41
anos de serviço e 33 períodos.

Ministério da Guerra -

a.a Direcção Geral-I.a

Repartição

19) Relação dos aspirantes a oficial, alunos da Escola
Militar, premiados no ano lectivo do 193~-1933 em harmonia com o disposto no § 3.0 do artigo 10.0 das altorações a introduzir nos capítulos III e IV do regulamento da Escola de Guerra (Ordem do Exército n." n,
1.a série, de 4 do Setembro de 1920) :

Prórolo

NOIIl~'

Engenharia militar
4.° ano
João Correia de Magalhães Pigueiredo.
Rui Travassos Santos Dias.
. .
José Baptista de Sousa Lôbo . .
José Ferreira dos Reis . . . • .
José Fortunato
Paulíno Brandão
Freire 'I'cmudo.
Jorrre Luiz 'I'cdeschi Seabra
. '.
•Jos6 Francisco Correia Leal . •

.
.

.

.

15,9

Pecuniário

de 200$.

15,8
15,8
15,5

1.° prémio
2.° prémio
3.° prémio
4.° prémio

honorífico.
honorifico.
honorífico.
honorifico.

15,5
15,1

5." prémio
6." prémio

honorífico .
honorífico.

15,6
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Prómlo

Nomes

3.° ano
José de Azevedo Monteiro de Barr os.
Vasco de Paiva de Baltazar Brites
Luiz Câncio Martins.
. . . . . .
Horácio José de Sá Viana Rebêlo
Manuel Avelino Barreira Antunes

16,2

Pecuuiár io do 200$.

15,9
15,7
15,6
15,4

1.°
2.°
3.°
4.°

prémio

honorífico.
honorífico.
honorífico.
honorífico.

15,8
15,8
15,5

Pecuniário
1.° prémio
2.° prémio

de 200$.
honorífico.
honorífico.

15,5

3.° prémio

honorífico.

2.° ano
Alexandre Nobre dos Santos .•.
Henrique Costa Paiva
.
Rogério Humberto Alves Machado
de Sousa.
Manuel Pedro de Sousa Franklin
1.0

Rogério

Jaime
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prémio
prémio
prémio

ano

de Campos Cansado

115,4 1 Pecuniário

de 200~.

Artilharia
4.°

ano
15,7
15,6
15,4

Pecuniário
1.° prémio
2.° prémio
3.° prémio

de 200$.
honorífico'.
honorífico.
honorifico.

António Au~usto dos Santos . . '115,81
Joaquim 'I'eixeiro Tello • • . . . 15,5
Vítor Novais Gonçalves
. . . ..
15

Pecuniário
1.° prémio
2.° prémio

do 200~.
honorifico.
honorífico.

.Joaguim do Avelar Santos
Eurico de Oliveira Pinto.
António
do Faria Leal.
.
Luíz da Costa Campos o Meneses

15

3.· ano

Cavalaria
3.° ano

João Maria Amado da Cunha o Vas,
concelos de Carvalho.
Luiz César Tedeschi Betteneourt

115,41 Pecuniário

15,3 1.° prémio

de 150 .
honorífico.

Infanfarla
3.° ano

'115,81

Arnaldo Schulz . . . . • . . .
Fernando Viottí do Carvalho . . .
Artur Ferrão Pimentel na Costa

15,5

15,1

Pecuniário
1.° prémio
2.° prémio

150<!l.

de
honorífico.
honorífico.
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Prémio

2.· ano
Fernando Louro de Sousa
José Manuel de Sousa e Faro Nobre
de Carvalho.
Alberto Vilarinho
Rosa Garoupa
João Augusto da Silva Beça • . .

15,9 Pocuniário do 150$.
15,6 1.0 prémio honorífico.
15,4 2.° prémio
15,4 3.° prémio

honorífico.
honorífico.

Infantaria e cavalaria
1.. ano

F'rancisco Barão da Cunha.
• . . 115,71 Pecuniário
Eduíno João Goraldes . , ...
,15
1.° prémio

de 150$.
honorífico.

Administração militar
3.· ano

Fausto da Silva Simões
Américo do Patrocínio.

. . , • '116
. . . , . 15,1

I 1.°Pecuniário
prémio

de 150$.
honorífico.

20) Para os devidos efeitos declara-se que, nos termos
do n.? 10.0 do artigo 10.0 do decreto n." 18:883, deixou
de exercer interinamente, em 21 do corrente mês, as
funções de auxiliar do mestre de gimnástica e esgrima
da Escola Militar o capitão do cavalaria João J osó
Francisco Xavier Freire de Meneses, da Escola de educação física do exército, e a quem se refere a docla- ração insorta na Ordem do Exército n, o 20, 2. a sério,
de 1932.

IX - ANÚNCIOS
Direcção do Serviço Veterinário Militar

Declara-se, em conformidade com o regulamento para
a admissão aos lugares de alferes veterinário do quadro permanente do exército, aprovado pelo decreto
n." 18:716, de 2 de Agosto de 1930, publicado no Dtário do Gouêrno n.? 178, La série, da mesma data, que,
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por espaço de trinta dias, desdo 1 a 30 de Outubro próximo, está aborto o concurso ordinário para o preenchimento das vagas que se derem até 30 de Outubro de
1934 no quadro dos oficiais veterinários, devendo os
candidatos 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. o Carta do curso médico veterinário pela Escola
Superior de Medicina Veterinária de Lisboa
ou de qualquer outra escola estrangeira da
especialidade, devidamente categorizada o revalidada em harmonia com ~ determinado na
legislação em vigor;
2.0 Certidão de idade, pela qual provem não completar trinta e cinco anos do idade até 31 de
Dezembro do corrente ano;
3.0 Certificado do registo policial a quo so refere o
artigo 22.0 do decreto n. o 15:963, do 18 de
Setembro de 1928; .
4. o Certificado do registo criminal om que provem
estar isentos de culpas;
5.0 Quaisquer outros documentos quo comprovem
a sua competência profissional O de serviços
públicos militares e civis.
Aos candidatos em serviço efectivo sor-lhes-á dispensada :.t apresentação do certificado do registo policial.
Os documontos originais poderão SOl' substituídos por
públicas-formas, depois de conferidas ostas por aquela
Direcção.
A estes concursos serão admitidos os militares, quer
do quadro permanente, quer milicianos, com exclusão :
a) Dos que estejam julgados aptos para o serviço
moderado;
b) Dos que, tendo sido julgados incapazes do serviço durante a guerra, em qualquer grau,
quer quando praças de pré, quer quando oficiais, foram posteriormente julgados aptos
para o serviço militar.
Encerrado o concurso e excluídos os concorrentes
quo não tenham satisfeito às condições oxpressas neste
aviso, serão publicados no Diárto do Gocêrno os nomes
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dos candidatos admitidos, sendo-lhes designado o local,
dia e hora em que deverão apresontar-se a fim de serem
submetidos ao exame de uma junta militar de saúde.
Os candidatos julgados incapazes serão excluídos das
provas do concurso.
As provas que os candidatos a alferes veterinários do
quadro permanente do exército têm de prestar são quatro:
Uma
Uma
Uma
Uma

prova
prova
prova
prova

escrita;
prática;
oral;
de equitação.

As três primeiras provas serão executadas no Hospital
Militar Veterinário Principal e a última na Escola Militar.

ObItuárIo

1933
Agosto
Setembro
»

»
»
»

31- Capitão,
5S9910 -

))

14 -

l)

26 -

na situação de reserva, Luiz António
Bento Pereira.
Capitão médico equiparado, do quadro privativo
da Cruz Vermelha Portuguesa,
Artur Machado.
Tenente, reformado, Joaquim da Costa Braz.
Coronel, reformado, Lúcio Gonçalves Nunes.
Alferes, reformado, José da Costa.
Capitão, reformado, Alexandre Alves de Carvalho.
Coronel, na situação de reserva, Augusto Alves da
Fonseca.
Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Augusto dos Santos Malta.
RectIfIcação

Na Ordem do Exéreito'"n.o 13, 2." súrie, do corrente ano, P: 476,
1. 22, onde /le lê : "João», deve ler-se : "José».

Luiz:Alberto
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

de Oliveira.

/
N.o 15
'MINISTÉRIO

DA GUERRA

19 DE OUTUBRO DE 1933

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1-

DECRETOS E PORTARIAS

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Lágrimas
Elminia Gutterres da Costa e Silva, órfã do major de
reserva Hipólito Manuel Gutterres da Costa e Silva, a
reversão da cota" parte do subsídio mensal de 61!> que
cdnjuntamente com ela percebia sua mãi D. Rosa da
Conceição Carrilho e Silva, falecida em 19 de Agosto
do corrente ano.
Ministério da Guerra, 23 de Setembro de 1933.O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Setembro de
1933. Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.O 22:257).
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11- MUDANÇAS
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DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - ,I.a Direcção Geral-

2.a Repartiçao

Por decreto de 30 do mês findo:
Adido

Major do regimento de artilharia ligeira n.? 5 Sebastião Martins Nogueira Soares, por ter sido requisitado
para desempenhar comissão de serviço dependente do
~inistério das Colónias, nos termos do § único do artigo ° do decreto n, ° 13:309, de 23 de Março de 1927,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 do corrente mês.
õ.

Por portaria de 23 do mês findo:
Adidos

Tenentes do batalhão de metralhadoras n.? 1 António Afonso Salavisa e Frederico Peixoto Chedas, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes, respectivamente, do Ministério da Justiça, na Direcção Geral dos Serviços Externos de Justiça,
e do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação desde 8
de Julho último e 18 do corrente mês.
Por portaria de

39

do mês findo:
Adidos

Alferes: do regimento de infantaria n. o 17 António
Cândido Pereira Gonçalves e, supranumerário, do regimento de. infantaria n.? 19 António Júlio, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço
.dependentes, -reapectívamente, do Ministério das Finan-ças, na guarda fiscal, 'e do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, devendo ser considerados
nesta situação desde 8 e 10 do corrente mês. '
I

Por portaria de 7 do corrente mês:
Adido

.Capitão do regimento de artilharia ligeira n. o 2 António Marques da Costa, por ter sido requisitado para
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desempenhar comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto
n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo ser considerado nesta situação desde 1 do corrente mês,

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

de 7 do corrente mês,'

Por porta1'ia

Demitido do seu cargo, por ter sido julgado absolutamente incapaz e ter optado pela reforma, como primeiro cabo pensionista da guarda nacional republicana,
o segundo contínuo dêste Ministério, José Vicente,
(Anotada pelo
de 1933).

Tribunal

de Contas

em 11 de Outubro

111- PROMOÇÕES
,Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 17 do corrente mês,'
Nomeado alferes equiparado para o quadro privativo
da Cruz Vermelha Portuguesa, para preenchimento de
vaga no 2. grupo de ambulâncias do Porto, por satisfazer ao disposto no artigo 20.0 e seu § único do regulamento geral do corpo activo, de que trata o decreto
n." 8:698, de 9 de Março de 1923, o primeiro sargento de
maqueiros, do referido grupo de ambulâncias,
Arnaldo
Pereira da Silva,
0

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2,~ Repartição

Por p01·tal·ia de 23 do mês findo,'
Regimento de cavalaria n,O 7

Alferes miliciano, licenciado, o aspirante a oficial miliciano Eduardo Aires Trigo de Sousa, nos termos do
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§ 1.0 do artigo 37.0 do decreto n.? 21:365, de 22 ue
,Abril de 1932, contando a antiguidado desde 1 de N 0vembro do mesmo ano.

Por portaria de 30,do!mês findo:
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente do grupo de artilharia pesada n.? 1
João dos Santos Marques, contando a antiguidade desde
23 do corrente mês.

Por portaria de 7 do corrente mês:
Escola Prática de Artilharia

Capitão, o tenente do artilharia Humberto Romão
Duarte, contando a antiguidade desdo 1 do corrente
mês.

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS
2.a Repartição'

Ministério da Guerra - l." Direcção GeralPor portaria de 7 do corrente mês:

Ministério da Guerra - l. ' Direcção Geral- I." Repartição
<, Chefe da 2. a secção, o tenente-coronel
de infantaria,
ao distrito de recrutamento e reserva n. o 15, Francisco
Gonçalves Correia Velhinho, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
I

3." companhia de administração

militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do batalhão de caçadores n." 2, Alcino Júlio
Pires.
Escola Central de Oficiais

Adjunto da secção técnica, o alferes de cavalaria,
com a patente de tenento, no quadro da arma, J osé
~aria do Sousa, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Por portarias de 14 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral
Arquivo Histórico Militar

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Alfredo
Fernandes de Oliveira, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 18

Capitão miliciano médico, do quadro especial, do 2.0
grupo do regimento de sapadores mineiros, Manuel Neto
Cabral, pelo pedir.
Batalhão independente de infantaria

n.O 24

.

.Major de infantaria, do distrito de re~rutamento e reserva da Madeira, António Tomaz de Aquino Tavares
Júnior, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. ° I

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n. o 17, Nicolau Barbosa da Fonseca, por
motivo disciplinar.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Tenente de infantaria, do grupo independonte de aviação de protecção e combate, Abel dos Santos Reinas;
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n. ° 10

Alferes de infantaria, com a patente de tenente, supranumerário permanento, Artur Sentioiro de Almeida, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n. ° I

Capitão do grupo indepondente de artilharia de montanha n. o 15 João Baptista de Antas de Barros.
Regimento de artilharia

de costa n. ° I

Capitão do grupo do artilharia posada n.? 1 Mário
Norberto Nunes.
Grupo de artilharia

pesada n.O I

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, adido,
professor do Colégio Militar, Tibúrcio Afonso Teixeira,
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para os efeitos da alínea a) do artigo 46.0 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.
Capitão de artilharia, no quadro da arma, João dos
Santos Marques.
Tenente da bataria de artilharia de defesa móvelde
costa n," 3 José Araújo Martins de Sousa Nazaré.
Regimento de cavalaria

n.O 9

Capitão do regimento de cavalaria n. o 2 Alfredo Mário da Conceição Diegues, pelo pedir.
Escola Prâtica

de Engenharia

Alferes do regimento de telegrafistas J osé Carlos de
Arantes e Oliveira e Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior, ambos sem dispôndio para a Fazenda Nacional.
Hospital Militar

Principal

do Pôrto

Director, o tenente-coronel médico, supranumerário
permanente, sub-director, Guilherme de Sena Cabral.
Sub-director, o tenente-coronel médico do regimento
de infantaria n. o 18 Vitorino de Sousa Magalhãis.
Agência Militar

Tenente do batalhão de caçadores n. o 2 João Pedro
Nunes Pacheco.'

vMinistério

COMISSÕES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 3 do corrente mês:
Tendo sido criada por decreto n. o 22:307, de 13 de
Março do corrente ano, a Escola de Educação Física do
Exército e tornando-se urgente dotar êste estabelecimento com uma sede própria, com as indispensáveis
dependências, segundo as suas necessidades especiais,
dentro de moldes modernos: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear a

\
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comissão a seguir indicada para proceder ao estudo,
em detalhe, do problema da instalação daquela Escola,
apresentando um anteprojecto àquele fim destinado:
Tenente-coronel de infantari.a Raúl Silvão Loureiro,
como representante da Escola de Educação F1sica do
Exército;
Major de engenharia Henrique Hipácio de Brion,
como engenheiro militar;
.
Capitão miliciano médico António Ilídio Teixeira de
Vasconcelos, como representante do Conselho Superior
de Educação Física do Exército;
Arquitectos Carlos Rebêlo de Andrade e Guilherme
Rebêlo de Andrade.

VI-

AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério

da Guerra - I.a Direcção Geral - 2.

a

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 otíclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,O17:378, 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 sObre o sOldo:

Por decreto de 7 do corrente mês:
Infantaria - tenente-coronel J oão do Nascimento Machado, desde 1 de Outubro de 1933, adido, no Ministério das Finanças e em serviço na guarda fiscal.

Por portaria de 23 do mês findo:
Picador- capitão Manuel dos Reis Cardoso, no grupo
de artilharia a cavalo n. o 2, desde 13 de Setembro de
1933.
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ldem, para o segundo aumento de 10 por cento sObre
o sOldo l

Por portaria de 30 do mês findo:
Infantaria-tenente
miliciano, do quadro especial, Manuel José da Cunha Chaves, desde 25 de Julho de 1933,
adido, em serviço no Ministério das Colónias.

VII - CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério da Guerra - 3.a Direcção GeralPor portaria

I.a Repartição

de 2 do corrente mês:

Tendo o administrador geral da Casa de Bragança
manifestado desde longa data a melhor boa vontade e
solicitude para com a Escola Prática de Artilharia, a
ponto de facilitar àquela Escola a utilização dos terrenos
da mesma Casa não só para a ocupação pelo material
de artilharia empregado em freqüentes exercícios, como
até para a colocação dos!próprios objectivos, o.que tem
tornado possivel dar execução a certos trabalhos incompativeis com as reduzidas dimensões do poligono de que.
dispõe a mesma Escola, em face das exigências actuais
da instrução na artilharia: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que ao cidadão Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira seja dado
público testemunho de louvor e agradecimento devidos
pelo valioso auxílio prestado à Escola Prática do Artilharia.

VIII-

DECLARAÇOES

Ministério da Guerra -I.

E DISPOSIÇOES
a

Direcção Geral-I.a

DIVERSAS
Repartição

, 1) Declara-se que, por decretos de 5 de Outubro do
corrente ano, publicados no Diário do Gooêrno n, o 233,
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com as
2.a série, da mesma data, foram condocoradós
Ordens que, respectivamente, lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Cristo

Grande oficial

Brigadeiro de infantaria David Augusto Rodrigues.
Tenente-coronel, reformado, Lourenço Caldeira da
Gama Lôbo Caiola.
Comendador

Coronel de engenharia Francisco de Brito Cordovil
Vaz Coelho.
Major de engenharia Henrique Mora.
.
Capitãis: de infantaria Artur de Almeida Cabaço e miliciano, do quadro especial, Porfírio Hipólito Azevedo
da Fonseca.
Oficial

Majores: de artilharia Edmundo da Costa Padesca ;
de cavalaria Júlio Baptista Gonçalves Macieira e do
extinto quadro auxiliar de artilharia António José de
Simas.
.
Capitãis: de infantaria Lucínio Gonçalves Presa e
Alberto Alvim Leal; de artilharia Gonçalo Artur Pereira Coutinho, Francisco António Silva Azevedo Alpoim, Fernando Cortês dos Santos e José Augusto
Vieira da Fonseca Júnior; de cavalaria Avelino FeTreira Barbosa e Acácio José Rodriguos Laje; do serviço de administração militar Joaquim Eugénio de Castro Rodrigues Soares o Fernando Peixoto de Magalhãis
Brandão.
Tenente miliciano de cavalaria, do quadro especial,
Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho.
Cavaleiro

Capitãis: de artilharia José Roberto Raposo Pessoa
e, reformado, Sotero Lopes Ferreira.
Tenentes: de infantaria Alfrodo Eduardo dos Santos,
António Joaquim Simões, José dos Santos Cabrita, António Ferreira Godinho e miliciano, do quadro especial,
João Alves de Sousa; de cavalaria António José de
Sant'Ana Crato, Manuel António Louceiro, João Rosado
e miliciano, do quadro especial, Raúl Augusto Nogueira.
Baptista de Carvalho; de aeronáutica Plácido António
da Cunha Abreu; do extinto quadro auxiliar de artilha-
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ria José de Oliveira; chefe de banda de música João
Pereira dos Santos.
Alferes de cavalaria Agostinho António Favita.
Ordem

Militar

de Aviz

Grande oficiai

Coronéis: de infantaria Fernando Álvaro de Almeida
Carvalho, Albino Cândido Pinheiro de Castro, Álvaro
Colen Godinho e Eduardo Gomes da Silva; de artilharia Raúl do Carmo Simões Pereira; e, na situação de
reserva, José Maria da Silva Figueiredo.
Comendador

Tenente-coronel de cavalaria Artur José do Almeida.
Majores: de infantaria Francisco António de Campos,
João António Lopes Saldanha e Miguel Francisco da
Conceição Santos; de artilharia Edmundo da Costa Padesca, António de Ornelas e Vasconcelos e Mário Cambeses; de cavalaria Luiz António de Carvalho Viegas;
de engenharia Vorgilio César Antunes de Lemos; de
aeronáutica Anselmo de Matos Viladerbó ; médicos António Monteiro de Oliveira e, graduado, José Bernardo
Correia Ribeiro; do extinto quadro auxiliar de artilharia António Augusto Teixeira Baptista e Cipriano António Marçal ; na situação de reserva J oaq uim Rodrigues
de Paiva e reformados Ernesto de Melo Coutinho Garrido e Alberto Evaristo Félix da Costa Júnior.
Oficial

Capitãis: de infantaria João Dias Loittl Machado, José
Rebêlo de Molo Cabral, Manuel Teotónio Borges, Manuel Henriques Carreira, Severino Gonçalves Guerreiro
Chaves, Tito Lívio Raposo da Ponte, Tomaz Ivens J ácome
Correia, Vergílío da Silva Calisto, Frederico Simões dos
Santos, Alvaro Leite Antunes, José Lucas, José Maria
de Mendonça, Manuel António da Silva Pereira e milicianos, do quadro especial, Joaquim Lapas de Gusmão,
António Ferreira Linhares Nobre e José Rodrigues da
Silva Mendes; de artilharia Cândido Augusto Ribeiro,
Armando Patrocínio Guedes, Belarmino Raúl Barros de
Vasconcelos, Emídio J OSÓ Crujoira de Carvalho, Félix
José Antunes, José Francisco Baleisão do Passo e Segismundo Álvares Pereira e Lima e miliciano, do quadro
especial, Manuel José de Ávila Madruga; de cavalaria
Domingos António de Sousa Coutinho; de engenharia
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Raimundo António Rodrigues Serrão e miliciano, de
pioneiros, Armando Ernesto de Abreu Rocha; de aeronáutica Frederico da Conceição Costa; do serviço de
administração militar António Maria Pinto Salgueiro,
Armando Luiz Pinto, Raúl Vito da Mota Cerveira e José
Martins dos Santos Loureiro.
Tenente de artilharia, com patente de capitão, Ramiro
de Almeida Sande.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria António da Trindade, Alfredo
Pelicano de Brito e Abreu, Armando Alberto de Morais da Costa Florido, Amândio Augusto Durão Fialho,
Adriano Coelho Marinho, António Augusto Taveira Pereira, Fernando de Magalhãis Abreu Marques e Oliveira,
Filipe do Nascimento Barros, Jaime dos 'Santos, Jesus de
Deus Calado, Joaquim Monteiro de.Freitas, José Vitorino
Pavia de Magalhãis,
J OSÓ do Espírito Santo, Luiz do
Carmo dos Inocentes, Luiz Manuel de Azevedo, Manuel.
Matias Júnior, Mário 'reles Pamplona, Vergilio da Assunção Matos, Ricardo Fernandes Sardinha, Augusto da
Cunha Machado, Francisco dos Anjos Faustino, Leonel
Heli Lobão Ferreira, David dos Santos, Aníbal Alves
Moreira e Mário Pinheiro e milicianos, do quadro especial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal e Herculano Rosado Ramalho; de artilharia Sidónio Beça Pais, Angusto
Adolfo Cancela Alves Mimoso, Carlos Vidal de Campos
Andrada, Fernando da Silva Ponce, Humberto Romão
Duarte e José Simplício Virgolino; de cavalaria Arsénio
José dos Santos, Eduardo ele Sousa Almeida, Fernando
Jorge de Aguiar o Luiz Elias Fontes Veiga; de aer onáutica Carlos Mário Sanches de Castro da Oosta Macedo, Francisco Ferreira Sarmento de Morais Pimentel,
Humberto Pais Martins dos Santos e, graduado mecãnico, Manuel António Gouveia; veterinário Joaquim Ribeiro Teles Júnior; do serviço de administração militar
José de Almeida Amaral e miliciano, do quadro especial, J oaq uim de Sousa Duarte Borrêgo; do extinto
quadro do oficiais do secretariado militar Fernando Rodrigues Loureiro; do extinto quadro auxiliar de artilharia José Antão Nogueira i do extinto quadro auxiliar do
serviço de saúdo Alfredo da Palma Vaz.
Ordem militar

de S. Tiago da Espada
Oficiai

'I'enento do infantaria Mário Augusto da Costa.
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Cavaleiro

Tenente-coronel de infantaria António José Teixeira.
Capitão, na situação de reserva, Maximiano da Assunção Gomes Fontoura.
Tenentes chefes de banda de música Armando Fernandes e Artur Ribeiro.
Ordem

de Benemerência
Grã-cruz

Coronel de infantaria António Lopes Mateus.
Oflcial

Tenente de infantaria Joaquim José Gouveia.
Ordem do Império

Colonial

Comendador

Major de infantaria Eugénio Ribeiro de Almeida.
Oficiai

Capitão de infantaria F'rancico Alberto Leite Nogueira.
2) Declara-se que, por decreto de 5 de Outubro do
corrente ano, publicado no Diário do GOVê1'1W n." 232,
2. a série, da mesma data, foi conferida a seguinte condecoração:
Ordem Militar

de Cristo

Comendador

Carreira de Tiro Vergueiro-Ducla

Soares.

3) Declara-se que, por decretos de 5 de Outubro do
corrente ano, publicados no Diário do Gocêrn» n.? 232,
2. a série, da mesma data, foram promovidos aos graus
que, respectivamente, lhes vão indicados os seguintes
oficiais:
Ordem MIlitar

de Cristo

Comendador

Major de artilharia José Guerreiro de Andrade.
Capitão miliciano de aeronáutica, do quadro especial,
António Rodrigues Alves.
Oficial

Capitãis : de infantaria António Amilcar Botelho Coelho e do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Francisco da Silva Viogas.
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de Avlz

Grá-cruz

Generais: António Gomes de Sousa Júnior, José Alberto da Silva Basto, Júlio Ernosto de Morais Sarmento,
Francisco Bernardo do Canto o J oão Baptista de Almeida Arez.
Grande oficial

Coronéis: de infantaria António Joaquim de Almoida
Valente, José Policarpo Dias, António Amadeu Rodrigues de Sousa, Geraldes de Figueiredo Abreu e Castro,
Guilherme Corroia de Araújo e, com o curso do estado
maior, Joaquim Maria de Oliveira Simões ; de artilharia
Augusto de Matos Sobral Cid e, com o curso do estado
maior, Carminé Ribeiro de Melo Nobre; de cavalaria
Luiz da Cunha Meneses e Alexandre Inácio de Barros
Van Zeller ; de engenharia Duarte de Figueiredo do
Nascimento Veiga; médico Manuel Rosado Fernandes
Gião; veterinário António Severino da Piedade Guerreiro; do serviço de administração militar Luiz Pereira
Loureiro, Alberto da Silveira Lemos e Tomaz Júlio de
Campos Azevedo.
Comendador

Tenente-coronel do aeronáutica Luiz Carlos da Cunha
e Almeida.
Majores: de infantaria Paulo Augusto do Rêgo, Bernardino de Sena Lopes, Aníbal da Conceição da Costa
e Silva Pinto dos Santos, António Alberto Quintão Meireles, Manuel António de Carvalho, José Zeferino de
Sequeira, Carlos Augusto Pereira do Carmo, Pedro de
Andrade Pissarra Gouveia e Aníbal do Rêgo Quintanilha; de artilharia Ricardo Moreira do Amaral, Mário
Alberto Sardinha Pereira Coelho, José Carvalho do Espírito Santo e José Inácio de Oliveira; de engenharia
Henrique Mora, Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma; de aeronáutica Carlos Esteves Beja e Alfredo
Delesque dos Santos Sintra; farmacêutico António Borges Sacoto; do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Olímpio Manuel Pedro de Melo; do extinto quadro auxiliar de artilharia José Bernardo de Almeida
Temudo e Joaquim Simões.
Oficial

Capitãis : de infantaria José da Concoição Neves Martins, J oão Teixeira Vaz, Albino Correia de Oliveira
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Machado, Aparicio de Paula Pacheco, José Maria Marques da Oruz e Carlos da Silva Carvalho ; de artilharia
Aníbal Afra Nozes e miliciano, do quadro especial, António Hernani Mendonça Santos; de cavalaria Acácio
José Rodrigues Laje; do serviço de administração militar Vergilio da Silva Santos e miliciano, do quadro
especial, Florival Orato Simões Fogaça; e do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar Francisco da
Silva Viegas.
4) Condecorados com a medalha militar da classe
de comportamonto exemplar, om conformidade com as
disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
Medalha

ouro

de

I. n região militar

Capitão de infantaria Nicolau Autónio de Andrade.
2.' região militar

Capitão de infantaria Norberto Amâncio Alves.
Govêrno Militar

Major de infantaria,
Raúl Frederico Rato.

de Lisboa

com o curso do estado maior,

Escola Prática

de Artilharia

Ooronel Daniel Augusto Piuto da Silva.
11.° 2
Capitãis: do extinto quadro auxiliar de artilharia António Alves da Oruz e picador Alfredo Veloso.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia David
Paula Assis Cortesão.
Regimento de artilharia

ligeira

Regimento de sapadores mineiros

2.° grupo

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, António Maria Varela Lopes.
Guarda fiscal

Tenente
Blasco,

do extinto

quadro

especial

João

Maurício
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Medalha de prata
Direcção da Arma de Engenharia

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia João
da Costa Martins Júnior.
Batalhão de caçadores n.s 4

Capitão miliciano, do quadro especial, Vítor Carlos
Braga.
Batalhão de caçadores n.O 9

.

Capitão Üãncio J OSÓ Jorge.
Distrito de recrutamento

e reserva n. ° 9

Tenente de infantaria António Correia Neves.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Major Carlos Luiz Pereira de Almeida.
Capitão miliciano, do quadro especial, José Augusto
Brandão Pereira de Melo.
Tenentes Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo, Alfredo Ferreira Gonçalves, António Joaquim Alves Monteiro e António dos Santos Vaz Barreiros.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Major miliciano de caminhos de ferro, do quadro
especial, Miguel Vaz Duarte Bacelar.
Capitãis: miliciano de caminhos de ferro, do quadro
especial, Vicente de Chaves Cimbron Borges de Sousa
e veterinário Júlio de Mascarenhas Ruela.
Tenentes: AJbino Augusto de Macedo Vendeirinho o
do serviço de administração militar Manuel Domingos.
Regimento de telegrafistas

Major miliciano,
Araújo Pereira.

do quadro

especial,

Joaquim

de

Regimento de sapadores nrineiros
2.° grupo

Tenento António da Silva Leitão.
Alferes do extinto quadro auxiliar
Henrique Duarte.

de engenharia

5) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 1, de 10 do Janeiro do corrente ano, foi condeco-
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rado com a medalha de cobre da classe de assidutdade
de serviço no ultramar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 7 de N0vembro de 1913, o segundo sargento n." 356/E, do batalhão de caçadores n." 8, António Joaquim Ramalho.
6) Declara-se que, por decreto de 5 do corrente mês,
inserto no Diário do Govêrno n." 232, 2.a série, da
mesma data, foi concedido indulto ou comutação de pena
aos seguintes réus condenados pelos tribunais militares:
Albino da Costa, casado, ex-soldado, natural da
comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de ofensas
corporais e deserção, no 1.0 Tribunal Militar Territorial de. Lisboa, por sentença de 20 de Janeiro de 1922
e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 6 de Abril
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 degrêdo, com 8 anos de prisão no
lugar do degredo, em possessão de 2. a classe"- perdoados 3 anos de degrêdo.
Alfredo Dias Pais, solteiro, ex-soldado, natural da
comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de homicidio
voluntário frustrado, com conjuração e revolta, no Tribunal Militar Territorial de Angola, por sentença de 28
de Abril de 1916, na pena de 25 anos de degrêdo, com
8 anos de prisão no lugar do degrêdo - expiada a pena.
Alvaro das Neves Cruz, solteiro, ex-soldado, natural
da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de furto,
no 2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por sentença de 9 de Junho de 1931, 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 La classe,
e multa-perdoado
1 ano de prisão maior celular.
António Augusto da Silva, solteiro, trabalhador, natural da comarca de Elvas, condenado, pelo crime de
homicídio voluntário frustrado, com conjuração e revolta, no Tribunal Militar Territorial de Angola, por sentença de 28 de Abril de 1916, na pena de 25 anos de
degrêdo - expiada a pena.
António Gomes Reb610, solteiro, ex-soldado, natural
da comarca da Feira, condenado, pelo crime de furto,
no Tribunal Militar Territorial do Porto, por sentença
de 9 de Julho de 1923" e acórdão do Supremo Tribunal
Militar, de 6 de Agosto do mesmo ano, na pena de

2.- Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 15

539

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.a classe - perdoados 2 anos de degrêdo.
António Madeira da Silva, casado, ex-primeiro cabo
do exército, natural da comarca do Porto, condenado,
pelos crimes de homicidio voluntário, furto e dano, no
Tribunal Militar Territorial do Pôrto, por sentença de
18 de Janeiro de 1918 e acórdão do Supremo Tribunal
Militar, de 21 de Março do mesmo ano, na pena de
8 anos de prisão maior celular, seguida de 12 anos de
degrêdo, ou, em alternativa, na de 28 anos de degrêdo,
em possessão de La classe - perdoadoã 2 anos de degrêdo.
Fernando Fernandes, solteiro, 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 Tribunal 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 degrêdo, em posses.
são de 1.11 classe - perdoados 3 anos de degredo.
João Caetano Beloto Júnior, casado, ex-primeiro cabo
do exército, natural da comarca de Lisboa, condenado,
pelo crime de furto, no 1.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, por sentença de 4 de Junho de 1930 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 10 de Julho do
mesmo ano, na pena de 3 anos de prisão maior celular,
ou, em alternativa, na de 4 anos e meio de degrêdo, em
possessão de La classe - perdoados 6 meses da pena
que está cumprindo.
Joaquim Augusto Martins, solteiro, ex-soldado, natural da comarca de Angra do Heroismo, condenado, pelo
crime de homicidio voluntário, no 2.° Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, por sentença de 18 de Julho de
1928 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 6 de
Outubro do mesmo ano, na pena de 8 anos de prisão
maior celular, seguida de 12 anos de degrêdo, ou, em
alternativa, na de 25 anos de degrêdo, em possessão de
2. a classe - perdoados 2 anos de degredo.
Joaquim Gonçalves de Macedo, solteiro, ex-primeiro
cabo do exército, natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de homicídio voluntário frustrado, no
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2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por sentença
de 16 de Julho de 1921 e acórdão do Supremo Tribunal
Militar, de 15 de Dezembro do mesmo ano, na pena de
6 anos de prisão maior celular, seguida de 10 anos de
degredo, ou, em alternativa, na de 20 anos de degrôdo,
em possessão de 1.a classe - suspensa a pena, para
o efeito do artigo 9.° do decreto de 6 de Julho de
1893.
José Paulo, solteiro, ex-soldado, natural da comarca
de Meda, condenado, pelo crime de homicidio voluntário,
)10 Tribunal
Militar Territorial do Põrto, por sentença
de 15 de Abril de 1926 e acórdão do Supremo Tribunal
Militar, de 12 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 degrêdo, com prisão por 10 anos no lugar do degredo, em possessão de
1. a classe - perdoados 2 anos de degrêdo.
Manuel Duarte, solteiro, ex-sargento do exército, natural da comarca de Castro Daire, condenado, pelo
crime de homicídio voluntário frustrado, no Tribunal
Militar Territorial de Timor, por sentença de 28 de Setembro de 1928, na pena de 15 anos de degrêdo - perdoados 2 anos de degrêdo.
Teófilo Sousa Gomes da Silva, solteiro, soldado, natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de
deserção, no 1.0 'I'ribunal Militar Territorial de Lisboa,
por acórdão de 13 de Fevereiro de 1933, na pena de
300 dias de prisão correccional e multa - expiada
a pena.
Vasco de Oliveira, solteiro, ex-segundo cabo clarim,
natural da comarca de Vila Real, condenado, pelos crimes de atentado ao pudor e deserção, no 1.0 Tribunal
Militar Territorial de Lisboa, por acórdão de 6 de Novembro de 1931 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 3 de Dezembro do mesmo ano, na pena de 2
~n08 e 4 meses de prisão maior celular, ou, em alternativa, na de 3 anos e 6 meses de degrêdo, em possessão
de 1. a classe - expiada a pena.
Zélio de Carvalho Alfarra, casado, soldado, natural
da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de deserção, no 1.0 Tribunal Militar 'I'orritorial de Lisboa, por
acórdão de 10 de Agosto do 1932, na pena do 16 meses
de prisão correccional o multa- suspensa a pena, por
2 anos, para o efeito do artigo 9.° do decreto de 6 de
J olho
1893.

ue
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7) Declara-se que o capitão de infantaria, promotor
do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Carlos Ribeiro Pestana deixou de prestar serviço no batalhão de
caçadores n.? 4, por ter completado, em 29 de Setembro
findo, o ano de serviço com tropas para efeito das alíneas a) e b) do artigo 44.° do decreto n." 17:378, de
27 de Setembro de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do
decreto n. o 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
8) Declara-se que os capitãis de infantaria a seguir
mencionados contam a antiguidade do actual pôsto desde
as datas que lhes vão indicadas, ficando assim rectificada
a alínea 7) do n." VIII da Ordem do Exército n.? 12,
2.11 série, do corrente ano:
Nomes

Antlguidad ...

António Augusto de Sousa (C. E. M.) •
José Diogo Lourenço.
. . . . • . . .
Romano Maximiano Rodrigues (miliciano do quadro
especial) . . . . . . . • . • . . . . . . . .
Antonio Dias (miliciano do quadro especial) . . .
Carlos Rêgo Pimentel (miliciano do quadro especial) . • . . . • • . • • • • . . • . • . . .
Augusto Oliveira da Cunha (miliciano do quadro
especial) . . . • . • • . . • • • • . . . . •
Joaquim Diogo Correia (miliciano do quadro especial) . • • . •.
..•.••••.••.•
Manuel Augusto Martins (miliciano do quadro especial) • • . • . . • • • • • • • . . . • • .
Joaquim Lapas de Gusmão (miliciano do quadro
especial) . . . • • . . . . . . . . . . . . .
Manuel Francisco de Sousa Viana (miliciano do
quadro especial)
.
.........•••
António ele Almeida Abrantes (miliciano do quadro
especial) . . . . . . . . • . . • . • . . . .
Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo (miliciano do
quadro especial)
....•.........
Gualter Monteiro Alves (miliciano do quadro especial) . . . . . • . . • . . . . • • • . • . •
Alberto Salgueiro.
. • • . . . . . . .
Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos
Raúl Nunes tia Mota.
. .
Alfredo Tôrres Baptista .
Jaime Lourenço Guedes •
Meteliano Augusto Fortes

6-3-1933
2-4-1933
»
»
li

»
»
»
»

»
»

»
l)

3-4-1933
21-4-1933
»

14-5-1933
5-6-1933
24-6-1933
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9) Declara-se que é de 16 de Setembro findo, e não
de 9 do mesmo mês, a data da portaria inserta na 01'dem do Eeéreito n.? 14, 2.a série, do corrente ano, que
passou à situação de adidos os capitãis: miliciano de
infantaria, do quadro especial, Romano Maximiano Rodrigues e do serviço de administração militar Manuel
Tavares Ribeiro da Silva e tenente de infantaria Joaquim
Correia Lucas.
.
. 10) Publica-se a relação dos oficiais que freqüentaram
o 2.° curso da escola de transmissões, no corrente ano,
e foram julgados com competência para instrutores e
chefes de formação de transmissões:
Tenentes: de infantaria José Paulo Patacho Ribeiro
de Almeida, João Damasceno da Silva Couto e Alberto
de Oliveira dEISousa Machado; de artilharia Fernando
Ferreira Castelão; de cavalaria Daniel Bento da Fonte;
de aeronáutica Tadeu Lopes da Silveira e João Henrique
Ferreira de Tovar Faro.
Alferes: de infantaria João Garcia Alves, José Rodrigues Pimenta e João Duarte Casquinho; de cavalaria
João Evangelista Garcia Duarte da Silveira e António
Maria Pereira Martinho.
11) Declara-se que os alferes de infantaria, supranumerários, José Valeriano Paulino, José V az de Carvalho
e Joaquim Augusto Teixeira chegaram à altura para
entrar no seu quadro, respectivamente em 8 do Julho
e 8 o 18 de Setembro do corrente ano.
12) Declara-se que a colocação do capitão de cavalaria
Joaquim José Galhardas no distrito de recrutamento e
reserva n.? 11 é por conveniência de serviço, ficando
assim nesta parte rectificada a declaração a que se refere
a alínea 5), inserta na Ordem do Exército n." 14, 2.3
série, do corrente ano.
13) Declara-se que a passagem à situação de reserva
do tenente-coronel do serviço de administração militar
Pedro Alexandre de Carvalho, por decroto de 29 de
Julho findo, insorto na Ordem do Exército n." 12, 2.3
série, do corrente ano, foi por ter atingido o limite de
idado, nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
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14) Declara-se que as colocações na Escola Prática
de Administração Militar dos alferes do serviço de administração militar José Rogélio da Palma Vaz e José António Gamito, respectivamente do batalhão de ciclistas
n.? 2 e da 2.a companhia de administração militar, determinadas por portaria de 16 de Setembro findo, inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, do corrente ano, são sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-La

Repartição

15) Lista do apuramento e classificação final dos aspirantes a oficial, alunos da Escola Militar, que concluiram o curso, nos termos do decreto n." 16:750, de 19
de Abril de 1929, no ano lectivo de 1932-1933:
o

~

~

..,""
o

..

aif_

Nome.

~
a
."
z

-â ~ ~
"::l'"
0_

Cota do mérito

definitIvo

"

-â

Ourso de engenharia

63
24
6
7

20
66
4
27
13
67

João Correia de Magalhãis
Figueiredo (a).
José Baptista
de Sousa
Lôbo.
Jorge Luiz Tedeschi Seabra.
Rui Travasses Santos Dias
José Fortunato
Paulino
Brandão
Frei re
'ramudo (a).
José Ferreira dos Reis.
José
Francisco
Correia
Leal.
Fernando Edgard de AI-'
meida Caiola.
Manuel Barbado de MagaIhãis.
Gijsbert Paz Andringa.

1

15,6 (quinze e seis).

2

15,6 (quinze e seis).

3

15,3 (quinze e três).

4
5

15,2 (quinze e dois).

6
7

14,9 (catorze e nove).
14,6 (catorze e seis).

8

14,5 (catorze e cinco).

9

13,7 (treze c sete).

10

13,3 (treze e três).

14,9 (catorze

e nove).
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S~ ....
Nomes

~ .;;;~
Õ:]t::
<3

a"
z

Cota de mérito

definitivo

"

.::j

."

Curso de artilharia
31
37
36
71
33

Joaquim de Avelar Santos
Eurico de Oliveira Pinto
António de Faria Leal..
Luiz
da Oosta Oampos
e Meneses.
Augusto de Jesus Remígio

1
2
3
4

15,4 (quinze e quatro).
15,2 (quinze e dois).
15 (quinze).
14,5 (catorze e cinco).

5

14,3 (catorze e três).

(a) Mais antigo pelas provas escolares.

16) Lista de apuramento e classificação final dos aspirantes a oficial, alunos da Escola Militar, que concluíram o curso, nos termos do decreto-lei n.? 12:704, de 25
de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n." 16:750, de 19 de Abril de 1929, com as alterações
do decreto n. o 18:8~3, de 27 de Setembro de 1930, no
ano lectivo de 1932-1933 :
o

e-o

...o""

...
li
."
z

Nomes

Cota de mérito

definitivo

Curso de Infantaria
80
70
83
95
77
90
93
94
75

.....

Arnaldo Schulz
Fernando
Viotti de Carvalho.
Artur Ferrão Pimentel da
Costa.
Vieira
Henrique
João
Branco.
José. António de Almeida
Costa Franco.
dos Santos 00Joaquim
mes.
Jorge Alexandre da Fonseca.
João Mateus da Cruz
Francisco Marques Rêpas

1
2

15 (quinze),
.
14,5 (catorze e Cinco).

:3

14,4 (catorze

4

13,6 (treze e seis).

.5

13,2 (treze e dois).

e quatro).

6

13,1 (treze e um).

7

13 (treze).

8
9

12,8 (doze e oito).
12 (doze).
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o

E'

o
o
<I>

'"e..

Cota de mérito

Nomes

definitivo

El

."
Z
Curso de cavalaria
72
86'
91
82
88
55
87
81

Luiz César Tedeschi Bettencourt.
Francisco Plácido de Brito
Melo e Castro ela Costa
Salema.
Amado da
João Maria
Cunha e Vasconcelos de
Carvalho.
Jaime Filipe da. Fonseca
Vasco de Brito Melo-e Oastro de Lemos da Costa
Salema.
Augusto Casimiro Ferreira
Gomes.
Manuel Campos Costa . .
António Sebastião Ribeiro
de Spinola.

1

15 (quinze).

2

14,8 (catorae

e oito).

3

14,7 (catorze

e sete).

4
5

13,6 ~treze e seis~.
13,3 treze e três.

6

13,2 (treze e dois).

7
8

13 (treze).
12,8 (doze e oito).

..

Curso de administração militar

100
99

I Fausto
da Silva Simões I
Américo do Patrocínio..

1
2

I'

15,2 (quinze e dois).
14,6 (catorze e seis).

17) Declara-se que na relação dos oficiais que terminaram o curso de instrutores de esgrima, a que se refere
a alínea 43) do n. o IX da Ordem do Exército n. o 13,
2. a sério, do corrente ano, devo ser incluido o tenente
de artilharia, no quadro da arma, António Pedro da
Costa.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

18) Relação definitiva dos candidatos à admissão no
Colégio Militar no ano lectivo de 1933-1934:
Classe de marinha
2.· grupo

1

Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Bírne,
filho do capitão-tenente Alfredo de Sousa Birne
(falecido) - Preferência 2.:1

LllÍZ
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3,· grupo

1 José Augusto da Rocha Simões, filho do primeiro
tenente médico Justino de Oliveira Simões (falecido) - Preferência 2, a
4,° grupo

1 Angelo de Melo Meneses e Castro Barbeitos, filho
do capitão-tenente médico Fernando Dantas
Barbeitos (falecido) - Preferência 2. a
2 Miguel Eugénio Galvão de Melo e Mota, filho
do primeiro tenente Alfredo Mota - Preferência 5.&
3 Vergílio Freitas Serra, filho do guarda-marinha
Sebastião Aguas Serra-Preferências
6,a, 7,11.,
9.& e 13.a
4 João Francisco Lôbo Fialho, filho do capitão-tenente João Francisco Fialho - Preferências
6.a, 7." e 9.&
5 Carlos Áureo Alcobia de Sousa Bentes, filho do
primeiro tenente Carlos Pereira Madruga de
Sousa Bentes - Preferências 6.& e 7.&
6 Augusto Tito de Morais, filho do contra-almirante Tito Augusto de Morais - Preferências
6.a e 9.:1
7 Fernando Ramos Mesquita, filho do segundo tenente António Mesquita-Preferências
6.a, 9.11.
a
e 13.
8 Henrique Pires Rodrigues, filho do primeiro tenente António Rodrigues - Preferência 6.11.
9 Filipe de Paiva de Castelo Branco Leite Brandão,
filho do segundo tenente reformado João de
Paiva de Faria Leite Brandão - Preferência 7.&
10 José Manuel Narciso Farinha, filho do guarda-marinha Rafael Farinha - Preferências 7. a, 9.3
e 13.&
11 Carlos João da Silva Moreira Rato, filho do primeiro tenente João Moreira Rato - Preferências 7.3, 9.& e 13.a
12 Vítor Manuel Barahona Couceiro, filho do capitão-tenente Jaime Henrique de Sá Viana Couceiro - Preferências 7.&, 9.& elO. a
13 Augusto Arnaldo Spencer Moura Braz, filho do
capitão de fragata César Augusto de Oliveira
Moura Braz - Preferência 7.&

2.' Série
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14 José Luiz Sales Henriques de Brito, filho do
capitão- tenente José Augusto Guerreiro
de
Brito - Preferências 9. a e 10.:1
15 António Pedro Machado dos Santos, filho do segundo tenente António Pedro dos Santos-Preferências 9.:\ e 13.a
16 José Lisboa de Oarvalho Almeida, filho do segundo tenente Álvaro de Carvalho Almeida-Preferências 9." o 13.a
17 Álvaro do Almeida Alfaro Oardoso, filho do primeiro tenente Alvaro Gardé Alfaro OardosoPreferências 9. a e 13.:1
18 Fernando José 6 Oonnor Sherley Macedo e Oouto,
filho do primeiro tenente José Emílio Celestino
Soares Macedo e Oouto - Preferência 9.:1
19 Francisco Manuel Lemos. Pinheiro, filho do segundo tenente Francisco Alves Pinheiro-Preferências 9.:1, 13." e 14.
20 Augusto José Simplício Duarte, filho do segundo
tenente João do Sousa Duarte-Preferências
9." e 13.a
21 José Júlio Moreira de Almeida Oampos, filho do
primeiro tenente José Moreira de OamposPreferências 9. e 13.a
22 Nuno José Seabra da Silva, filho do primeiro tenente José António da Silva-Preferências
9.a
e 13.a
23 António Alberto Abreu de Almeida, filho do primeiro tenente João António Bernardo-Preferências 9.1~e 13. a
24 Nuno Hugo Lopes Alves, filho do primeiro tenente Vasco Lopes Alves - Preferência 9. a
11

11

5.° grupo

1 Filipe de Paiva de Castelo Branco Leite Brandão, filho do segundo tenente reformado João
de Paiva de Faria Leite Brandão - Preferência 5."
2 Augusto Tito de Morais, filho do contra-almirante
Tito Augusto de Morais - Preferência 6. a
3 Vítor Manuel Barahona Oouceiro, filho do capitão-tenente Jaime Henrique de Sá Viana Couceiro - Preferência 7. a
4 Nuno Hugo Lopes Alves, filho do primeiro tenente
Vasco Lopes Alves.
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Classe do exército
1.° grupo

1 Francisco Leone Parreira, filho do capitão António Augusto Antunes Parreira (falecido).
2.° grupo

1 Jaime Correia, filho do alferes Carlos Correia
(falecido) - Preferência 1.11
2 Sotero Tasso Vasconcelos Duque Adão, filho do
tenente Fernando Estêvão Duqne Adão (falecido) - Preferências 2.\ 5.:1, 9.:1elO.
3 José Ribeiro Gonçalves, filhó do tenente Torcato
do Carmo Gonçalves (falecido) - Preferências
2.11 e 5.a
4 Luiz Alfredo de Vasconcelos Ferreira, filho do
capitão José Ferreira (falecido) - Preferências
2.& e e.5 Francisco David Preto Rodrigues, filho do alferes António Joaquim Rodrigues (falecido) --Preferências 2.a, 7.:1, 9.:1e 13.a
6 Manuel João Cardoso de Meneses de Morais, filho
do capitão Augusto César de Morais (falecido) - Preferências 2.\ 7. a, 9.:J.e 13. a
7 Manuel Narciso de Oliveira Pontares, filho do
tenente Henrique António Pontares (falecido)Preferências 2.a, 7.\ 9.a e 13.a
8 Fernando Luiz Guimarãis da Costa, filho do
tenente Luiz Alberto Miranda da Costa (falecido) - Preferências 2. a, 7.3, 9. a e 13.&
9 António Teixeira da Rocha Pinto, filho do capitão António Teixeira da Rocha Pinto Júnior
(falecido) - Preferências 2.3, 9.a e 13.a
10 Joaquim Pinto Ferreira, filho do tenente Joaquim
Pedro Pinto Ferreira (falecido) - Preferências
2.a e 9.11
11 António Maria Novais e Sousa do Vale, filho do
tenente António Maria do Vale (falecido)Preferências 2.3, 9." e 13.a
12 José Mano de Oliveira Miranda, filho do capitão
José de Oliveira Miranda (falecido) - Preferências 2. a, 9. a e 13.11
13 Carlos Oldemiro Franco Chaves Costa, filho do
capitão Carlos Chaves Costa (falecido) - Preferências 2.a, 9.a e 13."
II
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14 José Rogério Pinto do Couto, filho do tenente
José Joaquim Pinto do Couto (falecido)-Preferências 2. a, 9.'"' e 13. a
15 José Júlio Gomes da Silva Coelho, filho do major
médico José Maria Coelho J únior (falecido)Preferência 2. a
16 António José Viechi Rebêlo de Andrade, filho do
tenente António José Rebêlo de Andrade (falecido) - Preferência 2.'" § 2.° do artigo 70.0
3.° grupo

l-A Jaime Correia, filho do alferes Carlos Correia

(falecido)-Preferências
1.'"' e 6.a, concorre
uma irmã ao Instituto Feminino.
1 Luciano Firmino Ribeiro Armão Gomes da Costa,
filho do tenente António da Costa (falecido)Preferência 1.'"', § 2.0 do artigo 70.0
2 Manuel Ferreira Baptista, filho do alferes Gonçalo Ferreira Baptista (falecido)-Preferências
2.'"' e 3.a
3 Augusto da Fonseca Laje, filho <W tenente-coronel Adelino Augusto da Fonsoca Laje- (falecido) - Preferência 2.'"'
4 Júlio Maria de Lima de Sousa Lareher de Brito,
filho do tenente Artur Pedro Ferreira de Brito
(falecido) - Preferência 2.\ § 2.° do artigo 70.0
5 Luiz Maria de Guimarãis Metelo de Lis Teixeira,
filho do alferes Arnaldo Metelo Raposo de Lis
Teixeira (falecido) - Preferências 2. '"' e 5.&,
§ 2.° do artigo 70.0
6 Estêvão Augusto de Soto Maior Carvalho Braga,
filho do tenente Daniel Rodolfo Carvalho Braga,
(falecido)-Preferências
2.a, 5.a, 9.'"' e 10.&,.
§ 2.0 do artigo 70.0
7 Carlos Manuel da Costa Freitas, filho do tenente
Mário Nogueira de Freitas (falecido)- Preferências 2.11 e 5.3, § 2.0 do artigo 70.0
8 Emiliano Quinhones de Magalhãís, filho do tenente Vitorino Augusto de Magalhãis (falecido) - Preferências 2.'"', 9.a e 13.'"', § 2.0 do artigo 70.0
9-A Francisco David Preto Rodrigues, filho do alferes António Joaquim Rodrigues (falecido)Preferências 2. a, 7.'"', 9.'"' e 13. a, § 2.0 do artigo
70.°, concorre uma irmã ao Instituto Feminino.
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10-A Manuel Narciso de Oliveira Pontares, filho do
tenente Henrique António Pontares
(falecido)-Preferências
2.8, T,", 9.3 e 13.3, concorre uma irmã ao Instituto Feminino.
11-A Fernando Luiz Guimarãís da Oosta, filho do tenente Luiz Alberto Miranda da Oosta (falecido) - Preferência 2. a, concorre uma irmã
ao Instituto Feminino.
9 Fernando António José Tõrres Brandão de Brito,
filho do capitão José Maria Brandão de Brito
(falecÍdo)-Preferência
2.a, §§ 2.° e 3.° do artigo 70.0
10 Carlos Augusto Castelo Branco Vieira, filho do
capitão Manuel Joaquim de Carvalho Vieira,
(falecido) - Preferência 2. a, §§ 2.° e 3.° do artigo 70.11
11 João Miguel Caldeira de Castro Freire, filho do
capitão Francisco de Castro Freire - Preferências 5.8 e 6. a
12 Alfredo de Carvalho Correia Leite Carneiro, filho
do tenente Alberto Correia Leite CarneiroPreferência' 5. 3
13 Rodrigo Carlos Faria de Carvalho, filho do tenente Rodrigo Augusto de Carvalho JúniorPreferência 5. a
14 Aldozindo Alexis Filinto Ilídio Ferreira Pinto da
Cunha, filho do tenente Albino Cândido Ferreira Pinto da Cunha Júnior-Preferências
5.a,
9.a e 13.n, § 2.0 do artigo 70.0
15 Manuel da Silva Almeida, filho do tenente Manuel de Almeida - Preferência 5. a, § 2.0 do
artigo 70.0
16 Manuel Pereira da Silva Sabino, filho do alferes
Jaime Pereira da Silva Sabino - Preferências
5.3, 9.a e 10.a, § 2.° do artigo 70.0
17 Fernão Vasco Pereira Pimenta de Castro, filho do
tenente Vasco Pereira Pimenta de CastroPreferência 9.a, § 2.0 do artigo 70.0
18 Fernando Benedito Borges Caseiro, filho do alferes Manuel Joaquim dos Santos Caseiro - Preferência 5.n
4.° grupo

1 Luiz Augusto Rodrigues de Carvalho, filho do
tenente António Augusto Rodrigues de Carvalho (falecido) - Preferência 2. a, alínea c).
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2 António Lúcio de Sousa Dias, filho do capitão
Eduardo Augusto de Sousa Dias (falecido)Preferência 2. alínea f).
3 Francisco Manuel Godinho Cabral, filho do te.
nente Francisco Godinho Cabral (falecido)Preferências 2.a e 6.a
4 António Pereira da Silva, filho do capitão Hermenegildo Pereira da Silva (falecido) - Preferência 2.8
5 José Manuel de Castro e Brito Campos Penedo,
filho do major Cândido de Campos Penedo
(falecido) - Preferência 2.a, § 2.0 do artigo 70.0
6 Afonso Manuel Meneses da Cunha Osório Coutinho ReMIa, filho do tenente Manuel da Cunha
Osório Coutinho ReMIa - Preferência 3."
7 António Manuel Mesquita Soares Nunes de Oliveira, filho do capitão Manuel Nunes de Oliveira - Preferência 3.&
8 Fernando César Ferreira, filho do alferes Adriano
Augusto - Preferência 3.a
•
Henrique Duarte Casquilho Barbosa, filho do tenente José Duarte Barbosa - Preferências 3.
e 9.a
10 Joaquim Rodrigues Cordoiro de Sousa Prata, filho
do alferes Joaquim Rodrigues de Sousa PrataPreferência 3.8
11 José Pedro Saraiva Vicente da Silva, filho do capitão Vergilio Vicente da Silva - Preferência 3."
12 Orlando de Morais Teixeira, filho do alferes An. tónio da Silva Teixeira-Preferência
3.a
13 Alberto da Silva Banazol, filho do capitão João
José de Santana Banazol-Preferências
4.", 5.8
e 6.&
14 Aníbal Ataide Vilhena Rodrigues, filho do capitão
médico Joaquim Rodrigues - Preferência 4.8
15 Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, filho
do capitão Manuel de Abreu Castelo BrancoPreferência 5.8
16 João Abel da Costa Barros Magalhãís Cruz Azevedo, filho do major João José Pinto da Cruz
Azevedo=-c Preferôneias 5.a, 6.&, 9.a e 11.a
17 Rui da Câmara Pestana, filho do capitão Carlos
Ribeiro Pestana-Preferências
5.a e 6.a
18 Sebastião José Correia de Sá, filho do coronel
Eduardo Correia de Sá - Preferências 5. a e 9.&
11

,

1l
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19 Filipe Luiz Norton Azinhais Mendes, filho do capitão Luiz Filipe Azínhais Mendes - Preferências 5.U, 9.a e 11.a
20 João Roberto de Magalhãis Cabral de Araújo
Queiroz, filho do capitão António de Magalhãís
Cerqueira Queiroz - Preferência 5. a
21 Manuel João Robim de Andrade, filho do major
José Guerreiro de Andrade - Preferências 5. a,
6.n, 9.:1 e Ll ."
22 Fernando Augusto Teixeira Pereira, filho do alferes Alfredo Augusto Pereira - Preferências
5.:1 e 6.a
23 José Manuel Guedes de Campos Rosado, filho do
capitão David da Silva Rosado - Preferências
5.a e 8.:1
24 Joaquim Maria de Melo Pereira dos Reis, filho do
tenente-coronel Joaquim Pereira dos ReisPreferências 5.a e 9.a
25 António Malta Leuschner Fernandes, filho do capitão Alfredo Cristino Lenschner FernandesPreferências 5.a, 9.:1 e 13.a
26 Igeménio Eduardo Gomes Nóvoa Tadeu, filho do
capitão Luíz Gonzaga 'I'adeu - Preferência 5. a
27 Duarte Amâncio Leal, filho do capitão Jaime Martinho Ferreira Leal - Preferências 5. a, 6. a
e 9.:1
28 José de Almeida Pereira, filho do tenente Cristóvão Pereira-Preferências
5.",6.3 e 9.a
29 Manuel Eugénio Gomes Rodrigues Leite, filho do
capitão Manuel Rodrigues Leite - Preferências
5.a, 6.a e 9.a
30 José António Monteiro de Oliveira Leite, filho do
tenente Fernando de Oliveira Leite - Preferências 5.a, 6.a, 9.\ 11.:1 e 13.a
31 Álvaro Francisco José Pimentão Catarino, filho
do capitão Francisco Oatarino - Preferências
5.:1, 6.:1, 9.11 e l1.a
32 Manuel Pires de Assis, filho do alferes Serafim
Xisto de Assis-Preferências
õ.", 6.&,9.& e 13.&
33 Manuel Joaquim Frias dos Santos Rézio, filho do
tenente Mariano da Silva Rézio - Preferências
õ.", 6.&, 9.& e 13.:1
34 Amilcar de Sousa Brito e Abreu, filho do tenente
Alfredo Pelicano de Brito e Abreu - Preferências 5.:1, 6.a, 9.& e 13.a
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35 José Manuel Borges de A velar Machado, filho do
capitão José Pimenta Segurado de Avelal' Machn.do--Preferências
5.a, a-, 9." e 13."
36 Fernando Vila de Freitas, filho do tenente Domingos José de Freitas - Preferências 5.",6.",9.e 13."
37 Alberto Hugo Pimenta Castelo Branco, filho do
alferes Fernando Pimenta de Castro Vilas Boas
Castelo Branco - Preferências 5. a, 6. a, 9.- e

10.a
38 Fernando

Aldim Ciríaco da Cunha, filho do major
José da Cunha Júnior - Preferências
5.a, 6.a e 9.a
João Álvaro dos Santos Faria Aboim, filho do tenente João dos Santos Aboim - Preferências
5.a e 6.a
Viriato Cordeiro Simões, :filho do tenente Joaquim
António Simões-s- Preferências 5.", 8.-, 9.a e
11."
Raúl de Freitas dos Reis Pereira, filho do alferes
Raúl da Cruz Pereira - Preferências 5.-, 8. a,
9.- e 13.a
José de Azevedo Barata Feio Bravo da Costa,
filho do capitão Plácido Baptista Bravo da
Costa - Preferências 5." e 8. a
José Arnaldo Pinheiro Basílio, filho do tenente
António Antunes Basilio-Preferências
5.- e 9.João Maria Lopes da Silva, filho do tenente João
Henrique da Silva - Preferências 5.", 9. a e 10.José Francisco Milho Ferro, filho do tenente José
Francisco Mourão Ferro - Preferências 5. a e
9."
J uvenal Aníbal Semedo de Albuquerque, filho do
tenente José de Albuquerque-Preferências
5.·,
9.a, n.: e 13."
António Basílio Baião Esteves, filho do tenente
Basílio Esteves - Preferências 5. ti, 9." e 11. a
António José Martins Figueiras, filho do tenente
José Jacinto Figueiras - Preferências 5.a, 9.a
e 12.:1
Marcelino de Walter Guerreiro, filho do tenente
António Manuel Guerreiro - Preferências 5. a,
9." e 13."
Ernesto Ferreira Franco, filho do tenente Ernesto
Ferreira Franco-Preferências
õ,", 9.a e 13.&
Círíaco

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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51 .Torge Henrique Fernando da Silva, filho do tenente
João da Silva-Preferências
5.8,9.3 e 13.3
52 Manuel João Abrantes Rodrigues Aguincha, filho
do tenente José Rodrigues Aguíncha JúniorPreferências 5.", 9." e 13."
53 Frederico Alberto do Conto Bastos de Bivar Moreira de Brito, filho do capitão Álvaro de Bivar
Moreira de Brito - Preferências 5.", 9. a e 13."
54 José António Tavares Ferreira de Lima, filho do
tenente José de Amorim Ferreira de LimaPreferências 5. a, 9. a e 13.:1
55 Humberto Manuel Acheman da Silva Buceta Martins, filho do capitão Humberto Buceta Martins - Preferência 5.&
56 José António da Silva Severo Ferreira, filho do
tenente Alberto da Cruz Severo FerreiraPreferência õ.", § 2.0 do artigo 70.0
57 Vasco Pena Monteiro, filho do tenente-coronel
médico Alberto dos Santos Monteiro - Preferências 5.:1, 6.a e 9.,\ § 2.0 do artigo 70.0
58 Bernardo Raposo Botelho de Sá Nogueira, filho
do major José Sá Nogueíra - Preferência 5. a,
§ 2.0 do artigo 70.0
59 Adolfo Botelho Borges Ferreira, filho do tenente
António Borges Ferreira - Preferência 5.a,
§ 2.0 do artigo 70.0
60 José Júlio Alves Cordeiro, filho do capitão Joaquim Cordeiro Júnior - Preferências 5." e 8. a,
§ 2.0 do artigo 70.0
61 Carlos António Russo Pereira de Almeida, filho
do alferes Armando Luiz Pereira de AlmeidaPreferências 5.:1 e 9.", § 2.0 do artigo 70.0
62 António Joaquim Fernandes, filho do tenente João
da Cruz Fernandes - Preferência 5.", § 2.0 do
artigo 70.0
63 Martinho Pinto de Queiroz Montenegro, filho do
capitão António de Aíala Pinto de Queiroz
Montenegro-Preferências
6.·, 7.&, 9.&, 11.e 13.&
64 Augusto Norberto Beça Múrias, filho do capitão
Norberto Albano Múrias-Preferências
6.&,7.&,
9.3 e 11.3
65 Fernando Manuel de Lima e Lemos Vaz Monteiro, filho do capitão Ricardo Vaz Monteiro-

Preferências 6.- e 7.&
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66 José dos Santos Martins, filho do tenente António dos Santos-Preferências
6.:1, 7.& e 9.:1
67 Manuel Elias Trigo Pereira, filho do capitão Artur José Taveira Pereira - Preferências 6. a,
7.:1 e 9."
68 Fernando da Rocha Mamede, filho do tenente
Francisco Elísio Franco Mamede -- Preferências s.-, 7."', 9.a e 11.a
69 Jorge Gonçalves Costa, filho do tenente Joaquim
do Sacramento Costa - Preferências 6.", 7. a,
9.& e 13.a
70 José Francisco da Cunha Semedo, filho do tenente
António Tavares Semedo -Preferências
6.&,
7.'\ 9." e 13.:1
71 Leonel Carlos Duarte Neves, filho do alferes Carlos José Neves-Preferências
6.a, T,", 9.&e 13.&
72 José Martins Marquilhas, filho do tenente José
Francisco Mar quilhas - Preferências 6. a, 7. a,
9.:1 e 13.a
73 António Rodrigo Salema e Santcs, filho do capitão António dos Santos - Preferências 6.a, T:",
o.- e 13.a
74 Fernando Jorge Sequeira Garção, filho do tenente
Fernando Zangarilho Garção - Preferências
6. a, 7.-, 9.11 e 13. a
75 Manuel Xavier Abruuhosa Pereira Simões, filho
do tenente Manuel Xavier Pereira SimõesPreferências 6. a e 7. a
76 Amândio Fernandes Leal de Almeida, filho do
capitão Mário de Almeida - Preferências 6.a,
8.a e 9.a
77 Manuel de Sousa Júnior, filho do alferes Manuel
de Sousa-Preferências
6.", 8.", 9.° e 11.a
78 J01l.0 Gordo Mendes, filho do tenente Mário Vitorino Mendes - Preferências 6.", 8.a, 9.:1 e 11.a
79 António Joaquim Mendes Vilela, filho do tenente
Francisco Alves Vilela - Preferências 6." e 8.11
80 Lino Júlio Teixeira, filho do tenente Lino Angusto Leão Teixeira - Preferências 6. a e 8."
81 Mário Manso Perestrelo, filho do tenente Herculano Manso Pereatrelo -- Preferências 6. a
e 9."
82 José António de Andrade Pinto Ferreira de Passo , filho do tenente-coronel Álvaro Teles Ferreira de Passos - Preferências 6. a e 9. a
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83 João Pimenta Freixo, filho do alferes Manuel
Freixo - Preferências 6.\ 9.a e 13.a
84 António Octávio Dias Machado, filho do tenente
Augusto da Cunha Machado -- Preferências 6. a,
a- e 13.a
85 Alcino Nunes Martins, filho do alferes Francisco
de Matos Martins -Preferências
6.a, 9.8 e 13.a
86 Américo José Nunes da Costa, filho do tenente
Arnaldo José da Costa Júnior - Preferências
6.a, 9.a o 13.n
87 Fernando José Rehõlo Duarte Pereira, filho do
tenente João Duarte Pereira - Preferências 6.8,
9.11 e 13.n
88 Francisco Manuel Cid Pereira Ooutinho, filho do
capitão Gonçalo Pereira Coutinho - Preferências 6.a, 9.a e 13.a
89 José do Oliveira Vieira da Rocha, filho do capitão António Vieira da Rocha - Preferências
a-, 9.a e 13.n
90 Eduardo Moreira de Sá, filho do tenente Vítor
Moreira de Sá- Preferências 6.a, 9.11 e 13.a
91 António da Câmara Leme do França Dória, filho
do tenente-coronel Alberto Xavier de França
Dória - Preferências 6. a, 9. a elO. a
92 Eugénio João Lamas da Silva, filho do tenente
João Inácio da Silva - Preferências 6.11 e 9. a
93 José Borges de Araújo Machado Guimarãis, filho
do capitão módico Josó Joaquim Machado Guimarãis Júnior - Preferências G.a, 9.n e Ll ."
94 Arnaldo Mário Morais de Carvalho, filho do alferos Joaquim de Carvalho (falecido) - Preferências G.", 9." o 13.a
95 Amadeu Rodrigues Ferreira Matias, filho do tenente Amadeu Ferreira Matias - Preferências
6.", 9." e 13.a
96 Fernando IIenrique do Oarmo, filho do tenente
Bernardino do Carmo - Preferência 6.:1
~7 Rui Manuel do Brito Limpo Serra, filho do capitão João Nepoinucono de Brito Limpo SorraPreferência 7."
98 João Casqueiro, filho do coronel João Barbosa da
Silva Casqueiro - Preferências 7. n, 9. a O 11,11
99 Heliodoro Martiniano Rocha e Sousa, filho do tenente Gregório Joaquim de Sousa - Preferências 7.\ 0.:1 e 13.11
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100 Manuel Alexandre Baptista Prata Dias, filho do
capitão Manuel Alexandre de Castro Prata
Dias - Preferência 7.11
101 Mário do Carmo Medeiros de Almeida, filho do
major médico João Pedro Medeiros de Almeida -Preferências
7.&, e.-, 11.8 e 13.a
102 José Luiz Fernandes de Moura, filho do tenente-coronel João Luiz de Moura - Preferências
7.11, 9.a e 11.a
103 Venceslau de Resende Valadas Fernandes, filho
do major Venceslau Valadas Lopes Fernandes-Preferências
7.0., 9.a e 13.:1
104 José Eduardo Caldeira dos Santos Serpa, filho
do tenente Luiz das Dores Santos SerpaPreferências t», 9.a e 13.a
105 Júlio Farrajota Luciano, filho do tenente Evaristo
Luciano - Preferência 7. a
106 Sebastião .Pires Correia Mourão, filho do tenente
Luiz Correia Mourão - P referências 7.
8. a
e 9.a
107 Manuel António da Costa de Matos, filho do capitão Armando José de Matos - Preferências
t»,
o 9.a
108 António da Costa Canelas Carapoto, filho do tenente José Domingos Carupeto - Preferências
t» e a109 Nuno Viriato Tavares de Molo Egídio, filho do
alferes Viriato Egídio - Preferências 7.
9.
e 13.a
110 Jos- do Oliveira (I Silva Rebelo Espanha, filho
do capitão Jaime Ribeiro Espanha - Preferências 7.·, 9.a e 13.a
111 Carlos Augusto Peroíra da Costa Matos, filho
do capitão Rodrigo Albano de Matos - Preferências 7.11. e 9.
112 Alberto de Oliveira Luiz, filho do tenente António Luiz - Preferências 7. a, 9. a O 13. a
113 Hugo Correia Vieira, filho do tenente Manuel Nuncs Vieira-Preferôncias
7." e 9.a
114 João António de Amorim Ferreira, Olho do major Ilerculnno de Amorim Ferreiruc-i Profs,
rências t», 9.8, n.: e 12.a
115 Abel António Tavares da Silva, filho do capitão
Abel Baptista da Silva - Preferências 7. a, 9. a,
ll.a e 13.a
II,

s.-

3,

11

11
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116 José Alberto de Azevedo Mavigné de Miranda
Andrade, filho do tenente José Miranda Andrade-Preferências
7. 9. 11. e 13.&
117 João Baptista Vasconcelos Felgueiras, filho do
capitão João Felgueiras-Preferências
7.8, 9.&,
11
11. e 13.
118 Manuel Luiz Borja Trindade Benard Guedes, filho do capitão Paulo Benard Guedes - Preferências 7. 9. 11. e 13.
119 Aníbal Ribas Lopes Praça, filho do tenente Alberto Damásio Figueiredo Lopes Praça - Preferências 7.S, 9.a, 11.8 e 13.a
120 Mário de Castro Arez, filho do major Alberto de
Castro Arez-Preferências
7.a, 9.a e 11.8
121 Eduardo Forte da Silva, filho do alferes Joaquim
Baptista da Silva-Preferências
7.S, 9.a e 13.&
122 Faustino Vieira da Silva, filho do tenente Aníbal
Leão da Silva - Preferências T», 9.a e 13.a
123 Mário Adolfo Vale Garção, filho do capitão Elísio Margarido Pinto Garção - Preferências 7. a,
9.a e 13.a
124 Amândio Alberto Alves Borges, filho do alferes
ÁI varo Aníbal Borges - Preferências 7. a, 9. a
e 13.8
~25 Joaquim Manuel Queiroz de Andrade Pinto, filho
do tenente Joaquim Queiroz de Andrade Pinto-Preferências
7.8, 9. e 13.a
126 Humberto Pereira de Almeida, filho do tenente
Adelino Cardoso de Almeida - Preferências
7.&, 9. e 13.&
127 José António Viegas Costa dos Santos Pires, filho do tenente José dos Santos Pires - Preferências 7.8., 9.a e 13.a
128 Roberto Manuel Jordão de Ornelas Monteiro,
filho do tenente José de Ornelas MonteiroPreferências 7.", 9." e 13.8.
129 João Carlos Cruz de Chaby, filho do tenente
Júlio César da Costa de Chaby - Preferências
t », 9.a e 13.a
130 Vítor Manuel da Mota Braga, filho do tenente V1tor
Carlos Braga-Preferências
7.8.,9.8., 13.a e 14.8
131 José António Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira, filho do tenente Guilherme Carlos Ferreira Pinto Basto Carreira - Preferências 7. a,
9.a e 13.a
8

8

,

,
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8
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132 Fernando Rafael da Silva Leão, filho do capitão
Olemente Rafael Leão - Preferências 7. a, 9. a
e 13.11
133 Fernando Manuel Jasmim de Freitas, filho do
capitão Armando Amaro de Freitas - Preferências i», 9.a e 13.a
134 Frederico Rosado de Sousa Pimentel, filho do
capitão Álvaro de Vasconcelos de Sousa Pimen tel- Preferências 7. a, 9. a e 13. a
135 Eduardo Duarte Alves Gil, filho do tenente José
Gregório Gil- Preferências 7. a, 9. a e 13. a
136 António Oarvalho Barradas Bico, filho do tenente
Francisco António Bico-7.n.,
9.a e 13.a
137 Luiz Vaz Neto de Almeida, filho do capitão
Eduardo Rodrigues Neto de Almeida - Preferências t », 9.a e 13.a
138 Mário de Faria e Almeida Lopes, filho do tenente José da Silva Lopes - Preferências 7. a,
9.11 e 13.11
139 Fernando Guilherme Leite de Azevedo, filho do
tenente Elísio Guilherme de Azevedo - Preferências t», 9.a e 13.a
140 Eduardo Henrique Oansado Oarvalho, filho do
major Eduardo Rodrigues de Oarvalho - Preferências 7. a, 9.11 e 13. a
141 Nicolau António de Sousa Drumond Borges, filho
do alferes Artur Borges - Preferências 7.11
e 9.a
142 Afonso Henriques Alves de Lacerda, filho do capitão Henrique' Augusto de Lacerda-Preferência t»
143 Eduardo Matoso Pio, filho do alferes Francisco dos
Reis Pio-Preferências
8.11, 9.a e 13.a
144 Vítor Manuel de Albuquerque Matos, filho do tenente Manuel de Matos-Preferências
s.-, 9.a
e 13.a
145 José Manuel Tôrres Grincho, filho do capitão
José da Fonseca Grincho - Preferências 8. a
e 9.11
146 Raúl dos Santos Nini Baptista, filho do tenente
Joaquim Baptista - Preferência 8. a
147 Júlio Ribeiro Garcia, filho do tenente Abílio Gonçalves Garcia - Preferências 9.& e 13.a
;148 Gualberto João Baptista Caldeira, filho do tenente
João Teodoro Oaldeira-Preferências
9.11 e13.-
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149 Manuel António Afonso Correia Monteiro, filho
do capitão António Augusto Monteiro - Preferências 9. a elO. a
150 João Mendes Leite de Almeida, filho do brigadeiro João de Almeida - Preferência 9.a
151 João Soeiro da Costa, filho do capitão António
Soeiro da Costa - Preferências 9. a, 11. a e 13. a
152 Homero Pedroso Antunes, filho do capitão Nuno
Álvaro Brandão Antunos - Preferências 9.a,
Ll." e 13.a
153 Horácio de Andrade Gonçalves Soares, filho do
capitão António Soares - Preferências 9. a O 11. a
154 Nuno Carlos Azancot de Barros Basto, filho do
capitão Artur Carlos de Barros Basto - Preferências 9.a e 11.&
155 Salvador Augusto Vieira Braga, filho do alferes
Gabriel Augusto Gonçalves Braga - Preferências 9.a ~ W.a
156 Francisco da Silva Caio Falcão, filho do alferes
Manuel de Jesus da Silvn.-Preferências
9.3
a
e 13.
157 Braz Francisco Henriques. filho do alferes José
Francisco Ilenriq ues - Preferências 9.3 e 13. a
158 António Correia de Sampaio Romãozinho de Melo
e Castro, filho do tenente João Lopes Romãozinho -- Preferências D. a e 13. a
159 Abel Ferreira da Encarnação Durão, filho do tenente Júlio Albano Pereira Durão - Preferências 9.a o 13.a
160 Flávio Vitorino dos Santos Ribeiro Neto, filho do
tenente António dos Santos Neto-Preferências 9.a e 13.a
161 Edgar Botelho Macedo 'I'amegão, filho do tenente
Dario 'I'amegão - Preferências 9. a e 13. a
162 António Alberto Grilo Poros Gomes, filho do tenente Sebastião Martins Peres Gomes - Preferências D. a e 13.3
163 Alfredo Amílcar Barbosa Coelho, filho do capitão
António Amílcar Botelho Coelho - Preferências D.a e 13.a
164 Armando Barros do Rêgo Bayam, filho do capitão João Augusto do Rsgo Bayam c--Proferências 9. e 13."
165 Álvaro Serrão dos Santos, filho do tenento José
Francisco dos Santos - Preferências 9. a e 13.3
3
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166 Alberto Manuel Lopes Magro, filho do capitão Manuel Joaq uim Magro - Preferências 9. a e 13."
167 Joã.o Maria de Sousa Chaves, filho do capitão
José Sebastião de Sousa Chaves - Preferências 9." e 13.a
168 Fernando António Pacheco Melo Franco, filho do
tenente João Rodrigues Franco - Preferências 9.a e 13.a
169 Alberto Lopes de Lima Domingues, filho do capitão Luiz Gonzaga da Silva DominguesPreferências 9. a e 13."
170 Paulo Garcia Afonso, filho do tenente Paulo
Afonso - Preferências 9. a e 13. a
171 Nuno Marques Baptista da Fonseca, filho do tenente Manuel Baptista da FonsecaPreferências 9." e 13.:1
172 António do Canto Homem de Noronha, filho do
coronel Antero Homem de Noronha - Preferências 9. a e 13. a
173 Augusto Sucena Correia Çhaves, filho do tenente
Joaquim Correia Chaves ~ Preferências
9.&
e 13.a
174 Manuel António Minas da Piedade, filho do capitão Artur Augusto Mascarenhas da PiedadePreferência 9. a
175 José Júlio Gomes de Carvalho, filho do tenente
Júlio Alberto Gomes de Carvalho -Preferências 9. e 12.
176 José Nogueira Viegas, filho do capitão farmacêutico José da Cruz dos Santos Viegas - Preferências 9." e 13.a
177 Manuel Jorge Martins Pinheiro Meireles, filho do
tenente Francisco Bernardino Pinheiro de Meireles Júnior -- Preferências 9." e 13.4
178 Hélder Ferreira Gomes Vieira, filho do capitão
Eduardo Eugénio Gomes Vieira - Preferência 9.a
179 João Lõbo Mendinhos, filho do tenente Manuel
Guerreiro Mendinhos - Preferência 9.'"
180 João de Castro Enes Ferreira, filho do capitão
médico Manuel António Enes Ferreira - Preferências G.a e t», § 1.0 do artigo 70.0
181 Rogério Paixão Ribeiro, filho do tenente Raúl
Mendes Ribeiro - Preferência 6. § 1.0 do artigo 70.°
11

11

11

,
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182 António César Pinheiro Rodrigues da Costa, filho do capitão Cipriano Augusto Rodrigues da
Costa - Preferências 7. e 8. a, § LOdo artigo 70.0
183 Zeferino Lopes Pereira Barbosa e Castro, filho
do tenente Zeferino da Cunha Coelho de Barbosa de Vaz Castro-Preferências
7.&, 9.1J.e
13.a, § 1.0 do artigo 70.0
184 Domingos de Vilas Boas de Sonsa Magalhãis, filho
do capitão Domingos de Sousa MagalhãisPreferências 7.1J.,9.a e 10.&, § 1.0 do artigo 70.0
185 Gastão Maria de Lemos Lobato de Faria, filho
do capitão Sertório Sebastião Lobato de Fnria-Preferência
7.&, § 1.0 do artigo 70.0
186 Francisco dos Reis Santos, filho do tenente José
Francisco dos Santos-Preferência
§ 1.0
do artigo 70. o
187 Mário Afonso Carvalho dos Santos Alberto, filho
do tenente Joaquim Augusto dos Santos Alberto, § 1.0 do artigo 70.0
IJ.

s.-,

5.° grupo

1 João Abel da Costa Barros Magalhãís Cruz Azevedo, filho do major João José Pinto da Cruz
Azevedo-Preferência
5.8
2 Marcelino de Walter Guerreiro, filho do tenente
António Manuel Guerreiro-Preferência
5.
3 João de Castro Enes Ferreira, filho do capitão
médico Manuel António Enes Ferreira - Preferência 5. a, § 2.0 do artigo 70.0
4 José dos Santos Martins, filho do tenente António
dos Santos-Preferências
6.\ 7.1J.e 9.&
5 José Martins Marquilhas, filho do tenente José
Francisco Marquilhas-Preferências
6.&,7.8,9.11
e 13.a
6 António Rodrigo Salema e Santos, filho do capitão António dos Santos - Preferências 6.11, 7. a
9.a e 13.a
7 Manuel Xavier Abrunhosa Pereira Simões, filho
do tenente Manuel Xavier Pereira Simões. Preferências 6.11 e 7. a
8 João Gordo Mendes, filho do tenente Mário Vitorino Mendes-Preferências
6.1J.,8.a, 9.& e 13.·
9 António Joaquim Mendes Vilela, filho do tenente
Francisco Alves Vilel a - Preferências 6. a e 8.
11
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10 Lino Júlio Teixeira, filho do tenente Lino Augusto Leão Teixeira-Preferências
6." e 9.11
11 Francisco Manuel Cid Pereira Coutinho, filho do
capitão Gonçalo Pereira Coutinho - Preferências 6.a, 9.11 e 13.a
12 António da (Iãrnara Leme de França Dória, filho
do tenente-coronel Alberto Xavier de França
Dória-Preferências
6.", 9.11 e 13. II
13 Fernando Henrique do Carmo, filho do tenente
Bernardino do Carmo -Preferência
6."
14 Mário do Carmo Medeiros de Almeida, filho do
major João Pedro Medeiros de Almeida - Preferências t», 9.& e n.:
15 Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, filho do
capitão Rodrigo Albano de Matosc- Preferências 'l ," e 9.11
16 João António de Amorim Ferreira, filho do major Herculano de Amorim Ferreira - Preferências 7':', 9." e l1.a
17 Manuel Luiz Borja Trindade .Bcnard Gu,cdes,
filho do capitão Paulo Benard Guedes - Preferências 't », 9.8 e 11.8
18 Mário de Faria Almeida Lopes, filho do tenente
José da Silva Lopos-c-Preferência
7.&
19 José Manuel 'I'ôrres Grincho, filho do capitão
José da Fonseca Griacho - Preferência 8. a
20 João Mendes Leite de Almeida, filho do brigadeiro João de Almeida-Preferência
9."
21 Horácio de Andrade Gonçalves Soares, filho do
capitão António Soares - Preferências 9.a e
11.8
22 Paulo Garcia Afonso, filho do tenente Paulo
Afonso-Preforências
9.:1 e 13.a
23 António do Oanto Homem de Noronha, filho do
coronel Antero Homem de Noronha- Preferências 9. a e 13.8
24 Manuel António Minas da Piedade, filho do capitão Artur Augusto Mascarenhas da PiedadePreferência 9."
25 José Júlio Gomes de Carvalho, filho do tenente
Júlio Alberto Gomes de Carvalho-l">referêncías 9.a e 12."
26 Manuel Jorge Martins Pinheiro Meireles, filho do
tenente Francisco Bernardino Pinheiro de Meireles Júnior.
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Filhos de oficiais milicianos
6.° grupo

1 Tomaz Lithgow Croft de Moura, filho do alferes
'I'omaz Constanco Croft do Moura-Preferência 5.:1
2 António Luiz de Barros Biscaia Sequeira, filho
do tenente Frederico Bagorra Sequeira-Preferência 6. a
3 Júlio Inácio Ribeiro, filho do capitão António Ribeiro - Preferência 7. a.
4 João Manuel Gonçalves do Oliveira, filho do tenente médico Francisco Gonçalves de Oliveira
Jimior--Preferência
9.°
5 José Marques Godinho Canejo, filho do capitão
veterinário António de J esu s Canejo - Preferências 9.0. o 13."
6 José Moreira dos Santos Rebordão, filho do major médico Felisberto Baptista RebordãoPreferências 9." e 13.0.
7 Fernando Manuel José de Melo o Castro Guimarãis de Salter Cid, filho do tenente Raúl de
Melo e Castro Salter Cid-Preferência
9.&
8 Carlos Alberto Serra de Oliveira, filho do tenente
médico Américo Simões de Oliveira- § LOdo
artigo 70.
0

Porclonistas civis
7.° grupo

1 Mário do Carmo Medeiros de Almeida, filho do major médico João Pedro Medeiros do AlmeidaPreferência 2.", última parte do artigo 65,0
2 António do Canto Homem de Noronha, filho do
coronel Antero Homem de Noronha - Preferências 3. a e 11.", última parte do artigo 65.0
3 Augusto Sucena Correia Chavos, filho do tenente
Joaquim Correia Chaves - Preferência 3.a, última parto do artigo 65.0
4 Mário de Faria Almeida Lopes, filho do tenente
José da Silva Lopes - Preferências 4.3 e 10. a,
, última parte do artigo 65.0
5 Filipe de Paiva de CastelolBranco
Leite Brandão,'~filho do segundo tenente João de Paiva de
Faria Leite Brandão - Preferência 4. a, última
parte do artigo 65.°

2.* Sérle
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6 Nuno Freire de Andrade, filho de Carlos Bento
Freire de Andrade - Preferência La
7 Henrique Maria Rúbio Gonçnlves Cardoso, filho
de Henrique Artur Gonçalves Cardoso - Preferências 2. a e 3. a
8 Júlio Inácio Ribeiro, filho do ca pitão miliciano
António Uibeiro - Preferência 3. a
9 Guido dos Santos Rodrigues, filho do Armando
Francisco Auroliano da Assunção Rodrigu~s"
Preferências 4.a, Ll ." e 12.:1
10 Fernando Manuel José de Melo e Castro Guima,
rãis de Salter Cid, filho do tenente miliciano
Raúl de Molo o Castro Salter Cid - Preferência 4.a
11 Luiz Vieir a de Matos, filho do Bernardo Vieira
de Matos - Preferência 8." .
,.
.
12 Luiz de Almeida Machado, filho de Luiz Eduardo
Sanches Machado - Preferência 9.11 ,
13 Manuel Luiz de Agro Ferreira, filho 'de Mánuel
de Agro Ferreira - Preferência ..11.
14 Gaspar Baldaia Bettencourt Silva do Rêgo Botolho, filho de João Baldaia do Rêgo Botelho --Preferência
11.:1.
15 José Manuel Castanheira de Almeida Martins
Nogueira, filho de Artur Martins N'ogueiraPreferência 11.:l
16 Fernando Mário Teixeira de Burguete, filho de
Mário Serrão Burguete - Preferência 11.11
17 Luíz Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral, filho de
Luiz de Sousa Fernandes Cabral- Preferência 11."
18 Tomaz Lithgow Croft de Moura, filho do alferes
, miliciano Tomaz Constanee Croft de' MouraPreferências 11.1).e 12.:1.
19 Vítor Hugo Eduardo Coimbra Torres, filho de
Vítor Manuel Eduardo Bucno TOrres - Preferência l1.a
20 Jorge Ribeiro de Brito Pais Falcão, filho de José
Maria do Brito Silva Pais Falcão - Proferência 11."
21 Hernaui de Azevedo Man ta, filho de Jnime da
Silva Manta -- Preferência Ll."
22 João Inácio Nunes Barata Freixo, filho de João
Inácio Cristóvão Freixo - Preferências :no a O
12.:1
II
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• ' 23 Luiz de Matos Telo da Gama, filho de Luiz de
Sousa Telo da Gama - Preferências 11.a e 12.11
24 José Pedro Ribeiro Teles Mexia Barata, filho de
Pedro Mexia Nunes Barata c= Preferêncía 11.·
25 Fernando Gerardo de Almeida Nunes Ribeiro,
filho de António Nunes Ribeiro - § 1.0 do artigo 70.0

19) Relação dos candidatos classificados no concurso
para a admissão ao Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército para o ano lectivo de 1933-1934:
Filhos de oficiais
2.· grupo

1 Rui Armindo Vintém Fernandes, filho do tenente José Joaquim Fernandes (falecido) Preferência 1.a
.2 João Francisco Nóbrega da Silva, filho do tenente João da Silva Júnior (falecido) - Pre. , ferência 2.a
3 Alfredo Fernandes dos Reis Cardoso, filho do
tenente Alfredo Cardoso (falecido) - Preferências 2.a e 9.a
4 Guilherme Frederico Cardoso Pimenta, filho do
tenente Serafim Cardoso Pimenta (falecido)Preferências s.-, 9.a e 13.a
5 João Francisco Teixeira de Campos, filho do
capitão Francisco José de Campos (falecido)Preferência

z.-

3.° grupo

1 João Magalhãis Lopes Gonçalves, filho do capitão João Lopes Gonçalves (falecido) - Preferência 2.a
4.° grupo

1 Jaime da Silva Gomes, filho do alferes Jaime
da Silva Gomes - Preferência 3. a
2 Afonso Mendes Alves de Sousa, filho do segundo
tenente Joaquim Mendes Alves de SousaPreferências 7. a e 9. a
3 António Martins Teixeira, filho do alferes J oaquim Augusto Teixeira - Preferência t»
4 Emídio Bartolomeu Gonçalves, filho do capitão
Emídio J osé Gonçalves - Preferência 9. a
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5 José Alexandre de Almeida Barbas Paiva, filho
do tenente Vergílio Rodrigues de Almeida
Paiva - Preferência 9.&
6 Albano Dias da Fonseca, filho do capitão Albano
Dias da Fonseca - Preferência 9.&
5.° grupo

1 Albano Dias da Fonseca, filho do capitão Albano
Dias da Fonseca.
Filhos

de sargentos
1.° grupo

1 Augusto da Silva de Abreu e Couto, filho do
segundo sargento Aurélio Esteves de Abreu
e Couto (falecido) - Preferência 1.&
2 Ba.ldomero Fernandes Taveira, filho do segundo
sargento Eduardo Taveira (f~lecido) - Preferências 2.&e 5.&
3 Deómetro Neto, filho do segundo sargento mestre de corneteiros José Neto (falecido) - Preferências 2.&e 7.&
4 Orlando Portugal Guerreiro, filho do segundo
sargento António da Costa Guerreiro (falecido) - Preferências 2.& e 9.&
5 Alfredo Gonçalves Ferreira Soares, filho do segundo sargento Alfredo Ferreira Soares (falecido) - Preferências 2.a, 9." e 14.&
6 Leandro Fidélio Fonseca de Sousa, filho do segundo sargento Fidélio de Sousa Mendonça
(falecido) - Preferências 2.&, 9.&e 14.&
7 David Henrique Dias Cerqueira, filho do primeiro sargento Joaquim Júlio Cerqueira (falecido) .
2.° grupo

1 Alberto da Costa Braga, filho do segundo sargento de marinha Artur Barros Braga (falecido) - Preferências 1. e 7. a
2 António Custódio Alves dos Santos, filho do segundo sargento Mancílio dos Santos (falecido) - Preferência 1.
3 Joaquim Armando Ferreira, filho do primeiro
sargento de marinha Armando Ferreira (falecido) - Preferência 2.&
&

&
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4 Augusto Fernandes do Carmo, filho do primeiro
,. sargento músico João Fernandes (falecido) Preferências 2.", 5.& e 9.&
5' José de Almeida Santa Eufémia, filho do segundo sargento Antero Antunes Santa Eufémia
(falecido) - Preferências 2.", 5.", 9." e 13.&
6 David Manuel Cardoso, filho do segundo sargento músico Manuel Joaquim Cardoso (falecido) - Preferências 2.a e 5."
7 Carlos José de Almeida Harthley Fernandes,
filho do primeiro sargento Tomaz José Harthley Fernandes (falecido) - Preferências 2."',
5,& e 9.'"

8 Adelino Braz dos Santos, filho do segundo sarg-ento António Monteiro dos Santos (falecido)Preferênoias 2.", 5.", 9.", 13." e 14."
,9 Francisco Carlos Regala Mendonça Barreto Calado da Fonseca, filho do primeiro sargento
João Calado da Fonseca (falecido) - Preferências 2:", 5.'" e 9."
\
.
'lO Eusébio da Silva, filho do segundo sargento músico Alfredo da Silva (falecido) - Preferên. cias 2.& e 5.'"
11 Fernando da Silva Lopes, filho do primeiro sargento Jose Joaquim da Silva Lopes (falecido)Preferências 2.'" e 6."
12 Carlos Raposo dos Santos, filho do primeiro sargento de marinha João Pereira dos Santos
. (falecido) - Preferências 2." e 7."
13 José do Carmo Cândido, filho do primeiro sargento Manuel Cândido (falecido] - Preferênciae 2." e 9."
14 António de Alegria Serrano, filho do segundo
sargento João de Alegoria Serrano (falecido).
Preferências
2.", 9.", 10." e 13."
15, António Martins de Araújo, filho do primeiro
sargento António Duarte de Araújo (ralecido) - Preferências 2."', 9.", 10." e 13."
161 Raúl Rodrigues Seara, filho do segundo sargento Augusto. Paiva Ribeiro Seara (falecido) - Preferências 2.", 9.& elO.'"
l7 João Nunes Cabral, filho do primeiro sargento
Manuel Cabral (falecido) - Preferência 2.&

{) I
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18 António Domingues Lopes de Barros, filho do
segundo sargento Leonardo José de Barros
(falecido) - Preferências 2.& e 9.&
19 Mário Ferreira do Carmo, filho do segundo sargento Armando Ferreira Marreiros do Carmo
(falecido) - Preferências 2.&, 9.& e 14.&
20 Fernando Martins Tavares, filho do segundo
sargento Jerónimo Tavares (falecido) -Preferências 2.& e 9.&
21 Jaime Barbosa Nunes Leão, filho do segundo
sargento Manuel Leão (falecido) - Preferência 2.&
22 Manuel Monteiro ele Sousa Ralha, filho do primeiro sargento Manuel Monteiro Ralha (falecido) - Preferência 2.&
3.· grupo

1 Vasco da Silva Santélices

de Lima, filho do segundo sargento Adalberto Reinaldo de Lara
Santélices
de Lima (falecido) - Preferência 2.&
2 Vasco de Almeida Faria, filho do segundo
sargento
Bduardo Augu to Martins Faria
(falecido) - Preferência
2.&, § 2. do artigo 70.
2-A José de Almeida Santa Eufémia, filho do
segundo sargento Antero Antunes Santa Eufémia (falecido) - Preferências
2.", 5.", 9."
e 13.", § 2. do artigo 70.
3 David Manuel Cardoso, filho do segundo sargento músico Manuel Joaquim Cardoso (falecido) - Preferências 2.& e 5.&, § 2. do artigo 70.
;.l-A António Maria Pais Dias, filho do segundo
sargento Casimiro António Pais Dias (falecido) - Preferência 2.&, § 2. do artigo 70.
4 Hermínio Belchior Martins de Almeida, filho do
segundo sargento enfermeiro António dê Almeida - Preferência 4.&
5 Fernando de Assunção dos Santos, filho do segundo sargento artífice Joaquim da Assunção
Santos - Preferência 5.&
G Mauro Olavo Fernandes,
filho elo segundo
sargento Francisco
Fernundes - Preferência 5."
0

0

0

0

0

0

0

0

ORDEM DO EXÉRCITO N.' 15

570

2.- Série

7 Júlio César Ferreira, filho do segundo sargento
João da Soledade Ferreira - Preferência 5.·
4.° grupo

_'

António Monteiro, filho do segundo sargento
Manuel Monteiro - Preferência 3."
2 Manuel Martins Pires, filho do segundo sargento
_ José Martins - Preferência 3."
3 Francisco Maria Pinho da Graça, filho do pri, meiro sargento José Pinho da Graça - Preferências 3." e 7."
4 Armindo Miguel, filho do segundo sargento João
Miguel - Preferência 3.&
5 José Mendes Soldado, filho do segundo sargento
músico Francisco Mendes Soldado - Preferências 3." e 5."
6 José Malafaia Felício, filho do segundo sargento
Joaquim Felício - Preferências 3.a, 9." e 11.&
7 José Caro Proença, filho do segundo sargento
Manuel Proença - Preferências 3.", 9." e 13."
8 Fernando Duarte Rodrigues Manteigueiro, filho
do primeiro sargento .José Rodrigues Manteigueiro - Preferência 3."
9 António José de Almeida Correia, filho do segundo sargento José Maria - Preferências
3.~ e 9."
10 Joaquim José Galamba Franco, filho do segundo
sargento António José Galamba - Preferência 3.'"
11 António Fernandes Paula, filho do primeiro sargento Manuel Paula - Preferência 3."
.12 Fausto Augusto Saraiva, filho do segundo sargento Joaquim Manuel Saraiva Júnior'. r
Preferência 3.", § 2.' do artigo 70.'
··,13 Fernando Manuel Arião Carvalho de Matos,
filho do segundo sargento Manuel Carvalho de
Matos - Preferências 5.a, 9.&e 13."
, 14 João Miguel Canas, filho do primeiro sargento
Joaquim MiguelPreferências 5." e 9."
-',15 José Augusto Pires, filho do sargento ajudante
"~."'
António Augusto Pires - Preferências 5.·,
9.& e 12."
(.1, 16, Bartolomeu Borges Leitão, filho do primeiro
sargento Manuel Birra Leitão - Preferência 5."
\' -. .1,

o
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17 Ulisses Fernandes do Couto Sacramento, filho
do segundo sargento Manuel do Sacramento Preferências 5.", 9." e 13."
18 António José Vinagre Pereira, filho do sargento
ajudante José Maria Pereira - Preferências
5." e 9."
19 Augusto Rodrigues Figueiró, filho do segundo
sargento de marinha Manuel Bernardo Figueiró - Preferências 5.", 9." e 12.&
20 João dos Santos Teixeira, filho do segundo sargento Valentim dos Santos Teixeira - Preferência 5."
21 Júlio Nunes dos Santos, filho do segundo sargento da guarda nacional republicana António Nunes - Preferência 5.", § 2.° do artigo 70.°
22 Miguel da Silva Tavares, filho do segundo sargento da guarda fiscal Manuel Pinto Tavares - Preferências 7.&e 9."
23 António Infante da Câmara Almeida Sanches da
Silva, filho do sargento ajudante António
Sanches da Silva - Preferências 7.", 9."
e 11."
24 João Ferreira dos Santos Louceiro, filho do segundo sargento João dos Santos LouceiroPreferências 7.", 9.&e 13."
25 José Augusto Lourenço Caseiro, filho do segundo
sargento José Lourenço Caseiro - Preferências 7.", 9.&e 13.&
26 Alfredo Ferreira Ribeiro Pereira, filho do segundo sargento Francisco Alves PereiraPreferências 7.", 9." e 13."
27 Rui dos Reis Martins, filho do segundo sargento
da guarda fiscal Cirilo Lourenço MartinsPreferências 7.&,9." e 13."
28 José Augusto Vaz Valente, filho do segundo sargento da guarda fiscal Francisco Gonçalves
Valente - Preferências 7.&, 9." e 13.&
29 Vasco Rui Fernandes Certo, filho do primeiro
sargento Adolfo Certo Pereira - Preferências
7." e 9."
30 Manuel Moreira de Vilhena, filho do primeiro
sargento de marinha Gil Augusto da Silva
Frausto - Preferência 7.&
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31 Edmundo Humberto Alves de Sousa Pires, filho
do segundo sargento Jerónimo José de Sousa
Pires - Preferência 8."
32 Humberto Leopoldo de Almeida Castelo, filho
do sargento ajudante Joaquim Simões Castelo - Preferência 9."
33 Mário Dias Fernandes Nazaré, filho do segundo
sargento Leopoldo Fernandes Nazaré - Preferências 9." e 13."
34 Leovigildo Matos de Sousa Santos, filho do segundo sargento João de Sousa Santos - Preferências 9." e 13."
35 Rui Correia Mendes de Albuquerque e Rocha,
filho do primeiro sargento Joaquim da RochaPreferências 9." e 13."
36 Fernando da Costa Godinho, filho do segundo
sar~ento Guilherme Azevedo Godinho - Preferencias 9." e 13."
37 Américo Lopes Pereira de Sousa, filho do primeiro sargento Carlos Pereira de Sousa - Preferências 9." e 13."
3S- Orlando de Oliveira Vitoriano, filho do primeiro
sargento de marinha Joaquim António Vitoriano - Preferências 9." e 13.a
39 José Vicente de Vilhena Alva Rosa, filho do segundo sargento Primo José da Silva Alva
Rosa - Preferência 9."
40 Manuel Augusto Pereira da Silva filho do primeiro sargento José Maria da Silva - Preferências 9." e 13."
41 Rui da Silva Matos, filho do segundo sargento
de marinha João da Silva - Preferências 9.a
e 13."
42 José António Gomes da Fonseca, filho do segundo sargento João da Fonseca Arroz - Preferências 9." e 13.&
43 Álvaro Torcato Possidónio da Silva, filho do sargento ajudante de marinha Francisco Posaidónio da Silva - Preferência 9."
44 Carlos Max Nunes Fernandes, filho do primeiro
sargento enfermeiro de marinha Elias Henriques Lopes Fernandes - Preferências 9.", 12."
e 13."
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45 Manuel José Ferreira Ribeiro, filho do primeiro
sargento José Manuel Ribeiro - Preferências 9." e 12."
46 António de Castro da Cunha Velho Sotto Maior,
filho do sargento ajudante Arnaldo da Cunha
Velho Sotto Maior - Preferência 9."
47 Ilídio de Andrade, filho do segundo sargento
Bartolomeu de Andrade - § 1. do artigo 70. o
Q

Filhos de cabos, soldados

e equiparados

1.° grupo

1 Armando dos Santos Agostinho, filho do primeiro
cabo da armada António Agostinho (falecido) - Preferência 1."
2 José Pontes Prazeres, filho do clarim Joaquim
dos Prazeres
(falecido) - Preferências
2."
e 9."
3 José Aires Júnior, filho do artilheiro da armada
José Aires (falecido) - Preferências 2.", 9."
e 14."
4 Faustino dos Mártires Guerreiro, filho do marinheiro José Guerreiro Viegas (falecido)Preferência 2."
2.° grupo

1 Mário N abais Nobre, filho do soldado António
Carlos Nobre (falecido)-Preferências
1."e 5.
2 José Leote Simões, filho do soldado Vitorino
Simões (falecido) - Preferência 1. a
.
3 José Trindade, filho do segundo cabo corneteiro
José Trindade Carneiro (falecido) - Preferências 2." e 3.
4 Augusto Vieira da Silva, filho do primeiro cabo
Manuel da Silva (falecido) - Preferência 2."
5 José Maria Fernandes Teodoro, filho do soldado
da guarda nacional republicana Aires Te0doro (falecido) - Preferências 2.", 9." e 13."
6 Francisco Albino Pires Diogo, filho do soldado
da guarda fiscal João Diogo Vicente (:falecido) - Preferência 2.&
7 Joaquim da Silva Casaca, filho do primeiro cabo
da guarda nacional republicana José da Silva
Casaca (falecido) - Preferências 2. a e 5.&
8

8
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8 Orlando do Carmo Gabriel, filho do soldado António Gabriel (falecido) - Preferências
2.",
5." e 9,"
9 António dos Santos Pais, filho do primeiro cabo
da guarda fiscal José dos Santos (falecido) Preferências 2.", 5.", 9," e 13,"
, 10 Jaime Francisco de Faria, filho do segundo cabo
da guarda fiscal Manuel de Faria Júnior (falecido) - Preferências 2,", 5,", 9," e 13,"
11 António Cardoso, filho do soldado da guarda nacional republicana João Cardoso (falecido) Preferências 2." e 5,"
12 João da Fonseca Canteiro, filho do soldado da
guarda fiscal Emídio Augusto Canteiro (falecido) - Preferências 2,", 7," e 9,"
13 Arménio Augusto da Silva Prata, filho do segundo cabo da guarda fiscal Agostinho Pereira Prata (falecido) - Preferências 2.0., 7,"
e 13.0.
14 Vergílio Nunes Pereira,
filho do soldado da
guarda fiscal Primo da Silva Pereira (falecido) - Preferências
2.", 7,0., 9,", 13,"
e 14,"

15 Luiz Abrunhosa, filho do soldado da guarda fiscal Raúl Alberto Abrunhosa
(falecido)Preferências 2,", 7.", 9." e 13,"
16 Augusto da Fonseca Madeira, filho do criado de
câmara José Joaquim Madeira (falecido) ~
Preferências 2,", 7,", 9," e 13,"
17 António Joaquim da Silva André, filho do soldado da guarda nacional republicana Joaquim
André (falecido) - Preferências 2,", 7,", 9,"
e 13,"
18 António Sérgio, filho do soldado da guarda nacional republicana António Maria (falecido)Preferências 2,", 7," e 9,"
19 Emílio Correia Ribeiro, filho do soldado da
guarda fiscal João Leandro Ribeiro (falecido) - Preferências 2,", 9," e 13,"
20 João Lôbo Soares, filho do primeiro cabo da
guarda fiscal António Milheiro Soares (falecido) - Preferências 2,", 9," e 13,"
21 Manuel de Mendonça Toscano, filho do soldado
António da Costa Toscano (falecido) - Preferências 2," e 9,"
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22 Isidoro Augusto Escarduça, filho do soldado da
guarda fiscal Eduardo Augusto (falecido) Preferências 2.", 9." e 13."
23 António Rodrigues Bengala, filho do soldado da
guarda fiscal Manuel Maria Bengala (falecido) - Preferências 2.", 9." e 13."
24 Martinho Valente, filho do soldado da guarda
nacional republicana Fernando Valente (falecido) - Preferência 2."
25 Mário Eusébio Marques Ferreira, filho do primeiro cabo da guarda fiscal Pedro Eusébio
Ferreira (falecido).
3.· grupo

1 Daniel Pires Fraga, filho do cabo fogueiro Manuel Pires Fraga (falecido) - Preferência 2.a
2-A Augusto Vieira da Silva, filho do primeiro
cabo Manuel da Silva (falecido) - Preferências e.-, 9." e 10.a, § 2. do .artigo 70.
2 Artur Silva, filho do soldado da guarda nacional
republicana Manuel da Silva (falecido)Preferências 2.", 9.&e 10.&,§ 2. do artigo 70.
3 Tomaz Augusto Barata, filho do soldado da
guarda fiscal João Barata (falecido) - Preferência 2.·, § 2. do artigo 70.
0

0

0

0

0

0

Porclonlstas civis
7.0 grupo

1 Júlio José Vasques Segurado, filho do coronel
Júlio César dos Santos Segurado - Preferência 3.", artigo 65.
2 Albano Dias da Fonseca, filho de Albano Dias
da Fonseca, capitão - Preferência 4.", artigo 65.
3 Joaquim José Ferreira da Costa Malhau, filho
de Francisco Resende da Costa Malhau - Preferências 6." e 12."
4 Luiz Martins Lacerda, filho de Luiz Lacerda
Júnior - Preferência 6."
5 António Inez, filho de Beatriz Maria Inez - Preferência 9."
5-A Júlio José Vasques Segurado, filho do coronel
Júlio César dos Santos Segurado-Artigo
70.
0

0

0
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20) Relação das candidatas classificadas no concurso
para a admissão ao Instituto Feminino de Educação e
Trabalho para o ano lectivo de 1933-1934:
Filhas de oficiais
1,° grupo

1 Odília Vera da Conceição Marcelino, filha do guarda-marinha António Marcelino (falecido)-Preferência 1. a
2.° grupo

1 Jovíta Correia, filha do alferes Carlos Correia
(falecido) - Preferências La e 5."
2 Julieta Madeira Coutinho, filha do tenente Francisco dos Santos Ooutinho (falecido) - Preferência 1.:1
3 Judite Pinto Fernandes, filha do tenente Armando
Fernandes (falecido) _. Preferência 2':'
4 Maria Armanda Leite Cardoso, filha do tenente
João José Oardoso (falecido)-Preferência
2.a
5 Maria Augusta Leite Cardoso. filha do tenente
João José Cardoso (falecido) - Preferências
2.a, 5.a e 7.&
6 Aurora Adelaide Rodrigues, filha do alferes António Joaquim Rodrigues (falecido) - Preferências 2.a, t». 9.a e 13.a
7 Ester Borges Monteiro Mendes da Silva, filha do
tenente Gabriel Mendes da Silva (falecido)Preferências 2.\ 7.1).,9.:1.e 13.'"
8 Maria Irene de Oliveira Pontares, filha do tenente
Henrique António Pontares (falecido) - Preferências 2.a, 7.\ 9.:1e 13..a
9 Maria Gabriela Guimarãis da Oosta, filha do tenente Luiz Alberto Miranda da Oosta (fale. cido)- Preferências 2.:1, T," e 9.'"
10 Maria Raquel Henriques Sanches Osório, filha do
major José Francisco de Oarvalho Sanches
. Osório (falecido)-Preferências
2.3 e 9."
11 Maria Madalena Branco Tôrros Maia Magalhãis,
filha do coronel Manuel Firmino de Almeida
Maia Magalhãis (falecido) - Preferências 2.",
9.:' é 11."
12 Maria Elisa dos Santos Teixeira, filha do tenente
Joaquim Marques Teixeira (falecido) - Preferência 2.a
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3.· grupo

l-A

Jovita Correia, filha do alferes Carlos Correia
(falecido)-Preferência
La, § 2.0 do artigo 70.0
1 Miquelina Augusta Fonseca Cardoso, filha do tenente José Augusto Cardoso (falecido) - Preferência 2.:1
2 Maria Aurora Perestrelo Ferreira, filha do capitão José de Sousa Ferreira (falecido) - Preferências 2. a e 6.:\ § 2.0 do artigo 70.0
2-A Maria Augusta Leite Cardoso, filha do tenente
João José Cardoso (falecido)·- Preferências 2.:l,
5.:1e t», § 2.0 do artigo 70.0
3 Uri Vasques Borges, filha do tenente Armando
José Rodrigues Borges (falecido)-Preferências
2.a, t», 9.a e 10. a, § 2.0 do artigo 70.0
3-A Aurora Adelaide Rodrigues, filha do alferes António .loaquim Rodrigues (falecido) -Preferências 2.a, 7.", 9.a e 13.a, § 2.0 do artigo 70.0
4-A Maria Irene de Oliveira Pontares. filha do tenente
ITenrique António Pontares- (faÍecido) - Preferências 2.'1, t», 9.3 e 13.a, § 2.0 do artigo 70.0
5-A Maria Gabriela Guimarãis da Costa, filha do
tenente Luiz Alberto Miranda da Costa (falecido)-Preferências
2.", 7." e 9.3, ~ 2.0 do ar0
tigo 70.
4 Ana Olinda de Morais, filha do tenente Alfredo
da Conceição (falecido) - Preferência 2. a, § 3.0
do artigo 70.0
5 Maria do Céu Beleza Ferraz Braga, filha do tenente Adolfo Júlio Coelho Braga (falecido)Preferência a-, § 3.0 do artigo 70.0
4.° grupo

1 Alice Garcia dos Santos, filha do segundo tenente
Manuel Maria dos Santos - Preferência 3.
2 Camila Elias de Sousa, filha do alferes Abel Pedro dos Santos-Preferências
3.a e 5.a
3 Maria Margarida do Sousa Castelo Branco, filha
do tenente Silvério Rodrigues Castelo BrancoPreferência 3.a
4 Deolinda Fonseca de Carvalho, filha do alferes
Joaquim Rodrigues de Carvalho - Preferência 3.", § 2.0 do artigo 70.0
5 Maria da Graça Marçal Carneira, filha do coronel
J osé Martins Carneira - Preferência 5. a
A
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6 Lorena Augusta de Faria, filha do capitão Manuel José de FariaPreferência 5.a
7 Mari:t Dulce Ribeiro Filipe, filha do capitão José
Francisco Filipe - Preferências 5. & e 7.·
8 Gilete Emilia da Silva Fernandes Afonso, filha
do capitão Eduardo Augusto.Afonso - Preferências õ.", 9.· e 13.·
9 Isabel Maria Varela de Sousa Guerra, filha do
capitão Henrique Alberto de Sousa GuerraPreferências 5.& e 9.
10 Maria Emília, filha do tenente Pedro JoaquimPreferências õ.", 9.& e 11.&
11 Adelina de Sousa Alves Ribeiro, filha do alferes
chefe de música Lourenço Alves Ribeiro. Preferências 5. a, 9.· e 13. a
12 Ana Maria Biker Correia da Costa, filha do capitão João J osino da Costa - Preferências 5. a
e 9.&
13· Lídia Cândida Lebre Abrunhosa, filha do tenente
António Joaquim Abrunhosa - Preferência 5.
14 Margarida de Sales Ferreira Vieira da Rocha,
filha do coronel Jaime Augusto Vieira da Rocha-Preferências
õ.", 9.a e 11.'\ § 2.0 do artigo 70.0
15 Isabel Mendonça Côrte Real Lauderset Cadima,
filha do major Emídio Duarte Cadima - Preferências 5.a, 9.& e 13.a, § 2.0 do artigo 70.0
16 Maria Fernanda Pinto Lampreia, filha do tenente
José Domingos Lampreia -- Preferência 5.&,
§ 2.0 do artigo 70.0
17 Maria do Carmo Pery de Linde Bettencourt, filha
do coronel Ezequiel José Bettencourt - Preferência 5.\ § 3.0 do artigo 70.0
18 Francisca Garcia Alcide Nunes Rodrigues, filha
do tenente Luiz Alcide Nunes - Preferência 6.a
, 19 Renata Luíza Dias Ferreira, filha do capitão António Dias-Preferências
7.·, 8.&, 9.11 e Ll."
20 Ana Maria de Ataíde de Sousa Dias, filha do tenente médico Adalberto de Sousa Dias - Preferências 7.· e 8. a
2! Cândida Carlota Guitart Pinto, filha do capitão
.
Tadeu Henrique Pinto - Preferências 7.& e 9. a
22 Regina Gabriela Naves Fogaça, filha do capitão
Florival Crato Simões Fogaça - Preferências
i», 9.& e 11.&
A

A

r
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23 Alda Taborda de Figueiredo, filha do alferes António Fernandes de Figueiredo - Preferências
7.:1., 9.11. e 13.:1.
24 Maria Angélica de Jesus Mendes Alves, filha do
alferes João Mendes Alves - Preferências 7.a,
9.:1 e 13.:1
25 Maria Luíza Barreto da Cruz, filha do tenente
Sérgio Gatineau Barreto da Cruz - Preferências 'l ,", 9.:1 e 13.:1.
26 Cecilia da Silva de Sousa Ribeiro, filha do alferes José de Sousa Ribeiro-Preferências
T;",
9.:1. e 13.&
27 Maria Luíza Isaac Romão, filha do tenente António Maria Romão-Preferências
7.&,9.& e 13.a
28 Maria Vitória Henriques Botelho Cardoso, filha
do tenente Francisco Botelho Cardoso - Preferências 7.:1., 9.& e 13.&
29 Ilda Babet Cid Cabral Matos Correia, filha do tenente Manuel Correia de Figueiredo - Preferências t », 9.a e 13."
30 Maria Teresa de Castro Alves, filha do tenente
Francisco José Alves - Preferências 7. a, 9. a,
13.3 e 14.&
31 Maria de Lourdes Gomes Nunes, filha do tenente
Emílio Nunes-Preferências
7.&, 9.& e 13.&
• 32 Maria Sebastiana Vaz do Carmo, filha do capitão
Mário Lopo do Carmo - Preferências 7. n, 9. a
.e 13.&
33 Maria José Baptista de Vasconcelos, filha do capitão José Maria de Vasconcelos - Preferências 7,1., 9.:1. e 13.:1.
34 Maria Amélia Mourão da Costa Ferreira, filha do
capitão Alberto da Costa Ferreira - Preferências 7.&, 9.a e 13.a
35 Maria Manuela Pereira Neves, filha do tenente-coronel médico José da Silva Neves - Preferências t », 9.& e 13.a
36 Maria Lídia de Araújo Pereira Xavier, filha do
major Eugénio António Duro Xavier - Preferências t», 9.a e 10.a
37 Berta Vitória Pais Ramos, filha do capitão Abílio
Pais Ramos - Preferências 7. a e 9.
38 Maria Cristina de Freitas Barreiros, filha do tenente José Baptista Barreiros - Preferências
7.&, 9.3 e 12.11'
Do
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39 Sílvia Margarida
do Josus Oliveira, filha do tenente António do Oliveíra - Preferência
7, a
40 Maria da Assunção Amaral, filha do alferes José
da Assunção - Preferências 8. \ 9. a e 13.11
41 Maria José Fernandes
Borges, filha do alferes
Vicente Gonçalves Borges - Preferência
8.11
42 Maria José de Sousa Pires Rodrigues, filha do
alferes Luiz Maria Rodrigues - Preferências

a.a e 13.3
43 Maria Manuela
44
45
46

47

Dulce de Seabra Gomes, filha do
capitão Manuel da Conceição Gomes - Preferências 9.11 o 10."
Berta Guedes Infante da Costa, filha do capitão
Vergílio Pereira da CostttPreforônciaB."
Rita Borges Robalo, filha do alferes António Lopes Robalo - pJ'('Ift>rências 9." e 13."
Maria da Conceição
Silva Vaz, filha do alferes
Joaquim 1I111nuelVaz-Preferências
9.n e 13."
Maria Amélia Cerqueira
Martins Correia, filha
do capitão António CorreiaPreferências
9."

e I3.a
48 Maria

Helena
Sár dica Lopes, filha do tenente
Augnsto Lopes - Preferências
9.11. e 13. a
49 Justina Maria dos Santos Cartaxo, filha do tenente António Maria Cartaxo Júnior.
50 Maria Augusta de Alpoim Fernandes,
filha do capitão Duarte Osório Fernandes
- Preferências
João

9.& e 13.a
51 Maria Eugénia Teixeira Rebêlo, filha do primeiro
tenente Eugénio
Marinho Teixeira ReMloPreferências
9. a e li3. a
5~ Maritt Regina Celorico Borba da Silva, filha do
tenente Anlbal Borba da Silva - Preferências
9.a e 13.."1
53 Maria Rita Vnsquos Sr-gurado,
filha do coronel
J úlio César dos Santos Segurado - Preferência 9. II
54 Maria Bmília Ribeiro Rosa, filha do alferes Manuel dn Costa BOBa - Prefcrôncius 9.:\ e 13. a
55 Fernanda
Moreira de Sousa, filha. do guarda-marinha Foruanrlo do Sousa - Preferências
9. ~ e

13.:1
56 Mnria de Lonrdes da Mota Mariz Coelho da Silva
Neves, filha do capitão José F'ilip« da Silva
Neves
Proferênciue
9.ll o 13 ..'
=
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======-==57 Raquel de Carvalho Pina, filha do tenente Alfredo Ernesto Pina-Preferências
9.a e 13.a
58 Maria da Conceição de Campos Paiva de Novais
e Silva, filha do capitão Carlos Alberto de Novais e Silva- Preferência 9.a
59 Celina Margarida Toixeira Barradas, filha do capitão João Fernandes Barradas-Preferência
9.·
60 Bemvinda Brigham da Silva, filha do tenente
Francisco Lino da Silva - Preferência
6. a,
§ 1.0 do artigo 70.0
61 Eva dos Santos Fernaudes, filha do tenente Agostinho dos Santos Fernandes-Preferências
7.&,
e 9.\ § 1.0 do artigo 70.0
62 Maria Alico Prista da Conceição Caetano, filha
do alferes Francisco Nunes da Conceição Caetano - Preferências 7." e 9. a, § 1.0 do artigo 70.0
63 Maria Cristina Andrade Mendes Magalhãis, filha
do major Artur Mendes de l\{agalhãis - Preferências 7." e 9.\ § 1.0 do artigo 70.0
64 Maria Rosário da Fátima Gomes da Costa de
Melo e Moura, filha do capitão João Herculano
de Monra-Preferências
í.n, 9.", 11.& e 13.a,
§ 1.o do artigo 70. o
65 Maria Helena Oliva Dentinho, filha do tenente
Francisco José Dentinho --Preferências
7.&,
n." e 11.", § 1.0 elo artigo 70.0
66 Maria Emília Garcia Ribeiro, filha do capitão
Luiz Almeida Ribeiro - Preferência 7. a, § 1.<1
do artigo 70.0
67 Maria de Lourdes Patrocinio Chainho, filha do
tenente Carlos de Oliveira da Silva ChainhoPreferência 8.", § LOdo artigo 70.0
68 Marieta Freire Leal Correia, filha do capitão
Numa Pompílio Rosendo Correia-Preferência n.", § 1.0 do artigo 70.0
69 Alice Blasco Gonçalves, filha do tenente Ernesto
Júlio da Graça Gonçalves-Preferência
9.",
§ 1.0 do artigo 70.0
70 Helena Albertina da. Silveira da França, filha do
tenente Bento da França Pinto Oliveira - Preferências 9. e 13. a, § LOdo artigo 70.0
70-A Maria Rita Vasques Segurado, filha do coronel
Júlio César dos Santos Segurado-Preferência n.", § 1.0 do artigo 70.0

s.-

li
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71 Arminda Vieira. Correia, filha do capitão Henrique Augusto Correia-§.
3.0 do artigo 70.0
5.0 grupo

1 Maria Fernanda Castilho Mamede, filha do major
Fernando Mamede - Preferência 3. a
2 Maria Manuela Pereira Neves, filha do tenente-coronel José da Silva Neves - Preferência 7. a
3 Maria Manuela Dulce de Seabra Gomes, filha do
capitão Manuel da Conceição Gomes -Preferêneia 9.
4 Maria Amélia Cerqueira Martins Correia, filha
do capitão António Correia-Preferências
9.a
a
e 13.
5 Maria Regina Celorico Borba da Silva, filha do
tenente Aníbal Borba da Silva-Preferências
9.a e 13.a
6 Maria Helena de Oliveira Silva Carvalho, filha
do capitão Carlos da Silva Carvalho - Preferência 9.
7 Maria da Conceição de Campos Paiva de Novais
e Silva, filha do capitão Carlos Alberto de Novais e Silva-Preferência
9.a
S Celina Margarida Teixeira Barradas, filha do capitão João Fernandes
Barradas - Preferência 9. a
9 Bemvinda Brigham da Silva, filha do tenente Fran. cisco Lino da Silva - § LOdo artigo 70.0
li

3

Filhas de oficiais milicianos
6.0 grupo

r:

1 Maria Beatriz Eldor Coutinho Sá Chaves, filha do
tenente Francisco J osé Elder Sá Chaves - Preferência 5. a
2 Maria Augusta da Silva Brito, filha do capitão
Alberto da Silva Brito - Preferência 7. n
3 Maria Adelina Fernandes Esteves, filha do tenente
Adelino Augusto do Cais Esteves.
Porcionlstas civis
7.° grupo

".

1 Maria Edwiges Órfão Raimundo, filha do segundo
sargento Augusto Inácio Raimundo - Preferências 3. a e 11. n, última parte do artigo 65.0
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2 Maria Helena de Oliveira Silva Carvalho, filha do
capitão Carlos da Silva Carvalho - Preferência
3.·, última parte do artigo 65.°
3 Lorena Augusta de Faria, filha do capitão Manuel José de FariaPreferência 4.a, última
parte do artigo 65.°
4 Bemvinda Brigham da Silva, filha do tenente
Francisco Lino da Silva - Preferências 3.3 e
8.a, última parte do artigo 65.°, § 1.0 do artigo 70.°
5 Maria Francisca da Costa Andrade, filha de Alfredo Maria da Costa Andrade - Preferências
4.3 e l1.a
6 Laura Vaz de Almeida, filha de Manuel Luiz de
Almeida - Preferências 4. a e 11. a
7 Dalila de Jesus Castro Pereira, filha de Rogério
Afonso de Castro Pereira - Preferência 4.&
8 Maria Emília Machado de Oliveiaa Sampaio, filha
de Nestor José de Oliveira Sampaio (falecido)Preferências 6.3 e 12.&
9 Maria Cristina da Veiga Marques Pereira Rato,
filha de José Paulo Pereira Rato (falecido)Preferência 6. a
10 Mariana Celorico Palma, filha de Francisco Celorico Palma - Preferência 11. a
11 Maria Helena Baptista Gonçalves, filha de António Augusto Gonçalves-Preferência
11.a
12 Maria Cidália Fernandes Grave, filha de Augusto
Grave-Preferência
11.3
13 Conceição Barrela Ferreira, filha de Joaquim Jacinto Ferreira - Preferência 11. a
14 Maria da Soledade Antunes Diniz, filha de Manuel Diniz Júnior - Preferência Ll ."
15 ldalina Celeste Reis Barradas, filha de José Francisco Pólvora Barradas - Preferência 11. a
16 Maria Adelina da Conceição Maia Júlio, filha de
Carlos Júlio.
Filhas de praças de pré
1.· grupo

1 Deolinda Rosa Duarte, filha do primeiro cabo
João Duarte (falecido) - Preferência 2.a, alínea!).
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2 Irene da Silva Pereira, filha do sargento ajudante
Francisco Pereira (falecido) - Preferências 2. n,
9.a e 14.0.
3 Maria da Conceição da Costa Ferreira, filha do
segundo sargento de marinha José Joaquim
Ferreira (falecido) - Preferências 2.:1 e 9.11
4 Alice de Jesus Cabral, filha do soldado António
Luiz Cabral (falecido).
2.° grupo

1 Elisa Cordeiro Mónica, filha do segundo sargento
Manuel Mónica (falecido) - Preferência 1. a
2 Olinda Vieira da Silva, filha do primeiro cabo Manuel da Silva (falecido) - Preferências 2.0.e 3.:1
3 Maria Augusta de Almeida Santa Eufémia, filha
do segundo sargento Antero Antunes Santa
Eufémia (falecido)-Preferências
2.a, 5.:1, 9.",
13.a, 14.0. e 15.04 Maria Irene de Almeida Santa Eufémia, filha do
segundo sargento Antero Antunes Santa Eufémia (falecido) - Preferências 2.11, 5.:L, 9.a e 13.:1
5 Virgínia de Assunção Cardoso, filha do segundo
sargento músico Manuel Joaquim Cardoso (falecido) -Preferõncias
2.:1 e 5.11
6 Ema do Carmo Machado, filha do segundo sargento João Machado (falecido) - Preferências
2.&, t» e 9.:1
7 Branca Serra Canelas, filha do sargento ajudante
João Pedro Canelas (falecido) - Preferências 2. a,
7.", 9.11 e 13.0.
8 Maria do Céu Monteiro dos Santos, filha do segundo sargento António Cordeiro dos Santos
Júnior (falccido)-Preferências
2.a e 7.8
9 Maria João Correia da Cruz, filha do primeiro
cabo da armada José António da Cruz (falecido)-Preferências
2.8, 9.3 e 13.a
10 Maria Delfina da Costa e Sousa, filha do primeiro
sargento Custódio Augusto de Sousa (falecido)Preferências 2.0. e 9.0.
11 Dulce Alzira Pereira Lima, filha do segundo sargento Ilídio Pereira Lima (falecido) - Preferências 2.0. e 9,0.
12 Fernanda Fernandes Paredes, filha do soldado
Manuel Maria do Nascimento Paredes (falecido) - Preferências 2.3, 9.3 e 13. a
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13 Maria da Conceição Vidal, filha do primeiro sargento António de Sousa Vidal (falecido) - Preferências 2.&, 9.a e 13.a
14 Emília Fonseca Ferreira,
filha do primeiro sargento de marinha José Correia Ferreira
(faleciclo) - Preforõucia 2."
15 Maria Ascensão Medeiros Grácio Pires, filha do
primeiro
sargento
Augusto Pires (falecido)Preferência
2.", alínea j), § 2.0 do artigo 70.0
16 Ester Olívia Gomes Dias, filha do primeiro cabo
Manuel Josó Dias (faLecido)-Preferências
2.a
O 9.·. § 2.0 do artigo
70.0
17 Alda Martins
Pereira,
filha do primeiro
cabo
Manuel Fornandes
Pereira
(fnlecido)Preferências 2.", 9.a e 14.", § 2.0 do artigo 70.0
18 Gracinda Clara Ferreira,
filha do primeiro
fogueiro da armada,
Eloutério Nunes Ferreira
(fulccido) -§ 2.0 do artigo 70."
3." grupo

l-A

Olinda Vieira da Silva, filha do primeiro cabo
Manuel da Silva (falecido) - Preforõncias 2." e
3.", concorro um irmão ao L P.
1 Ermelinda
Marçal de Oliveira, filha do segundo
sargento
de marinha
Manuel Pedro do Oliveira - Preferência
2.a, alínea c), § 2.0 do artigo 70.0
2 Argentina da Silva Correia, filha do segundo sargento de mariuha
José Pinto Correia
(faloduo) _:_Prcferôncia 2.", alínea d), § 2.0 do artigo 70.0
2-A Maria Augusta
de Almeida
Santa Eufémia,
filha do segundo
sargento
A ntero Antunes
Santa Eufémia (fulccidoj-c-T'refcrõncias
2.&.5.",
9.1\, 13.a e 14.3, concorrem um irmão ao I. P.
e uma irmã ao L F.
3-A Virginia de Assunção
Cardoso,
filha do segundo sargento
músico Manuel .Joaq uim Cardoso (falecido) - Preferências 2.a o 5.", concorro
um irmão ao 1. P.
3 Antónia do Sousa Figueiredo,
filha do segundo
sargento António Figueiredo
(falecido)
- Preferências 2. a e U.'~, § 2.0 do artigo 70.0
4 Otilia da Conceição Pais Dias, filha do segundo
sargento
Casimiro
António Pais Dias (fale-
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cido) - Preferências 2. a, 9. a e 13. a, § 2.0 do artigo 70.0
5 Virgínia da Assunção Jorge Vasques, filha do
sargento ajudante José António Carlos Vasques (falecido)-Preferências
a- e 9.n, § 2.0
do artigo 70.0
6 Ema Machado Ferreira, filha do segundo sargento Emo Jaime Ferreira (falecido) - Preferência 2.&, § 2.0 do artigo 70.0
5-A Otília da Conceição Pais Dias, filha do segundo
sargento Casimiro António Pais Dias (falecido) - § 3. o do artigo 70.0, concorre um irmão
ao 1. P.
6-A Maria Irene de Almeida Santa Eufémia, filha
do segundo sargento Antero Antunes Santa
Eufémia (falecido)-Alínea
c) do § 2.° do artigo 71.0

IX - BALANCETES

..
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Obituário

1933
Setembro
»
),

Outubro
»

"

3-

Capitão miliciano de pioneiros Manuel' Farinha
dos Santos.
11- Coronel, reformado, António Verfssimo dê Sousa.
18 - Tenente
de infantaria
Domingos António Jerónimo.
,:
1- M ajor, reformado, Zeferino Cândido de Castro Caria.
1 - Tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Joaquim Relvas.
,
8 - Tenente-coronel,
reformado, Artur Eugénio de Almeida e Silva.
Rectificações

Na Ordem do Exército n.s 13,2." série, do corrente ano, p. 503
(Obituário),
onde se lê: "Ernesto Maltês Pico», deve ler-se: "Alfredo Ernesto Maltês Pico".
Na Ordem do Exército n.? 14,2." série, do corrente ano, p. 508,
1. 14, onde se lê: ,,2." Repartição», deve ler-se: ,,3." Repartição».

Isue Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

lOTEC

N.O 16
MINISTÉRIO

DA GUERRA

DE NOVEMBRO DE 1933

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Maria do
Carmo do Valo Pimenta, órfã do capitão de cavalaria
Adelino Pimenta, a reversão da cota parte do subsidio
mensal do 65, que conjuntamente com ela percebia sua
mãi D. Emília Isabel Barbosa do Vale Pimenta, falecida
em 14 de Abril de 1930.
Ministério da Guerra, 30 de Setembro de 1933.-0 Ministro da Guorra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de
1933. Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).
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Ministério da Guerra _I.a
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DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 30 de Setembro do corrente ano:
Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico, do batalhão de caçadores
n.? 1, Severino Sant'Ana Marques, 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 27 do corrente mês.

Por decretos de 7 do mês findo:
Disponibilidade

Major de infantaria Alberto José Caetano Nunes Freire
Quaresma, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou em 3 do corrente mês.
Reserva

General Miguel Baptista da Silva Cruz, 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, devendo ser considerado nesta situação desde 3 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico, da 3.a companhia de saúde,
João Augusto Fernandes da Costa Taborda, 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 4 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Eugénio Cândido
Osório, por ter atingido o limite de idade, nos termos
da alínea a) do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378;
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 do corrente mês.
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Por portarias de 16 de Setembro do corrente ano:
Supranumerário

permanente

Capitão de infantaria, adido, Emídio Augusto Vergílio, que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 8 do corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana.
Disponibilidade

Tenente do serviço de administração militar, adido,
Serafim Jacinto dos Santos, que, de regresso do Ministério do Comércio e Comunicações, se apresentou em 14
do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na
Administração Geral dos Correios e Telégrafos.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano de infantaria José da Silva Barreiros, 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
14 do corrente mês.

Por portarias de 23 de Setembro do corrente ano:
Aumentado ao efectivo do exército o tenente de infantaria José de Paiva e Silva, que, estando na situação
de desertor, se apresentou em 6 do corrente mês, por
ser acusado de um crime diferente do previsto no artigo 1.0 do decreto n,? 21:942, de 5 de Dezembro de
1932, e não lhe ser portanto aplicável o disposto no
artigo 6.° do decreto n.? 21:943, da mesma data, alterado pelo artigo 2.° do decreto n." 22:072, de 16 do
referido mês e ano, devondo ser considerado na situação
de disponibilidade desde aquela data.
Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, adido, Artur Quintino Rogado,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou, para preenchimento de vacatura no respectivo quadro, em 20 do corrente mês.
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Por portarias de 30 de Setembro do corrente ano:
Supranumerário

Alferes de infantaria, com a patente de tenente, adido,
Augusto da Cunha Machado, que, de regresso do Ministério das Oolónias, se apresentou em 28 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano módico, da 2. a companhia de saúde,
Eduardo Orisanto Xavier Valez, 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 24 do corrente mês.

Por portaria de 7 do mês .findo:
Reserva

Tenente, do batalhão de caçadores n, o 4, Cristóvão
Pereira, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 4 do corrente mês.

111- PROMOÇOES
Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 1do corrente mês:
Ministério da Guerra -I.' Direcção Geral- 2.1 Repartiçíl:o

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, adjunto, o aspirante a oficial
do secretariado militar Francisco de Assis Mesquita
Vasques Garcia.
Ministério da Guerra - I. a Direcção Geral- 3.1 Repartição

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, eupranumerários, adjuntos, os aspirantes a oficial do secretariado militar José Carreira Alves e José
Leonardo Guedes da Silva.

2.· Série
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Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 2.' Repartição

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, arquivista, o aspirante a oficial
do secretariado militar Vergilio Aureliano Guerra.
Ministério da Guerra - Repartição Geral

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, o aspirante a oficial do secretariado militar, adjunto, José Manuel Viconte.
.
Regimento de infantaria n.· I

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Francisco Marques Rêpas.
Regimento de infantaria

n. ° II

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Joaquim dos Santos Gomes.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes, supranumerário,
o aspirante a oficial, da
Escola Militar, José António de Almeida Costa Franco.
Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes, supranumerário,
o aspirante a oficial, da
Escola Militar, João Henrique Vieira Branco.
Batalhão de caçadores n. ° 5

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial, da
Escola Militar, Arnaldo Schulz e Artur Ferrão Pimental
da Costa.
Batalhão de metralhadoras n.O I

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial, da
Escola Militar, Fernando Viotti de Carvalho, Jorge Aloxandre da Fonseca e João Mateus da Cruz.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 14

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, o aspirante a oficial d.o secretariado militar Bernardino Lourenço Coelho.
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Regimento de artilharia

2." Série

ligeira n. c I

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar:
António de Faria Leal e Luiz da Costa Campos e
Meneses.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.O 15

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar,
Joaquim de Avelar Santos e Eurico de Oliveira Pinto.
Grupo de artilharia

a cavalo n.O I

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Augusto de Jesus Remigio.
Regimento de cavalaria n.O 2

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Jaime
Filipe da Fonseca.
Regimento de cavalaria n.O 4

Alferes, o aspirante a oficial João Augusto Pimentel
Feio Ferreira da Silva.
Regimento de cavalaria n. o 6

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Vasco
de Brito Melo e Castro de Lemos da Costa Salema.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes, supranumerários, os aspirantes a oficial, da
Escola Militar, Manuel Campos Costa e António Sebastião Ribeiro de Spinola.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Augusto Casimiro Ferreira Gomes.
Regimento de cavalaria n.O 9

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar, Luiz
César Tedeschi Bettencourt, Francisco Plácido de Brito
Melo e Castro da Costa Salema, e João Maria Amado
da Cunha e Vasconcelos de Carvalho.
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Regimento de sapadores mineiros

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar,
João Correia de Magalhãis Figueiredo, José Baptista de
Sousa Lõbo, Jorge Luiz Tedeschi Seabra e Rui Travassos Santos Dias.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia, o
aspirante a oficial do mesmo extinto quadro António
João da Conceição Travanca.
Batalhão de pontoneiros

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar,
José Fortunato Paulino Freire Temudo, José Ferreira
dos Reis, José Francisco Correia Leal, Fernando Edgar
de Almeida Caiola, Manuel Barbedo de Magalhãis e
Gijsbert Paz Andringa.
•
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia, o
aspirante a oficial do mesmo extinto quadro Carlos José
Henriques Quaresma.
Depósito geral de material aeronáutico

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial de infantaria Manuel de Sousa Duarte Borrego.
I .• companhia de administração militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerários, os aspirantes a oficial do mesmo serviço Armando Pereira Garcia e, da Escola Militar, Fausto da
Silva Simões.
2.' companhia de administração;militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da
Escola Militar, Américo do Patrocínio.
Supranumerário

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o aspirante a oficial do secretariado militar Miguel
Augusto da Silva.
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3.a Repartição

Por portaria de 1 do corrente mês :
Promovidas a aspirantes a oficial, nos termos do artigo 20.0 do decreto n.? 12:992, de 7 de Janeiro de 1927,
e do artigo 94.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, as seguintes praças:
Primeiro sargento, do regimento de infantaria n.? 10,
Avelino António Martins; segundos sargentos: do regimento de infantaria n. o 10, Joaquim Augusto Cordeiro,
do regimento de infantaria n. o 6, Júlio Alberto Vieira;
primeiros sargentos cadetes: do regimento de artilharia
de costa n. o 2, Paulino Magalhãis Correia, para o regimento de. cavalaria n. o 8; do regimento de cavalaria
n.? 8, António Rebêlo Neves Diniz Ayala e Luiz Manuel
Tavares; segundos .sargentos: da 1. a companhia de administração militar, Alvaro da Silva Ferreira e da 3. a companhia de administração militar, Rodrigo de Matos Azevedo Leal Júnior.
Para o extinto quadro auxiliar de artilharia:
Primeiro sargento, do grupo de artilharia a cavalo
n. o 2~ Joaquim Jerónimo Carneiro de Sousa Meneses
e segundo sargento, do regimento de artilharia ligeira
n. o 3, António José Branco.
Para o extinto quadro auxiliar de engenharia:
Primeiro sargento, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, António Soares Cadete e segundos
sargentos, do regimento de telegrafistas, Alexandre Gonçalves Gaspar e António José dos Santos.
Para o extinto quadro auxiliar do serviço de saúde:
Segundos sargentos: da 3.:! companhia de saúde, Isidro António Gaio, e da 2. a companhia de saúde, Armando de Sousa Faria.
Para o secretariado militar:
Primeiro sargento, da Escola Central de Oficiais, Manuel de Sousa Vitoriano, para a 2.a Repartição da L." Direcção Geral do Ministério da Guerra.

2.- Série
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E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 21 do mês findo:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Adjunto, o coronel de artilharia com o curso do estado
maior, adido ao quadro, Carlos Elias da Costa Júnior.
Regimento de infantaria

n.O I

Alferes, do regimento de infantaria n.? 18, Joaquim
Maria Valente, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 7

Tenente, do regimento de infantaria' n." 19, Francisco
de Sousa, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.O 20

Tenente, do regimento de infantaria n. o 5, Alberto Teixeira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 4

Capitão, supranumerário
permanente, do regimento
de infantaria n. o. 4, Francisco Pinto Veiga, pelo pedir.
Regimento de artilharia

Capitão, do regimento
Félix José Antunes.

de costa n.O 2

de artilharia

de costa n.? 1,

Regimento de cavalaria n,O 7

Capitão de cavalaria, com o curso do estado maior,
adido, Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira,
para os efeitos da alínea a) do artigo 44.0 do decreto
n,o 17 :378, de 27 Setembro de 1929, substitui do pelo
decreto n,o 19:175, da 27 Dezembro de 1930.
Regimento de cavalaria n.O Q

Oapitão, do regimento de cavalaria n. o 3, Gustavo Manuel Sant' Ana da Cunha e Castelo Branco, pelo pedir.
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Regimento de sapadores mineiros
2,· grupo

Capitão miliciano médico, do quadro especial, do regimento de infantaria n." 16, Júlio Coutinho de Sousa Refoios, por motivo disciplinar.

Ministério da Guerra - 3.a DirecçAo Geral-I.a

RepartiçAo

Por decretos de 30 de Setembro do corrente ano:
Provido no lugar de professor da 19. a cadeira da Escola Militar o capitão de engenharia Jorge César Oom.
Provido no lugar de professor adjunto da 11." cadeira
da Escola Militar o capitão do serviço de administração
militar António da Silva Simões.

v-

AUMENTOS

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a 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
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de
de 1929, modlHcado pelo decreto n,o 19:069,
Novembro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sObre o sOldo:

no oflclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por decreto de 7 do mês findo:
Infantaria-coronéis:
José Maria Vale de Andrade,
na 2. a Repartição da 1.a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Mário Constantino Oom do Vale, no regimento de infantaria n." 12,' Caetano Eduardo Freire de
Andrade, no distrito de recrutamento e reserva n. o 3, e
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Luiz Gonzaga Cardoso de Meneses Pinheiro, no distrito
de recrutamento e reserva n. o 21, desde 1 de Outubro
de 19i-l3; tenentes-coronéis: Zeferino Camossa Ferraz de
Abreu, no quadro da arma, desde 1 de Outubro de 1933,
e José Augusto de Melo Vieira, no Instituto Feminino de
Educação e Trabalho, desde 19 de Agosto de 1933; extinto quadro auxiliar de artilharia-major
António da
Silva Soares, na Direcção da Arma de Artilharia, desde
1 de Outubro de 1933.
Por portaria de 7 do mês findo :
Infantaria - capitão miliciano, do quadro especial,
Vítor Carlos Braga, no batalhão de caçadores n. o 4;
cavalariacapitão Ricardo José Alves Porto, na Direcção da Arma de Cavalaria; engenharia - capitão
Artur Quintino Rogado, no quadro da arma; extinto
quadro auxiliar de artilharia=--capitão
Carlos Marques
Alexandre, na Escola Central de Oficiais, todos desde 1
de Outubro de 1933.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

P01' decreto de 7 do mês findo:
Infantariabrigadeiro Casimiro Vítor de Sousa Teles, no quadro da arma, desde 1 de Outubro de 1933.

VI-

DECLARAÇOES

E DISPOSIÇOES

Ministério da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados os oficiais e pra~as a seguir
mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha que lhes vão indicadas, é-lhes permitido
usar as respectivas insignias:
Cruz Vermelha de Benemerência

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Eduardo Ferreira Viana.
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Cruz Vermelha de Mérito

Tenente-coronel
de infantaria Ernesto
Gonçalves
Amaro.
Major de engenharia Ramiro Ferreira Viana.
Capitão de engenharia Raimundo António Rodrigues
Serrão.
Medalha de Agradecimento

Soldados, do 1.0 esquadrão, n." 6, Bento Jorge, e
n.? 69, Manuel Moreira; do 2.° esquadrão, n.? 110, Elói
José Granadeiro; da 5.a companhia do batalhão n.? 1,
n." 98, António Pereira; e, da La companhia do batalhão
n." 2, n.? 113, Manuel Alexandre, todos da guarda nacional republicana.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral - I.a Repartição
2) Declara-se que, por Sua Excelência o Presidente
da República Espanhola, foi condecorado com a grã-cruz
da Ordem do Mérito Militar o Ministro da Guerra, major
de infantaria, Luiz Alberto de Oliveira.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

3) Declara-se que o alferes picador Laurentino Rodrigues Laguez conta
antiguidade dêste pôsto desde 1 do
corrente mês.

ª

4) Declara-se que o alferes chefe de banda de música
José João Duarte Craveirinha conta a antiguidade dêste
posto desde 1 do corrente mês.

2.&Série
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Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição

6) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados transferidos para a situação de reserva:
General Miguel Baptista da Silva Cruz, 797614, sendo:
pensão de reserva, 453675; lei n.? 888, 45637; lei
n.? 1:332, 290640; 0,14 por cento, 7662; do vencimento
total 15663 são pela provincia de Moçambique. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 51 anos de
serviço e 18 periodos.
Tenente de infantaria Cristóvão Pereira, 145657,
sendo: pensão de reserva, 134609; lei n." 888, 5;$36;
0,14 por cento, 6612; do vencimento total 13663 são
pela provincia de Moçambique. Tem 1 aumento de 10
por cento sõbre o sõldo, 32 anos de serviço e 35 períodos.
0
7) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3. do
decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Aurora Pereira Soares da Costa para
receber, ao abrigo dos n. os 1.0 e 2.° do § único do artigo 1.0 do meúcionado decreto, os vencimentos de seu
marido, segundo sargento músico do regimento de infantaria n.? 18, António da Costa, internado na casa de
saúde de S. João de Deus, em Barcelos.

VII- ANÚNCIOS
Direcção do Serviço de Saúde MlIltar

Nos termos do artigo 4.° do decreto n." 21:774, de 25
de Outubro de 1932, publica-se que foram admitidos ao
concurso para o provimento das vacaturas no quadro
permanente dos oficiais médicos, anunciado nos termos
do artigo 3.° do mesmo decreto no Diário do Gooêrno
n." 160, 2.&série, de 13 de Julho de 1933, e na Ordem
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do Exército n.? 13, 2.a série, de 20 de Setembro
1933, os seguintes candidatos:

de

José Baptista Nunes da Silva Graça, alferes miliciano
médico, licenciado, da La companhia de saúde.
José António de Sousa Pereira, alferes miliciano médico,
licenciado, da La companhia de saúde.
Almiro Manuel Ribeiro Martins, alferes miliciano médico,
licenciado, da La companhia de saúde.
João Guilherme de Cáceres Serzedelo de Munhoz Braga,
alferes miliciano médico, licenciado, da 3.a companhia
de saúde.
Mário Ludgero Veiga, alferes miliciano médico, licenciado, da 3.a companhia de saúde.
Egas de Freitas Ribeiro, alferes miliciano médico, licenciado, da 3.a companhia de saúde.
Joaquim Ernesto da Silva Real da Câmara Pires, alferes
miliciano médico, licenciado, da 3.11 companhia de saúde.
António Henrique Balté, alferes miliciano médico, licenciado, da 3. a companhia de saúde.
António Pires Cabral, alferes miliciano médico, licenciado, da 3.:; companhia de saúde.
João Maria Gomes de Souto Soares, alferes miliciano
médico do regimento de cavalaria D.O 2.
José João Pinto de Oliveira Martins, aspirante a oficial
da La companhia de saúde.
Tertuliano Lopes Soares, aspirante a oficial da 3. a companhia de saúde.
Acácio Alberto dê Abreu Faria, aspirante a oficial da
3.a companhia de saúde.
Joaquim Amorim dos Santos Correia, aspirante a oficial
da 3. a companhia de saúde.
Henrique Lima Barbeitos Pinto, primeiro sargento cadete n.? 113 do regimento de cavalaria n.? 9.
Manuel Marques da Silva Soares, primeiro sargento cadete do regimento de infantaria n.? 19.
Augusto Frederico da Silveira Machado, primeiro sargento cadete do grupo de defesa móvel de costa.
Guilherme António Abranches Pinto, primeiro sargento
cadete do regimento de artilharia ligeira D. ° 3.
José Libertador Ferraz Pereira Monteiro, primeiro sargento cadete n." 14/E do regimento de cavalaria n." 8.
Nelson Correia de Magalhãis Figueiredo, primeiro sargento cadete n." 37/E do grupo muto independente
de artilharia de montanha n.? 12.
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Jorge Augusto da Silva Horta, primeiro sargento cadete
n. o 100 do regimento de artilharia n, o 3.
João José Varela, primeiro sargento cadete n,° 48/E do
regimento de cavalaria n." 7.
João Manuel de Azevedo Coutinho, primeiro sargento
cadete n.? 37/E do regimento de cavalaria n." 2.
Mário de Sousa Teles Leitão, primeiro sargento cadete
n." 13jE do regimento de cavalaria n." 2.
Manuel de Brito Subtil, segundo sargento cadete n.? 82/E
do batalhão de metralhadoras n.? 2.
Alborto de Salis Amaral, soldado cadete n.? 160/27 do
regimento de artilharia ligeira n. o 3.
António Domingos dos Santos, soldado cadete' n." 33/27
da 3.a companhia de saúde.
Manuel Soares da Costa Guimarãis, soldado n.? 791/28
da 1.& companhia de saúde.
Augusto Lopes Furtado, soldado licenciado n,o 143/26
da 2." companhia de saúdo.
João José Leite de Abreu Novuis, soldado n.? 586 do
D. L. do regimento de artilharia ligeira n. ° 3.
Artur Óscar May Figueira Viana, soldado n.? 144;29
da 3." companhia de saúde.
_
Ricardo Pedro Chaves de Almeida, soldado n.? 155;26
da 3. companhia de saúde.
António Durão Leitão, soldado n.? 62/27 da 3." companhia de saúde.
Manuel Dias da Costa, soldado n." 187;28 da 2." companhia de saúde.
Henrique Maria do Carmo do S. Paio Molo e Castro,
soldado n. o 135/26 da 3. a companhia de saúde.
Aarão Fernandes de Miranda, soldado n." 213;26 da
3.a companhia de saúde.
António Jacinto Pinto, soldado enfermeiro n." 796/27 da
3. a companhia de saúde.
José Pinheiro Cardoso de Campos, soldado n." 119/24
da 3.a companhia de saúde.
José Miguel Sanches, soldado n." 60;27 da 3.a companhia de saúde.
Albano de Almeida Rebêlo, soldado n." 58;27 da 2.a companhia de saúde.
Francisco Afonso de Matos, soldado n.? 27/925 da
2.& companhia de saúde.
António da Paz Pereira, soldado n. o 118/929 da 2. a companhia de saúde.
11

608

ORDEM DO ExímCITO

N.o 16

2." Série

Amadeu
Bettencourt
Machado,
soldado n.? 195/26 da
3. II companhia de saúde.
José da Costa Macieira, soldado n.? 353/27 do regimento
de infantaria n," 1.
Eugénio
Augusto
Portal Jorge, soldado n.? 574/28 da
1. a companhia de saúde.
Abílio de Castro Peral, soldado n.? 262/29 da 3.a companhia de saúde.
Artur de Almada e Melo, soldado n. ° 118/25 da 3.:1 companhia de saúde.
Leopoldo
Fernando
dos Santos
Figueiredo,
soldado
n ," 616/28 da 3.a companhia
de saúde.
Manuel Serojo Garcia, soldado n,o 148/25 da 3.:1 companhia de' saúdo.
Joaquim
Magalhãis
de Oliveira Barbosa,
soldado
cadr-te n. o 212/30 da 1.:1 companhia de saúde.
Humberto
dos Santos Rocha,
soldado n.? 107/25 da
3. li companhia do snúde,
Francisco
Ribeiro d13 Oliveira Freire
Júnior,
soldado
n, ° 97/25 da 3.a companhia
de saúde.
Manuel José Caetano Frazão, soldado
n." 98/25 da
3.a companhia do saúde.
João António dos Santos Farraia,
soldado n." 72/33 da
3.a companhia do saúdo.
Ricardo Horta Júnior, soldado n.? 6~/28 da 3.a companhia do saúdo,
Carlos
Pinto Cortês,
soldado
cadete n." 236/30
da
2.1\ companhia do saúdo.
José Robalo Mendes Sentieiro,
soldado n.? 129/28 da
3.a companhia de saúdo.
Salvador
José da Cunha Mendonça e Meneses, soldado
n." 257;29 da 3.a companhia de saúde.
António do Oliveira Barreto de Araújo, soldado n,? 113
da R. T. do distrito
de recrutamento
e resorva
n.? 8.
Fausto Tavares Xavier, soldado n," 28 do T. T. do distrito de recrutamento
e reserva 0.0 19.
Manuel Poroira Rodrigues Clarinha, soldado n." 675 do
distrito do recrutamento
e reserva n. o 2.
António Jorge Coelho, soldado n.? 501 do D. L. do
distrito de recrutamento
e reserva n." 2.
Jacinto de Carvalho Andrndo, soldado n." 7:471 do distrito de recrutamento
e reserva n.? 18.
Jorge Gustavo Sanches de Castro Marquos dos Santos,
soldado cadete 0.0 47/29 da La companhia de saúde.
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Hermenegildo Roxo Corujeira, soldado n.? 254/47 territorial do distrito de recrutamento e reserva D.O 2.
Mário Pessoa de Sousa Dias, soldado n,° 171/26 da
2. a companhia de saúde.
António José de Araújo, soldado cadete n.? 392/27 da
1. a companhia de saúde.
Luiz Filipe Colaço.
Serão também admitidos se até às dezasseis horas do
dia 14 do corrente mês apresentarem na Direcção do
Serviço de Saúde Militar o original da sua carta de
formatura os seguintes candidatos:
Manuel da Silva, alferes miliciano médico da 2. n companhia de saúde.
Alvaro de Sousa Ramos, alferes miliciano médico da.
3. n companhia de saúde.
Henrique Aires Nunes Soares, alferes miliciano médico
da 3.:1 companhia de saúde.
Vergilio João Soares Viegas, alferes miliciano médico
da 3.:1 companhia de saúde.
Jaime da Silva Sardinha Mota, alferes miliciano médico
da 3." companhia de saúde.
..
Lino Aires Leal de Matos, aspirante a oficial miliciano
módico da 3. a companhia de saúde.
Henrique Moutinho, primeiro sargento cadete n. ° 745/24
do U. L. do regimento de artilharia ligeira n.? 3.
José Augusto Monteiro, primeiro cabo n. ° 188/23 da. La
companhia de saúde.
Arlindo Gonçalves Soares, soldado cadete n." 169/30 da
La companhia de saúde.
Acácio José Alves Pereira, soldado n.? 573(28 da V"
companhia de saúde.
António dos Santos Redondo, soldado cadete n." 98/27
da 2.:1 companhia de saúde.
Ismael da Conceição Pina de Oliveira, soldado cadete
n. o 11328 da 1.:10 companhia de saúde.
José Manuel Pinto de Sousa, soldado n. o 199/31 da La
companhia de saúde.
Augusto França Martins, soldado n.? 537/28 da 3.11.companhia de saúde.
João do Carmo Sonsa Santos, soldado cadete n.? 179/31
da 1.11.companhia de saúde.
Narciso da Silva Coelho, soldado n.? 17b/28 da La companhia de saúde.
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Francisco da Mota Tôrres,
companhia de saúde.

Z.a Série

soldado n." 193/28 da V"

Os candidatos devem solicitar guias de marcha nas
suas unidades, para se apresentarem ao presidente do
júri no Hospital Militar Principal de Lisboa no dia 17
do corrente mês, pelas catorze horas.
O candidato Luiz Filipe Colaço solicitará a sua guia
na Direcção do Serviço de Saúde Militar.

Obituário

1933
Outubro 17 -Alferes
de infantaria
Mendes.

Adriano Diogo da Silva Dias

Rectificação

Na Ordem do Exército

n.v 13, 2.- série, do corrente ano,

p. 503,

1. 28, onde se lê: «28», deve ler-se: «25».

Luiz Alberto de Oluietra;
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

MINISTÉRIO

DA GUER·RA

17 DE NOVEMBRO

ORDEM

DO

DE 1933

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte,
1- MUDANÇAS

Ministério

DE QUADRO

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 28 de Outubro findo:
Adido ao quadro da arma de aeronáutica

Major de aeronáutica om disponibilidade, Eduardo
Rosário Gonçalves, nos termos do artigo 4.° do
creto n. ° 22:438, de 10 de Abril do corrente ano,
vendo ser considorudo nesta situação desde 12
mesmo mês.

da
dedede

Quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n. o 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Major do aeronáutica Josó Francisco Antunes Cabrita,
nos termos do artigo 3.° do decreto n." 22:438, de lG
do Abril do 1933, devendo ser considerado nesta situação desde 12 elo mesmo mês.
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Por portaria de 28 de Outubro findo:
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto n.O 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Capitãis do aeronáutica
António Rodrigues
Alves e Manuel do Barros
Amado
da Cunha, nos termos do
artigo 3.° do decreto n." 22:438, do 10 de Abril do
corrente ano, dovendo ser considerados nesta situação
desdo 12 do mosmo mês.

11- MtJDANÇAS
Ministério da Guerra _I.a

DE SITUAÇAO

Direcção, Geral-

2.a Repartição

Por decretos de 14 de Outubro findo:
Reserva

Coronel,
do rogimento
de infantaria
n.? 4, Gustavo de
Andrade Piçarra e tenonte-coronel
do extinto quadro
auxiliar
de engenharia,
da Inspecção do Serviço de
Obras e Propriedades
Militares, Lourenço de Jesus e
Silva, o primeiro nos termos da alínea b) do § 3.°
do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setombro 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 7 e 2 de Outubro de 1933.
Oficiais milicianos de reserva

Major mili.ciano médico, do batalhão de caçadores n.? 3,
. Armando
de Sousa Chaves, por ter atingido o limite
- de idade, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do de- creto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1920, devendo
ser considerado
nesta situação desde 14 de Outubro
de 1933.

Por decreto de ~1 de Outubro findo:
Adido

Major de infantaria,
da La Repartição
da l.a Direcção
. Gel'al do Ministério da Guerra, J oaquim Foliciano de
Azevedo, por ter sido requisitado
para desempenhar
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de serviço dependente do Ministério
nos termos do artigo 31.° do decreto
23 de Março de 1927, devendo ser consituação desde 13 de Outubro de 1933.

portaria de 9 ele Setembro do corrente ano:
Adidos

Capitão, do regimento de artilharia de costa n. ° 1, Eduardo
Berardo Lápide Loureiro, tenente, do regimento de
artilharia de costa n.? 2, Manuel Martins de Oliveira,
e alferes de infantaria, com a patente de tenente, da
Escola Central de Oficiais, Luiz Gamito Dentinho,
por torem sido requisitados para desempenhar comis-sões de serviço dependentes, os dois primeiros do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, e o último
do :\linistório do Comércio e Indústria, no Instituto
Geográfico e Cadastral, devendo ser considerados
nesta situação desde 4 de Setembro de 1933 .

•
Por portaria

ele 30 de Setembro elo corrente ano:
Adido9

Tenentes: de infantaria, da La Repartição da 1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, José dos Santos
Cabrita, da Escola Prática de Infantaria, Luiz do Carmo
dos Inocentes e Amadeu César Lopes, do batalhão
independente de infantaria n." 23, Frederico Augusto
Lopes da Silva Júnior e miliciano, do quadro especial,
do batalhão de caçadores n.? 8, Isaías Carlos de Sousa
Sardinha; do grupo de artilharia pesada n, ° 2, Mário
José da Silva Truvassos Arnedo, do regimento de
artilharia de costa n." 1, Eurico Castilho Serra; e, do
regimento de cavalaria n.? 8, Carlos Maria do Carmo;
alferes, do regimento de infantaria n.? 3, Joaquim Manuel Vaz, com a patente de tenente, do batalhão de
ciclistas n. ° 2, Bento Teodósio Tomaz Cabrita, e de
cavalaria, da escola prática da arma, José Maria Guedes Cabral de Campos, por terem sido requisitados
para desempenhar comissões de serviço dopendeutes,
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O' quarto do Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
O' sétimo do Ministério
do Comércio e Indústria,
no
Instituto
Geográfico e Cadastral,
O' oitavo do Ministério dO' Interior, na polícia de segurança pública, e O'S
restantes
do Ministério
das Colónias, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 do Março de
1927, devendo ser considerados
nestá situação, O' O'itavo desde 21 de Agosto e O' quarto, O' sétimo é O'S
restantes,
respectivamente,
desde 14, 25 e 23 de Setembro de 1933.

Por portaria de 14 de Outubro findo:
Supranumerário

Tenente

de infantaria,

permanente

adido,

António

Falcão,

que, de

regresso do Ministério do Interior, se apresentou em
1 de Outubro
de 1933, pO'r ter deixado
serviço na guarda nacional republicana.

de prestar

Por' portarias de 21 de Outubro findo:
-

.

Supranumerário

permanente

Tenente de infantaria,
adido, PO'drO' Maria dos Santos
Caio, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
aprO'sO'~tO'u em 17 de Outubro de 1933.
Adidos

Capitão miliciano,

do quadro especial, do regimento de
infantaria
n ," 16, Amadeu Casimiro Calejo, tenentes,
do grupo de defesa submarina
de costa, J O'ãO' J osé
Simões e, do regimento
de telegrafistas,
ÁlvarO' Miranda de Morais, e alferes, do batalhão de metralhadoras n." 1, José Luiz Mourão Vaz Osório, O'segundo
pO'r lhe ter sido concedida licença ilimitada e O'Srestantes pO'r terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes,
O'primeiro do MinistériO' dO' InteriO'r, na guarda naciO'nal rO'publicana,
e O's dO'is últimO's dO' MinistériO' das üO'lónias, nO's termO's dO' artigO' 31.° dO' decretO' n. ° 13:309, de 23 de
MarçO' de 1927, devendO' ser cO'nsideradO's nesta situaçãO', rO'spectivamente,
dO'sde 13, 10, 14 e 13 de OutubrO' de 1933.
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Disponibilidade

Oapitãis de cavalaria António Joaquim de Castro Maia
Mendes e Francisco José Cardoso Cabral de Quadros,
tenentes, de infantaria, Alfredo Augusto Moreira e, do
extinto quadro auxiliar de artilharia, José de Oliveira,
e alferes de infantaria, com a patente de tenente, José
Gonçalves, adidos, que se apresentaram, respectivamente, om 7 de Setombro e 14, 18, 16 e 17 de Outubro de 1933, o primeiro de regresso do Ministério
do Intorior, por ter deixado de prestar serviço na
polícia de segurança publica, o quarto por ter deixado
de prestar serviço na fábrica de equipamentos e arreios e os restantes do Ministério das Colónias.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, do batalhão de ciclistas n." 2,
José Pedro de Campos Marreca, por ter atingido o
limite do 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 18 de Outubro
de 1933.
•
Reforma

Capitão, na situação de reserva, José Ricardo, por ter
atingido o limite de idade, nos termos do § 4.° do
artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
do 1929, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Outubro de 1933.

Por portaria de 28 de Outubro findo:
Adido

Tenente, do regimento de artilharia ligeira n, ° 2, Vítor
Manuel Saraiva Lopes, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependonte do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n.? 13:30V, de 23 de Março de 1927, dovondo
ser considerado nesta situação dosde 1 de Outubro de
1933.
Disponibilidade

Tenentes, de infantaria, Francisco Carlos Martins e Abílio
dos Santos Guerra e, de cavalaria, Jaime Rosado Se. medo, adidos, que se apresentaram, respectivamente,
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em 23, 25 e 22 de Outubro de 1933, de regresso, o
segundo do Ministério das Colónias e o primeiro e terceiro do Ministério do Interior, por terem deixado de
prestar serviço, respectivamente, na polícia de segurança pública e na guarda nacional republicana.
Reserva

Capitão, do regimento de infantaria n. o 3, Manuel Gomes:
e tenente, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n." 19, João Ferreira, })or terem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação desde 16 de Outubro de 1933.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, do regimento de infantaria:
n," ,14, Augusto Rodrigues Almiro, 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 Outubro
de 1933.
Por portaria

de 4 do corrente mês :
Reserva

Capitão de cavalaria José Júlio de Andrade, por tal' sido
julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalarde inspecção, 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 30 do Outubro de 1933.

111- PROMOÇOES
l1iRistério da Guerra-I.a

Direcção Geral-

2.a Repartiçã()

Por decreto de 14 de OUtUb1'Ofindo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major José Casimiro Vieira de Abreu,.
contando a antiguidade desde 7 de Outubro de 1933.
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Por decretos de

61:'7

1'1,0 17

21 de, Ouiubro fincJ,o.:,

Inspecção das tropas de comunica~ão,

",

';,

Tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de,:e~genh~ria, o major do mesmo oxtinto quadro António »do
Rosário Santos Gonçalves, contando a antiguida~
desde 2 de Outubro de 1933,
Extinto

quadro auxiliar

de engenharia

Major, o capitão do mesmo extinto quadro, do regimento
de sapadores mineiros, José Augusto Marques, contando a antiguidade desde 2 de Outubro de 1933,

Por decreto de 28 de Outubro findo:
Adido

Tenente-coronel,
o major de aeronáutica, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Jorge Castilho,
contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1929 .

•
POI' decreto de 14 dJ corrente 1M3:
Direcção da, Arma de Artilharia

General, director, o brigadeiro de artilharia, com o curso
do estado maio!', sub-chefe do estado maior de exército, José Augusto Lobato Guerra, contando a antiguidade desde 29 de Outubro de 1933,

Por portarias

de 9 de /3 etembro do corrente

Grupo independente de artilharia

de montanha

ano:

n, o 12

Capitão, o tenente António Maria Martlns Engrácia,
contando a antiguidade desdo 4 de Setembro de 1933.
Depósito

de

garanhões

e

petris

Capitão, o tenente de cavalaria Bento da França Pint~
de Oliveira, contando a antiguidade desde 29 de
Agosto de 1033,
,,'
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de 14 de OUtUb1'Ofindo:

Por portaria

e de nenhum efeito a parte da portaria
de 14
último, insorta na Ordem do Exército n.? 13,
2.a série, do corrente ano, que promoveu ao posto de
'alferes miliciano médico, licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano médico, na mesma situação, da 3. a companhia de saúde, Manuel de Almeida.
Nula

-de Agosto

P01' portaria

de

21 de OUtUb1'Ofindo:

3.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado,
o aspirante a oficial miliciano médico António
Marçal Correia
N unes, nos termos do § LOdo
artigo 37.0 do decreto
O
D. 21:365, de 22 de Abril do 1932, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro do mesmo ano.

de 28 de Outubro findo:

Por portaria

Escola Militar

tVapitão,
drade,

tenente
contando

O

de Aeronáutica

de aeronáutica
a antiguidade

1933.

José Avelino de Andesde 12 de Abril de

Grupo de aviação de informação

n.· I

eJapitãis, os tenentes
de aeronáutica
Plácido António
da Cunha .Abreu e José Bentos Pimenta,
contando
a antiguidade
desde 12 de Abril de 1933.
Batalhão

(tapitão, o tenente
voir a, contando

de aerosteiros

do aeronáutica
Tadeu Lopes da Síla antiguidade
desde 12 de Abril do

1933.
Depósito de material

aeronáutico

(tapitão, o tenente' de aeronáutica
Delgado,
contando
a antiguidade
de 1933.

Humberto
da Silva
desde 12 de Abril
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N.o l7

E TRANSFERENCIAS

Geral-

2.a Repartição

portaria de 28 de Outubro findo:
I. a região militar

Direcção do serviço

de obras e propriedades

militares

Tenente de engenharia, da direcção do serviço de obras
e propriedades militares da 2. a região militar, Eduardo
de Abreu Campos, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
2. a região militar
Quartel general

Adjunto, o capitão, elo regimento de infantaria n.? 20,
Eduardo Gomes 'Martins Cardoso, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Direcção do serviço de obras e proprl"edades

militares

Capitão, do batalhão de pontoneiros, Vergilio Garcia
Braga, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Govêrno militar de Lisboa
Quartel general

Adjunto, o capitão de infantaria, com o curso do estado
maior, da 2.a Repartição da 3.a Direcção Geral dêste
Ministério, João Cândido Figueiredo Valente.
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes, do regimento de infantaria n.? 18, .Ioaquim 11aria Valente, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 15

miliciano, do qnadro especial. do batalhão de
caçadoros n. ° 1, Nicolau Barbosa da Fonseca, por
motivo disciplinar.

Oapitão

Distrito de recrutamento

e reserva n.O 5

Tenente ele infantaria, supranumerário permanente: do
distrito de recrutamento e reserva n.? 14, João Henrique Alcântara Albuquerque e Castro, pelo pedir.
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Distrito de recrutamento e reserva n.v 6

Capitão, do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, do regimento de artilharia
ligeira. n.? 5, João da Silva.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 14
Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, do distrito de recrutamento
o reserva n.? 5, José Hermenegildo Afonso, pelo pedir.
Regimento de artilharia

de costa n.· I

Alferes, do regimento de artilharia
rélio de Sousa Medeiros.

de costa n.? 2, Au-

Grupo de defesa móvel de costa

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1,
Lourenço Matias Guínapo, pelo pedir,
d

I nspecção das tropas de comunicação

Adjuntos, os capitãis, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Mário Melo de Oliveira Costa e, do
batalhão de automobilistas, Caetano Maria da Cunha
Reis.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade, Serafim Jacinto dos Santos.
BataH1ão de automobilistas

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Artur Quintino Rogado.
Inspecções do serviço de administração militar

Sub-inspector, o major do serviço de administração militar, no quadro dos oficiais do mesmo serviço, António Augusto da Costa Alves.

Por portaria de 4 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartiçãlt do Gabinete
Depósito de publicações

Adjunto, o tenente, do batalhão de caçadores n.? 7, Raúl
Diniz Abrantes.
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Ministério

da Guerra -

L"

Direcção Geral-

2." Repartição

Capitão miliciano, do quadro especial, com o curso da
arma, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Mário Pessoa da Costa.
Tenente, do batalhão de caçadores n. o 7, Alberto Alfredo>
de Gusmão.
Ministério

da GuelTa - Arquivo Geral

2," secção

Tenente, supranumerário permanente, do batalhão decaçadores n. o 7, Alfredo Pelicano de Brito e Abreu ..
I.a região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 1, Mário RodolfoRevisioni Ramires, pelo pedir.
Quadro da arma de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria n.? 2, João Afonso
de Miranda.
Regimento de infantaria

n.: 6

Capitão, do regimento de infantaria n. o 13, António da
Veiga Cabral Beleza dos Santos, pelo pedir.
Batalhão independente

de infantaria

n.· 24

Capitão médico, do batalhão de caçadores n. ° 7, Francisco Bicudo de Medeiros, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 7

Tenente médico, do batalhão de caçadores n.? 4, António Dias Barata Salgueiro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. o 8

Tenente de infantaria,
tónio Falcão.

supranumerário

Batalhã'o de metralhadoras

permanente, Ann. o I

Alferes, com a patente de tenente, supranumerário, Augusto da Cunha Machado, e, do regimento de infantaria n." 11, Joaquim dos Santos Gomes, ambos sem
dispêndio para a F'azenda Nacional.

.
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n. o I

Tenente, supranumerúrio permanente, do batalhão
caçadores n.? 5, João dos Santos Aboim.
Distrito

de recrutamento

Tenente, do batalhão
Santos Reinas.

e reserva

n. o 20

n. ° 2, Abel dos
.

de metralhadoras

Escola Prática

de

de Artilharia

Capitão do artilharia, no quadro da arma, Teófilo da
Rocha Trindade.
Alferes, do grupo independente de artilharia de montanha n.? 12, Luiz Gastão Ramalho Fernandes.
Regimento de artilharia

de costa n. o 2

Tenente, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, J erónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.O 3

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, António Maria Meira e Cruz, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de telegrafistas
1.° grupo

Alferes do serviço do administração militar, supranumerário, do grupo de artilharia a cavalo n.? 2, António
Manuel Gonçalves Rato, pelo pedir.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente, do batalhão de pontoneiros,
drigues Junqueira, pelo pedir.

José J oaq uim Ro-

Batalhão de automobilistas

Tenente, do batalhão de pontonoiros, Adriano Vieira
Coelho dos Santos de Macedo, pelo pedir.
Batalhão

de aerosteiros

Capitão do infantaria, supranumerário permanente, Emídio Augusto Vergílio, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Direcção do serviço de administração

Adjunto da 2. a Repartição, o major,
mesmo serviço, Alípio Ferreira.

militar

sub-inspector

do
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Por portaria de 11 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar,
do depósito territorial do material de aquartelamento
do Pôrto, António Álvaro dos Santos Pereira.
Ministério

da Guerra - 3. a Direcção Geral - 1.- Repartição

Adjunto, o capitão de artilharia, no quadro da arma,
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.
I.' região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

Major do extinto quadro auxiliar
Augusto Marques, pelo pedir.

militares

de engenharia José

Adido ao quadro

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Tasso de Miranda Cabral, por ter deixado de exercer
o cargo ele professor da 5.11 cadeira do curso do estado maior.
Escola Prãtica

de Infantarii

Alferes, do batalhão do ciclistas n. o 1, António Almeida
Andrade, e, do batalhão ele caçadores n.? 5, Edmundo
da Luz Cunha, ambos sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

Segundo comandante, interino,
Sena Lopes.
;

n. o 3

o major Bernardino

Regimento de infantaria

n.O

7

Tenente de infantaria,' em disponibilidade,
gusto Moreira, pelo pedir.
Regimento de infantaria

de

Alfredo Au-

n. o 10

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento de
, infantaria n. o 15, Nicolau Barbosa da Fonseca, por
motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n. ° 17
Tenente do infantaria, supranumerário permanente, Pedro
Maria dos Santos Caio.
Alferes de infantaria, com a patente de tenente, em disponibilidade, José Gonçalves.

,
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n. ° 21

Comandante, o coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, da 1. a Repartição da 3. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, António Gorjão Couceiro
de Albuquerque, para os efeitos da alínea a) 0.0 artigo 47.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929) substituído pelo artigo 1.0 do decreto 11.° 19:885,
de 15 de Junho de 1931.
Batalhão de caçadores

n.O 5

Alferes, supranumerário, do batalhão de caçadores n.? 2,
José António de Almeida Oostn Franco, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O 18

Capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, António Ernani Mendonça Santos, sem dispêndio para a
- Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 19

Tenento, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n.? 19, Egídio 'Peixeira de Almeida, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Tenente do extinto quadro auxiliar do artilharia, em disponibilidade, J osó de Oliveira, pelo pedir.
Escola Prática

de Cavalaria

Alfores, do regimento de cavalaria n.? 4, João Augusto
Pimentol Feio Ferreira da Silva, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.O 2

Capitão de cavalaria, em disponibilidade, Francisco José
Cardoso Cabral do Quadros, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Ouadl'o da arma de aeronáutica

Tenente de aeronáutica Diogo Rogério dos Rois Tomudo, ficando exonerado de aj udanto de campo do
general Eduardo Augusto Marques.

2.& Série
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militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, das
inspecções do mesmo serviço, Carlos Gomes Teixeira.
Supranumerário

permanente

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, José Paiva de Almeida.

Por portaria

de 13 do corrente mês:
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Santos Guerra.

n.v

17

em disponibilidade,
•

Abílio dos

Batalhão de caçadores n. ° 5

Tenente do infantaria, em disponibilidade, Francisco
Carlos Martins, sem dispêndio para a Fazenda N acional,
Escola Prática

de Cavalaria

Alferes do serviço de administração
militar, supranumerário, da Escola Prática de Artilharia, Rodolfo José
Branco Ló, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Tenente de cavalaria, em disponibilidade, Jaime Rosado
Semedo.

ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a
PaI" decreto

Repartição

de 28 de Outubro findo :

Exonerado do lugar de professor interino da antiga
9. a cadeira (transitória) da Escola Militar, nos termos
do artigo 18.0 do decreto ll. o 12:704, do 25 de Outubro
de H)2G, o coronel do serviço do administração militar
Luiz Pereira Loureiro.
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Por decreto de 4 do corrente mês:
Exonerado do lugar de professor da 5. a cadeira do
curso do estado maior, nos termos do § 5. o do artigo 32.0
do decreto n.? H):616, de 28 de Fevereiro de 1931, o
coronel de infantaria, com o mesmo curso, Tasso de
Miranda Cabral.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 28 de Outubro findo:
Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita

Exonerado de ajudante, pelo pedir, o capitão reformado Berardo Maria Eleutério Loureiro.

v-

AUMENTOS

Ministério

SÔBRE O SÔlDO

da Guerra _La

Direcção

E DIUTURNIDADES

Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
20:247, de 24 do Agosto de 1931, desde as datas que
lhes vão designadas aos oficiais em seguida mencionados :
11.°

Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n." 17:378, de 27 de
de 1929, modificado pelo decr-eto n." 19:069,
Novembro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sObre o sOldo:

no oftclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por decreto de 28 de Outubro findo:
Engonhariamajor ..Vcrgílio César Antunos do Lomos,
na Direcção da Arma de Engenharia, dosde 23 de
Outubro de 1933.
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de 7 de Outubro finda:

Cavalaria
Pessoa

- capitão miliciano,
do quadro especial, Rui
do Amorim Melício, desde 1 de Outubro do
1933, adido, no Ministério do Interior e em serviço
na polícia internacional
portuguesa.
Por portarias

de

14 de Outubro findo:

Infantaria - capitão miliciano, do quadro especial, Carlos do Rêgo Pimontel, no batalhão
indopendonto
de
permainfantaria
n.? 2JJ e tenente, supranumerário
nente,
Sal vador Baptista
Ribeiro, no regimento
de
infantaria n. o 20; extinto q uadro auxiliar de artilharia- capitãis Jo
dos Santos Carramate, no regimento do artilharia
ele costa n. o 1, O Torcato Patrício,
adido, na fábrica de cartuchamo o pólvoras qnimicas,'
todos desde 1 de Outubro de 1933.
.
é

,

PaI' portartà

de 28 de Outubro findo:

Infantaria - capitão miliciano, elo quadro especial, Augusto Oliveira da Cunha, na direcção do serviço de
obras e propriedades
militares dos Aç'ôres, desde 1do
Setembro de 1933.
I~em para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o
sÓldo:
Por decreto de 14 de Outubro findo:
Serviço do administração
militar nes Voiga, desde 1 do Outubro
Mnnutenção Militar.

major

Joaquim

Nu-

d 1933, adido, na

Por decreto de 28 de Outubro findo:
Fraucisco José Martins .Morgado, no
principal do Porto, desde 14 do Outubro de 1933; serviço de adminiatração militar -major
Arlllltlldo Âugot'Sto Campo
de Üliyeir.a Pinto, sub-inspoetor das inspoceões do serviço de admínístração
militar, desde 4 de Setembro do 1933.

Médico - coronel
hospital militar

"
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Por portaria de 14 de Outubro findo:
Infantaria - tenente, supranumerário permanento, Alexandre António Joaquim, desde 30 de Setombro de
1933.
Por portaria de 28 de Outubro findo:
Infantaria - tenente Óscar Freire de Vasc~ncelos Ruas,
adido, no Ministério das Colónias, desde 12 de Outubro de 1933.
Por portaria de 4 do cOrl'ente mês:
Infantaria - tenente Armando Eduardo Pinto Correia,
desde 20 de Agosto de 1033, adido, no Ministério das
Colónias.

Ministério -da Guerra - Repartição

Geral

Por decreto de 28 de Outubro findo:
Concedido o segundo aumento de 10 por cento sóbre
sõldo desde 14 do Outubro de 1933, nos termos dos artigos 67.° 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.° dó decreto n." 21:426,
de 30 de Junho de 1932, ao major de infantaria, na situação de reforma, inválido de guerra, nos termos dos
artigos 2.° e 3.° do decreto n.? 16:443, acima citado,
Miguel Vaz Pereira Pinto Guedes de Sousa Bacelar, por
ter completado o tempo, a partir do posto de tenente,
necessário
para aquele aumento, nos termos do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
f)

P01'

portarta de 28 de Outubro findo:

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sóbre
e sóldo desde 14 de Outubro de 1033, nos termos dos artigos 67.° a 69.° do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro
de 1929, artigos 1.0 e 4.° do decreto n." 20:247, de 24
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-de Agosto de 1931, e artigo 10.0 do decreto n.? 21:426,
de 30 de Junho de 1932, ao tenente, na situação de reforma, inválido de guerra, nos termos dos artigos 2. o
.e 3.0 do decreto n." 16:443, acima citado, Manuel da
Cunha Osório Coutinho ReMIo, por ter completado o
tempo, a partir do pôsto de tenente, necessário para
aquele aumento" nos termos do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro de 1929.

VI- CONDECORAÇOES

Ministério

da Guerra - 2.

a

E LOUVORES

Direcção Geral - I. a Repartição

Por portaria de 6 do corrente mês:
Louvado o tenente de artilharia Raúl Simões Cabrita,
porque durante o tempo que serviu na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, manifestou ser
um oficial inteligente, estudioso e notavelmente dedicado
pelo serviço, o que aliado às suas excelentes qualidades
de carácter e boa camaradagem o tornaram justamente
apreciado e considerado por todos os seus camaradas
oficiais e pelo pessoal fabril, tendo prestado à fábrica
importantes e valiosos serviços, concorrendo muito para
o progresso dos serviços das secções fabris que dirigiu,
e tendo sido um valioso colaborador da acção superior
dirigente dês se estabelecimento.

VII- DECLARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra -Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciado com a medalha de prata de
.serviços distintos da Cruz Vermelha Portuguesa, com
a legenda «Moçambique -1917», o capitão de artilharia
Alexandre de Vasconcelos e Sá (Silvares), é-lhe permitido usar a respectiva insígnia,
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2) Tendo sido agraciados os oficiais equiparados e praças da Cruz Vermelha Portuguesa e da guarda nacional
republicana, a seguir mencionados, com as mercês da
mesma institurção que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respeetivas insígnias:
Cruz de exemplar comportamento
Assiduidade - Ouro

Tenente equiparado Túlio Augusto Correia e Morais da
Mota.
Soldado maqueiro José Pereira Barreto.
Ass!duidado- Prata

Alferes equiparado, capelão, Domingos Afonso do Paço ,
Soldado maqueiro José Gonçalves.
Medalha de agradecimento

Soldados: n. ° 40, do 1. esq uudrão, Bartolomeu Rõlo ;
n.? -1(3, da 5.a companhia, do batalhão D.O 1, António
Pauliuo ; n.? 133, da La companhin do batalhão n,? 2,.
Bern rdo Queiroz, o n.? 78, da 5,& companhia do
mesmo batalhão, .João Lourenço, iodos da guarda naoional republicana.
0

fc1jnistériQ da GlIerJ'~ - La Diretção

Geral - ta RepartiçA.o

3) Declara-se que por despacho de S. Ex. a O Ministro da Justiça, publicado no Diário do Gouêrno n. ° 2667
2.a série, de 14 do corrente mês, o bacharel Gilberto
Magno de Beça Aragão, juiz de direito de 1." classe,
servindo o lugar de auditor doJ.. ° tribunal militar territorial do Lisboa, está nos termos de receber o aumento
da têrça parte mais do seu ordenado, desde 12 de Setembro
último, nos termos do artigo 49. ° do Estatuto Judiciário.
(Tem o visto do Tribunal
ele Contas, de 9 do cor rente
mês, fi são devidos emolumentos, nos termos do decreto
D.O 22:257).

4) Declara-se que, por decreto de 13 dB Outubro
findo, publicado no D'lár'io do Goq;êrno D.O 241, 2.a série, de 16 do mesmo mês, foi promovido ao grau de
grã-cruz da Ordem Militar de Cristo o general António
Gomes de Sousa Júnior.
.
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5) Declara-se que, por decreto de 13 de Outubro
findo, publicado no Dtário do Gouêruo n. o 241, 2. a sé.rie, de lG do mesmo mês, foi condecorado com o grau
de oficial da Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel
farmacôutico Pedro Augusto Ferreira da Silva.
6) Declara-se que por decreto de 23 de Outubro
findo, publicado no Diário do Govêrno n. o 250, 2. a série, de 2G do mesmo mês, foram condecorados com os
graus das Ordens que, respectivamente, lhes vão indicados os seguintes oficiais:
l

Ordem Militar

de Cristo

Comendador

Tenente-coronel de engenharia José dos Anjos.
'Major de infantaria José António Castilho.
Onelal

Oapitãis : do infantaria, com o curso do estado. maior,
Fernando dos Santos Costa, médico miliciano- Artur
Máximo Brou e reformado José Serra da Silva,
Tenentes: de infantaria João de Barros Amado da Cunha
e José Toixeira e de cavalaria Jaime Trancoso Leote
do R(1g0.
Cavaleiro

Capitão do. extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Artur da Silva Videira.
.
Tenontoe de infantaria J cão Martins de Barros, Frederico Augusto. Lopes da Silva J únior e Gabriel Toledo
Costa.
Ordem Militar de Icvtz
Grande

oflclal

C:0ronel, reformado, José 'Xavier Barbosa da Costa.
Co.mendad01'

Tenente-coronel

de inf:mtaria 'MaJ;tuelV~lenté.:·
.'
Oflelal

Capitãis: de infanterie LeQMl de Alsluin da Costa. :co.. pes e, com o. curso. do estado maior, Fern&ndo dos
Santos Costa ; Qe artilharia Luiz de Sousa, e do ex..,
tinta quadro de oâeiais do. secretariado milita.r Artur;
MarqQes.
. .1 ••.l
,
)
1.,
I

f

,
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Cavaleiro

Tenentes: miliciano de infantaria, do quadro especial,
Francisco António Nunes de Carvalho; de artilharia
Nuno Pereira da Cunha; de cavalaria António Maria
Meira e Cruz e Joaquim Rodrigues Gomes, e do ser. viço de administração militar Salvador Pereira da
Silva.
Ordem do Império

Colonial

Oficiai

Major de infantaria Alberto José Caetano Nunos Freire
Quaresma.

7) Declara-se que, por decreto de 23 do Outubro
findo, publicado no Diário do Gocêrno n. o 250, 2. a série, de 26 do mesmo mês, foram promovidos aos graus
da Ordem Militar de A viz que, respectivamente, lhes
vão indicados os seguintes oficiais:
Comendador

Majores: de infantaria Luiz Alberto do Oliveira e, na
situação de reserva, Gustavo Aug~sto Pires de Figueiredo.
Oficiai

Capitãis : de artilharia Francisco José Henriques
e de cavalaria Américo dos Santos.

Costa,

8) Declara se quo -fica sem efeito a concessão do)
grau' de oficial da Ordem Militar de Cristo ao tenente
miliciano de cavalaria, do quadro especial, Raúl Augusto
Nogueira Baptista de. Carvalho, constante da Ordem der
Exército. n.? 15, 2. a sério, do corrente ano.
. .
9) Declara-se que é Álvaro Ferreira Godinho, e não
António Ferreira Godinho, como se publicou, o nome
do tenente de .infantaría que, pola Ordem. do Exército
n:". .15, 2. a série, do corrente ano, foi condecorado com
o grau de cavaleiro da Ordem Militar do Cristo.

.i
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10) Condecorados com a medalha militar da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado por decreto de 2$
de Setembro de 1917 :
Medalha de ouro
Regimento de infantaria

n. o 18

Tenente-coronel médico Vitorino de Sousa Magalhãis,
Majores José Zeferino de Sequeira e Mário Armão Ferreira.
Capitão Manuel Ferreira Martins.
Distrito de recrutamento e reserva n. 021

Capitão Jaime Duarte da Fonseca.
Direcção do serviço de administração militar

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior.
Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro.
Escola Militar

Tenente-coronel de engenharia Carlos de Barros Soares
Branco.
Major de engenharia José Cabral C~ldeira do Amaral
Guarda nacional republicana

Tenente de infantaria

Eduardo

da Silva.

Medalha de prata
Regimento de infantaria

n. o 18

Capitão José 'N ogueira Soares Júnior.
Tenentes Viriato Monteiro da Silva, Abílio Gonçalves
dos Santos, Sebastião Moreira do Amaral, Arnaldo
Alberto Montes, António Francisco de Almeida e Ernesto Moreira dos Santos.
Escola Prática de Artilharia

Tenentes Antero
Lídio Ferreira.

Cavaleiro,

Francisco

Braga e Joãe

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão miliciano de caminhos do ferro António Cortê
Lobão.
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Direcção Geral:_ l.a Repartição

11) Declara-se que o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, Cesário Augusto de Almeida
Viana, chefe da 3. a Repartição da 3. Direcção Geral
dêste Ministério, passa a desempenhar as funções do vogal da Comissão Superior de Caminhos de Ferro, anuLiI.a. do-se, assim, a declaração
x) do 11.0 14. o da OI,d@1n
a
do Exérctio n," 1, 2. série, do corrente ano.
li

12) Declara-se que o tenente-coronel do infantaria,
com o curso do estado maior, com a patente de
coronel, Joaquim Maria de Oliveira Simões exerceu os
seguintes serviços públicos ~ professor provisório do
Liceu de Aveiro nos' anos lectivos de 1906 a 1907,
1907 a 1908 e 1910 a 1911; professor interino do
mesmo Liceu nos anos lectivos de 1908 a 1900 e do 1909
a- 1910; vogal da comissão encarregada da trasladação
dos restos mortais do Marquês de Pombal, para a igroja
da Memória em Belém, em 13 de Maio de 1923; vogal
e tesoureiro da comissão oxecutiva do Monumento ao
Ma...qu6s de Pombal, respectivamente, nos anos de 1923
o 1924; deputado da Nação pelo circulo eleitoral n. o 13
(Aveiro) na 7. a Legislatura da República em 1925; vogal, como representante do Ministério da Guorra, da
comissão encarregada, de aoordc com a comissão nomeada pelo Governo espanhol, de. proceder à detorminação do local da ponte internacional sôbre o rio Águeda, para ligação da estrada n. o 53 com a estrada de
Salamanca a Fregeneda, estabelecendo a forma de efectuar os estudos, suas condições técnicas e económicas,
e todas as mais considerações
qu~ mereçam ser atendidAS para. conclusão da. emprêsa.
~13) Declará-se que. o major de infantaria, em disponibilidade, Alberto José Caetano N unos Freire Quaresma
chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 7
do Outubro findo .
. 14) Declara-se CJ.t1e- o major Luiz Alberto' de Oliveira;
o os alferes Manuel Simões Alberto e Abel da Silva
Rebêlo, todos de infantaria, supranumorários, chogaram
à altura para entrar nos seus quadros," o 'segundo om
4 do Setembeo e os restantes em 13 de Outubro do corrente ano.
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. 15) Declara-se que o capitão, em disponibilidade, Indaloto Herculano e Silva Ramos e os alferes, supranumerários, Francisco Marcos Lopes Leitão e Fernando
Vieira de Azevedo, todos de infantaria, chegaram à
altura para entrar nos seus quadros respectivamente em
16: de Outubro e 4 e 14 de Setembro do corrente ano,
16) Declara-se que o tenente, em disponibilidade, J osé
Paiva e Silva e os alferes, suprnnumerários,
Serafim
Xisto de Assis, J oaquim da Rocha Moura, Alfredo Ribeiro de Meneses e António Loureiro doaCruz, todos de
infantaria, chegaram à altura para entrar no respectivo
quadro em 23 de Setembro do corrente ano.
, 17) Declara-se que o capitão de infantaria, com o
curso do estado maior, Fernando dos Santos Costa passou a desempenhar as funções de professor adjunto das
4. a e 5. a cadeiras do curso do estado maior, cumulativamento com as funções q ue desempenha no quartel general do govêrno militar de Lisboa.
, 18) Declara-se que o capitão de infantaria João Carlos Guimarãis, que exercia o cargo de ajudante do
Colégio Militar, passou a exercer o de comandante da
6. a' companhia do alunos do mesmo estabelecimento.
,
19) Declara-se que o capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Joaquim de Lemos Salgueiro Rôgo,
que exercia o cargo de comandante da 6. a companhia de
alunos do Colégio Militar, passou a exercer as de ajudante interino do mesmo estabelecimento,
20) Declara-se que fica sem efeito a parte da portade 23 de Setembro último, inser.a na Ordem 00
E'xército n. o 14, 2. a série, do corrente ano, que coloceu
no batalhão de aerosteiros o capitão de infantaria, supranumerário permanente, Emídio Augusto Vergílio. .:
ria

,

21) Declara-se quo o tenente, do batalhão de caçadores DóO 4, Oristóvão Pereira, quo, por portaria de 7
de Outubro findo, inserta na Ordem do Exérctio n, o 16,
2.a série, do corrente ano, passou à situação de reserva, dovo ser considerado nesta situação dos de 4 do Setembro e não desde 4 de Outubro.

,
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22) Declara-se que o tenente de infantaria Carlos Alberto da Costa Martins Vieira, adido, com licença ilimitada, deixou de estar nesta situação, continuando, porém,
na situação de adido, mas em serviço no Ministério do
Comércio e Indústria por ter sido requisitado para
prestar serviço na Administração Geral dos Serviços Hidráulicos o Eléctricos, desde 26 de Outubro findo.
23) Declara-se que o alferes de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, António Ferreira
daria entrada no respectivo quadro em 18 de Setembro.
último se não estivesse naquela situação.
24) Declara-se que é considerado engenheiro mecânico especializado em aeronáutica, por diploma conferido
pela Escola Superior Técnica de Hanovor, o tenente,
do grupo de artilharia pesada n. o 1, J orgo Manuel Car-'
regaI Ferreira.
25) Declara-se que as portarias de 9 de Setembro último que promovem ao actual pôsto os -capitãis de artilharia António Maria Martins Engrácia e de cavalaria
Bento da França Pinto de Oliveira, publicadas na prosente Ordem do Exército, devem SOl' consideradas como
publicadas na Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, do
corrente ano.
26) Declara-se que o coronel de cavalaria Luiz da
Cunha Meneses passou a desempenhar as funções de
instrutor temporário da Escola Central de Oficiais,
acumulando com o comando do regimento de cavalaria
n.? 7.
27) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade,Francisco
José Cardoso Cabral de Quadros,
chegou à sua altura para ontrar no respectivo quadro
em 30 de Outubro findo.

28) Declara-se quo deve ser considerado como supranumerário o alforos do regimento do cavalaria n. o 8,
Augusto Casimiro Ferreira Gomes, promovido a êsto
posto por portaria de 1 elo corrento mês, inserta na
Ordem do Exército n. 0.16, 2.a série, do corrente ano.

J
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29) Declara-se que foi o alferes miliciano, licenciado,
do regimento de cavalaria n. o 2, José da Silva, autorizado a usar o nome de José Tôrres Ferrari e Silva,
devendo, portanto, ser inscrito nos respectivos registos
com êste nome.
30) Declara-se que o major de engenharia, adido, em
serviço no Ministério da Marinha, na extinta junta autónoma das obras do novo Arsenal, Alfredo de Almeida
Carvalho deixou de prestar aquele serviço, continuando
porém na mesma situação de adido, mas em serviço no
Ministério das Obras Públicas e Comunicações, na comissão administrativa autónoma das obras do Arsenal do
Alfeite,
31) Declara-se que o major, do regimento de sapadores mineiros, Casimiro Artur da Costa Santos deixou deprestar serviço na direcção do serviço de obras o propriedades militares do govêrno militar de Lisboa desde19 de Outubro do corrente. ano, que desempenhava por
acumulação com o serviço da sua unidade, conforme
declaração insorta na Ordem elo Exérctto n. o 8, 2. a série;
de 1932.
32) Declara-se que deixou de- exercer, desde 11 deOutubro findo, o cargo de delegado da inspecção das
tropas de comuuicnção junto das secções técnicas dos
serviços de viaçâo, na Circunscrição do Sul, para quefoi nomeado pela declaração insorta na Ordem do Eicército n." 10, 2.a série, do corrente ano o capitão de engenharia Fernando Sales Lougares.
33) Declara-se que a colocação na inspecção do serviço de obras e propriedades militares do tenente deengenhariaI-Ienrique
Herculano Santa Clara da Cunha
é como adj unto interino e não como adjunto, como foí
publicado por portaria de 12 de Agosto último na.
Ordem do Exército n," 12, 2.a série, do corrente ano. '
34) Declara-se que é José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo e não J osó Fortunato Paulino Freire
'I'omudo o nome do aspirante a oficial, da Escola Militar, promovido a alferes, para o batalhão de pontonei- .
ros, por portaria de 1 do corrente mês, inserta na
Ordem do Eaércüo n. o 16, 2. a série, do corrente ano.
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. 3~) Declara-se que o major Anselmo de :\IMos Vilardehó e Q capitão José ~rac-haJ.o d Barros, amhos de
aeronâutica,
em dispouibilidude,
ehogaram t~ altura, pa.ra.
-entrar nos respectivos quadros em 12 de Abril do COl"-

rente ano.
36) Declara-59 que o major de aeronáutica. Eduardo
do Rosário Gonçalves, que, pela pr sento Ordem do
EXército, passa a adido ao quadro da arma de aeronáutica, continua colocado como director no Depósito de
M3il:erial Aeronáutico.
37) Declara se que o major do aeronáutica José Fran-cisco Antunes Cabrita, que pela presente Ordem do
Exército passa ao quadro especial a que se refere o artigo 5, (} do decreto n. o 7 :823, de 23 de N ovombro de
1921, continua colocado na Direcção da Arma do Aero,náutica como chefe interino da 3. a Repartição.
38) Declara- se que o capitão de aeronáutica 1\Ianuel
<le Barros Amado da Cunha, que pela presento Ordem.
do E::céJocito tem passagem ao quadro especial a que se
refere o artigo 5.0 do decreto n. o 7 :823, do 23 de N 0vembro de 1921, continua colocado no Depósito de Material Aeronáutico.

30) Declara-se que o capitão do aeronáutica AntÓIÚO
Rodrigues Alves, que pela presente Ordem do B;J'éI'cito
psssa ao quadro especial a que ,SEl refere o artigo 5.0 do
decreto n." 7:823, do 23 de Novembro de 1921, continua
colocado como adjunto no Campo Internacional de Aterr.agem,.
f;

,)

~

dO) Deelara se que os eap.ítrus do aercuáuâica
António,
Femando Pedroso Quasesma, José 1\-.Hmu.el]t(endonça,
António. Gouzaga Pinto e Frederiee Coelho de }[elo, em.
f

I

virtud~ do disposto nos §§ 2.° o 3.0 do artigo D.o do
decreto n, o 22:438, de 10 de' Abril último, pussaram a
ser contados no quadro dQS tenentes da mesma arma,
censervando, porém, n patente do ct\pitão pata t dos os
efeítos, ~té que- c'St.e- posto lhes '})ertoo~~por vacatllra,
nos termos da lei geral, conforme p:lieeeit n. o Tofol'idQ ,
§,2. o,. deV'oodQ oor eonsiderados n01jjja sit\l.a~ão desdo 12,
de Abril d_o, ewJoote an€4.
' ,
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'ido 3;grttciado o tenente do sorviço .a.e.
militar Manuel Domingos com a !led,-alha.
de ~ grndeciihento da Sociedade Portugues« da Cruz.
Vermelha, é-lhe -permitido usar a Tos1 ectiva insígnia.
.H) Tendo
administr-ação

42) Declara-se que o aspirante a oficial do secretamilitar rergilio Anreliano Guerra, promovido tt
alferes do ex-tinto quadro do oficiais do secretariado militar, supranumerário
par.a a 2.a Repartiçâo d~t 2."' Direcção Geral do Ministérío da Guerra, por portaria de1 do corrente mês, insorta na Ordem do Etrérctte n, o 16,
2.a série, do corrente ano, tinha a patente de alferes.
râado

43) Declara-se qllíJ na Lista geral do antiguidade dos
oficiais elo exército metropolitano, referida a31 de Dezembro último, deve ser rectificada 1)ara 1'3 do Setembro
de 1803 a data elo nascimento do alferes do extinto
quadro auxiliar de artilharia .Anfhal Pinto elo Queiroz;

Ministério

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

4-1) Voncimo.ntos que, nos termos da lei n. o 1:668, ele
9 do Sotombro do 10~4, o decreto n.? 20:247, do 24 deAgosto do 1031, competem aos oficiais om seguida mencionados, transferidos para a situnçâo {lo roserva :
Coronel J ínfantarin Gustavo de Andrade Piçarrn,
40(F75, scndo : pon ão do reserva, 32M70;
lei
li. o 888, 32,)G7 ; lei n. o 1:332, 130668 ; 0,14 por cento,
G,S70.Tom 2 aumentos de 10 por cento sobre o aoldo,
45 anos de serviço e 22 porlodos.
Tenento-coronel do extinto quadro .auxiliar de engenharia Lourenço elo Jesus e Silva, 335,&81, sendo: pensão
do reserva, 228:527 ; lei n.? 888, 2~682 ; lei n.? 1:332,
73604; 0,14 POT cento, 11:5G8; ao vencimento total
31· 20 são pela província de S. Tomé e Prínclpo. Tom
43 anos do serviço e 54 períodos.
,
Capitão de infantaria Manuel Gomes, 329j)00, sendo:
pensão elo reserva, 222· 75; lei li. o 888, 22~27; loi
n.? 1:332, 71628; 0,14 por conto, 12t570. Tom 2 a~montes do 10 1'01' cento sõbre o seldo, 43 anos do.
serviço o 60 períodos.
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Capitão de cavalaria José Júlio de Andrade, 396~25,
sendo: pensão de rosorva, 22M87 ; lei n. ° 888, 22~68 ;
lei n.? 1:332, 108189; 0,14 por cento, 37181; do vencimento total 261~33 são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbro o soldo,
47 anos do serviço e 208 períodos.
Tenente de infantaria João Ferreira, 226a30, sendo:
pensão de reserva, 170145; lei n.? 888, 17604; lei
n." 1:332, 34a09; 0,14 por cento, 4172. 'rem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo , 40 anos de
serviço e 27 períodos.
45) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0
do decreto n.? 14:525, do 26 de Outubro de 1927, foi
considerada
hábil Maria Luciana de Barros Soares
Branco Perdigão para receber, ao abrigo dos n.OS 1.0 e
2.° do § único do artigo 1.0 do mencionado decreto, os
vencimentos do seu marido, tenente miliciano de infantaria, do Li uadro especial, J úlio Perdigão, internado na
Casa de Saúde do Telhal.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-La

Repartição

46) Nos tormos do § 2.° do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Exército, declara-se que foram oferecidas à mesma biblioteca, pelas ontidades abaixo designadas, as publicações que a seguir são indicadas:
Dr. António Cabreira:
O Epilogo de Ourique. -- A. Cabreira. - Lisboa,
(Um volume in-S.").

1933

Director do Arquivo IIistórico Militar:
Boletim do Arquivo Iltstárico Mllita1', vol, III. - Vila
Nova de Famalicão, 1933 (Um volume in-S.").
Dr. Gilberto Bessa de Aragão:
A Nossa Aliada. -Joaquim
Martins
Pórto, 1883 (Um opúsculo).

de Oarvalho.-
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histàrtca do 1'egimento de iJlfanta1'ia 16.-F. A.
Martins de Carvalho. -- Lisboa, sjd (Um opúsculo).
Fascículo n.? 44 do Album. de Contemporâneos Ilustres.r-«
Lisboa, s/d (Um opúsculo).

Noticia

Tenente-coronel
xeira:

de infantaria

António

José Tei-

O Castelo de Bragança. - A. J. Teixeira. - Lisboa,
1933 (Um opúsculo ilustrado).
47) 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 iconográficas:
2 Livros de reqisto dos fogos
tos da companhia de Moreira
companhias da capitamta-mor
ves, 1830-1832, pela Sr. a D.

e moradores
nos distrie Abobeletra, 16.4 e 10.4
das ordenanças de Cha-

Bernarda Maria Pereira
Saraiva.
10 folhetos sobre o presidente Sidónio Pais; 16 estampas com uniformes do exército francês; diversas revistas politicas; 4 retratos de oficiais do nosso exército; 11 grupos de oficiais portugueses; 7 fotografias
da coluna de Paiva Couceiro; 4 fotografias de exercicios de artilharia;
24 fotografias do serviço de
saúde e abundantes recortes de jornais sobre a
Grande Guerra; 28 postais com projectos da bandeira
nacional; 11 cartas da Grande Guerra; Centenário de
uma medalha da Guerra Peninsular, por Artur Lamas;
Na comemoração da Batalha do Bussaco.Santarém,
'1910; Nottce sur quelques monuments lustoriques P01'tugais, por M. Roquete.-Lisboa,
1900; 12 impressos
politicos; uma miniatura de um oficial português, oferecidos pelo capitão miliciano de artilharia José
Brandão Pereira de Melo.
2 fotografias de uma medalha da real efigie (D. Miguel)
e de uma chapa de capacete de um oficial de ordenanças, pelo Sr. Jorge Moser.
24 estampas gravadas com o titulo Oollecção dos novos
uniformes da tropa portuguesa,
precioso e raro volume, pelo coronel reformado Alfredo do Albuquerque.
2 estampas gravadas com uniformes portugueses, pelo
Sr. Ernesto Soares.
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.Oopta das actas da Cãmara .Municipal de Penafiel em que
há qualquer resolução ou referência relativas aos exércitas franceses que em 1807 e 1811 invadiram o pais,
pelo tenente-coronel de infantaria Belisário Pimenta.
Pelos Srs. Duque de W olesloy, Marquês de Rio Maior,
Oonde de Sampaio e Dr. Ernesto Campos de Andrade,
retratos de oficiais portugueses e estrangeiros que
serviram em Portugal.
Pelo Sr. Vasco Semedo, uma rara planta litografacla,
com o título Pôrto e arrabaldes, Linhas de D. Pedro
e Posições do exército de D. Miguel.
Pelo capitão do serviço de administração militar Jorgo
das Neves Larcher, o 1.0 volume do seu trabalho
Castelos de PortugalDtstrtto de Leiria. - Lisboa,
1933.
48) Declara-se que continuam a desempenhar as funções de instrutores de gimnústica e esgrima e das cadeiras
de táctica da Escola Militar a seguir mencionadas,
durante o ano lectivo de 1933-1934, os seguintes oficiais, que do antecedente desempenhavam êssos cargos:
Instrutor

de gimnástica e esgrima:

Tenente de infantaria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso,
Instrutor

da 16.11 cadeira:

Tenente de infantaria José Vítor Mateus Cabral.
Instrutor

da 15.'11cadeira:

Capitão de cavalaria João Augusto Azinhaís de Mole,
Instrutor da 14. a eadeira :
Capitão de artilharia José Vitorino Branco.
Instrutor

da 13. a cadeira :

Capitão de engenharia Joaquim Guarda Antunes.
Instrutor

da 10. a cadeira.

Capitão do serviço de administração
mando da Palma Graça.

militar José Ar-
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49) Para

os devidos efeitos novamente se publica,
rectificada, a docl arucâo public, da na arriem
do Exercito n. ° 5, 2. a série, do corrente ano, acôrca do
número de alunos a admitir à matricula nos diversos
cursos da Escola Militar no ano escolar de 1933-1934:
devidamente

Infantaria.
Artilharia .
Cavalaria.
Engenharia
Adminisjração

10 (dez)
10 (dez)
5 (cinco)
8 (oito)
2 (dois)

militar.

VIII-

ANÚNCIOS

Escola Militar

Nos termos do artigo 13.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 192(3, com as rectificações do decreto
n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927- (Ol·dem do Exército
n." 6, L." série, de 15 de Junho de 1927), e alterações
constantes do decreto n. ° 18:883, de 27 de Setembro
de 1930 (01'dem do Exército n." 16, La série, de 1930),
e para efeito dos respectivos provimentos, faz-se público
que pelo Conselho de Instrução foram declarados vagos
os lugares de professor e professor adjunto das seguintes cadeiras :
'
goUm professor da 25.a cadeira-Electrotecnia
ral, máquinas eléctricas, aplicações da electricidade.
Um professor adjunto da 19.a cadeira-Astronomia, geodesia, topografia.

Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do
regulamento para o provimento dos lugares do magistério da Escola Militar, aprovado por decreto n." 13:761,
de 13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n." 7, 1.&
série, de 1927), com as alterações constantes do artigo 16.° do decreto n." 18:883, de 27 de Setembro
de 1930.
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Os candidatos devem apresontar na secretaria da Escola, até às 15 horas do dia 4 do Janeiro de 1934, as
suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao
comandante da Escola, instruídas com os documentos
a que so refere o artigo 3.° e seu § único do citado regulamento.

Obituário

Hl33
Setembro

2-

Outubro

22 -

»

23 -

»

24-

»
»

2G 27 -

»
»

29 30 -

»

31-

»

31-

Tenente-coronel,
q-raduado, na situação de reserva,
António Júlio Guimarâis Lobato.
Capitão, na situação de reserva, IIermenegildo
Teixeira Martin« de Freitas.
Alferes miliciano de infantaria Júlio de Madureira
Proença.
General,
reformado,
Bento
Manuel Gonçalves
Roma.
Capitão, reformado, José Joaquim Vieira.
Tenente de infantaria António Evangelista Rodrigues.
General José Paulo Fernandes J ún io r,
Capitão, na .situaçâo de reserva, José Teixeira de
Aguiar.
Tenente-coronel
de infantaria
Nicolau Joaquim
de Barros Bacelar.
Tenente-coronel,
na situação de reserva, Augusto
César Barbosa.
Rectificação

Na Ordem elo Exército n.v 15, 2.' série, do corrente ano, p. 590,
1. 5 (Ob ituár io}, onde se lê: "Setembro» deve ler-se : "Outubro».

Luiz Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o

Ajudante General, interino,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

13 DE DEZEMBRO DE 1933

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

1-

o seguinte:

DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - La Direcção Ge!al-

V' Repartição

Decreto-lei n.O 23:319
Considerando
que o tenente do regimento
de infantaria n.? 10 António
Evangelista
Hodrigues
mostrou
muito valor, brio e heroicidade
quando do ataque ao
quartel do seu regimento na madrugada
de 27 de Outubro findo;
Considerando
que sacrificou a sua própria vida na defesa do quartel quo lhe estava confiado, revelando, além
de muita coragem, uma compreensão
bom nítida do cumprimento dos seus dovercs ;
Usando da fuculdado conferida pela 2.11 parte do rr.? 2.°
do artigo 108.0 da Constituição,
o Govêrno decreta o eu
promulgo, para valer como lei, o soguiuto ; '
Seja promovido a capitão, nos termos do § 2.0 do artigo 03.0 do decreto n.? 17:378, do 27 do Setembro do
1920, s o ndo dísponsadn a consulta ao Conselho Superior
de Promoções, contando a antiguidade desde 27 do Outubro findo, o falecido tenente do regimento 00 infantaria n. O· 10 António Evangelista
Rodrigues,
porque,
sendo 'oficial do dia ao seu regimento na madrugada
de
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26 para 27 do Outubro último, so opôs com toda a coragom e valor ao ataque feito ao quartel, do quo lho
resultou a morto.
Publique- se e cumpra-se como nõlo se contém.
Paços do Govêrno da República,
8 do Dezembro de
1933. -A~TÓ~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO C,,\.RMO~A - An-

tónio de Oliceira Salazar - Antonino Raúl da Jlata Gomes Pereira - .lfanuel Eodriques Júnior - Luiz Alberto
de Oliveira - Aníbal' de Mesquita Guimarãis - José
Caeiro da lJfata - Duarte Pacheco - Armindo Rodrigues Monteiro - Alexandre Alberto de Sousa PintoSebastião Garcia Ramires- Leovigildo Queimado Franco
de Sousa.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
conceder,
nos termos
do decreto
n.? 16:070, do 25 de Setembro tio 1928, a D. Maria da
Conceição Santos Pereira e sua irmã D. Helena da N atividade
Santos Pereira,
órfãs do coronel do reserva
Eduardo Agostinho Pereira, a reversão da cota parte do
subsidio mensal de 66 que, juntamente com elas, percebia
sua mãí, D. Maria da Conceição do Meneses Santos Pereira, falecida em 19 de Agosto do ano findo.
Ministório da Guerra, 11 de Novembro do 1933. - O
Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Olioeir«.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de N overnbro de
1933. Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.s 22:257).

II-RECURSOS

Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2.a Repartição

P01' decretos de 25 de Novembro findo:
Negado provimento
ao recurso n.? 2:258, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo capitão miliciano
de pioneiros,
do quadro especial, Vicente de Chaves
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Cimbron Borges de Sousa, por não ter fundamento Jegal, e em que recorria do despacho ministerial
que lho
indeferiu o requerimento
pedindo que o tempo de serviço efectivo quo prestou no pôsto de tenente, como
comandante
de companhia,
lhe fõsse contado como deaornponhado no põsto de capitão, para os efeitos rlo promoção a major, nos termos do § 4,° do artigo 31.° dos
decretos
n,OS 17:378,
de 27 de Setembro
de 1929,
e 19:175, do 27 de Dezombro de 1930.
Rojeitado
o recurso n." 2:2G5, interposto
perante o
Conselho
de Hecursos
pelo alferes do extinto quadro
auxiliar de artilharia Lourenço Matias Guinapo, por ser
menifostamento
ilegal, o em que recorria da colocação
à sua direita na respectiva
escala do alferes, com a patente do tenente, José Domingos
Rodrigues
Candeias.

Por decretos de 27 de ..Yovemb1'o .findo:
Dado provimonto ao recurso n. ° 2:2G8, interposto peranto o Conselho do Recursos pelo tenente do artilharia,
na situação do adido, em serviço no Ministério das Colónias, Mário Emílio Azinhais de Melo, por ter fundamento
legal, o om que recorria
do despacho ministerial
de 1
do Abril do corrente ano, do que resultou SOl' considorado preterido
por todos os camaradas
mais modernos
da sua arma,' promovidos
ou a promover
ao posto do
capitão antes do recorrente
se achar habilitado
com o
curso de comandantes
de bataria.
Rejeitado
o recurso n.? 2:2G7, interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de aeronáutica
Lino
Augusto Leão Teixeira,
por ser manifestamente
ilegal,
o em que recorria
por se julgar preterido
em virtude
da antiguidade
que lhe foi atribuída e consta da lista de
antiguidade
dos oficiais de aeronáutica
publicada
na
Orden: do Exército n.? 9, 2.4 série, do corrente ano.
Rejeitado,
por ser manifestamente
ilegal, o recurso
n.? 2:2íO, interposto
perante o Conselho de Recursos
pelo alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel Arisberto
Lopos, e om que recorria do despacho

618

ORDEM

DO EX~~RCITO

N.o 18

2.' Série

que lhe indeferiu o requerimento pedindo que fósse incluído no curso da Escola Central de Sargontos de 1920
e alterada a antiguidade do sou actual posto para 1 de
Novembro de 1931.
.
R~jeitado, por ser manifestamente ilegal, o recurso
n.? 2:272 interposto perante o Conselho de Recursos
pelo aspirante a oficial do extinto quadro auxiliar de
artilharia José Joaquim Claro, que recorria do despacho
que lhe indeferiu o requerimento pedindo alteração da
antiguidade.
Rejeitado o recurso n.? 2:278, interposto perante o
Conselho de .Recursos pelo tenente de infantaria, supranumerário permanente, Diamantino António Brandão da
Cunha Leite, porque, sõbro ser manifestamente ilegal,
foi interposto fora de tempo, e em que recorria do despacho que lhe indeferiu o requerimento pedindo a aplicação do artigo LOdo decreto n. ° 22:064, mandando-o
ingressar no quadro especial a que se refere o decreto
n.? 7:823, de 23 de Novembro de 1\:)21.
Rejeitado e recurso n.? 2:284, interposto perante o
Conselho do Recursos pelo alferes de infantaria, com a
patente de tenento, João de Barros Amado da Cunha,
por ter sido interposto fora dos preceitos estabelecidos,
além de ser manifestamente ilegal o que o rocorronte
pretendia com êle obter, e no qual recorria do indeferimento dado aos seus requerimentos pedindo o segundo
aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
Rejeitados, por serem manifestamente ilegais, os 1'8cursos n.08 2:271, 2:273, 2:274, 2:275, 2:276, 2:280,
2:281 o 2:282 interpostos perante o Conselho de Rccursos, respectivamente pelos capitãis de artilharia Luiz
António Vicente, Joaquim de Oliveira Leite, Inácio José
Rodrigues da Costa, Armando José de Matos, Nuno ÁIvaro Brandão Antunes, António Fernandes Gomes Pereira, João Vasco de Meneses e Francisco António da
Silva Azevedo Alpoim, em que recorriam da promoção
ao posto de major dos capitãís milicianos de artilharia,
do quadro especial, Alfredo Horácio da Cunha Néri e
Augusto Barbosa Estácio.
Rojoitado, por ser manifestamente ilegal, o recurso
n. ° 2:283, interposto perante o Conselho de Recurros
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pelo capitão de artilharia
Gustavo Adolfo de Melo Leite
da Gama Lôbo, em quo recorria do despacho que lhe
indeferiu o requerimento
pedindo a sua promoção a major, como o foram os capitãis milicianos
de artilharia,
do quadro especial, Alfredo Horácio da Cunha Néri e
Augusto Barbosa Estácio.
Rejeitado,
por ter sielo interposto
fora dos preceitos
legais, o recurso n. o 2:277, interposto perante o Çonsolho elo Recursos pelo capitão de artilharia Nuno Alvaro
Brandão Antunes, em que recorria do despacho que lhe
indeferiu o requerimento
pedindo que não fossem promovidos
ao põsto imediato
os capitãis
milicianos
de
artilharia,
do quadro especial, Alfredo Horácio da Cunha
Néri e Augusto Barbosa Estácio.
Extinto,
nos termos do artigo 36.0 do regulamento
do Conselho de Recursos , o recurso n. o 2:250, interposto
perante o mesmo Conselho pelo então major e, actualmente, tenente-coronel
do extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar Artur do Nascimento
Nunes, em
que recorria
do despacho ministoriul
que lho indeferiu
o requerimento
no qual pedia a sua promoção
ao posto
de tenente-coronel.

111- MUDANÇAS

DE QUADRO

Ministério da Guerra _La Direcção GeralPor portaria

2.a Reparti~ão

de 4 de J.Vovembro findo,'

Regimento de artilharia

ligeira n:o 4

Tenente miliciano do quadro especial a que se refere
o artigo 5.0 do decreto n." 7:823, de 23 do Novembro
de 1021, o alferes, com a patente do tenente, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
Abílio Gonçalves
Garcia, nos. termos do artigo 1.o do decreto n. o 22:064,
de 3 de Janeiro do corrente ano, contando a antiguídado desde 13 de Setembro de 1022.
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DE SITUAÇAO

Minis1ério da Guerra - l." Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decretos de 11 de Novembro findo:
Adido

Major de aeronáutica, do batalhão de acrostoiros, Anselmo do Matos Vilardebó,
por ter sido requisitado
para dosompenhar uma comissão do serviço dopendonte elo Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março elo1927, devendo SOl' considerado nesta. situação desde
6 de Novembro de 1933.
Reforma

Coronel José Alexandre 'I'ravasso s e tenente-coronel José
Lourenço Pereira, ambos na situação de reserva, por
terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4. odo artigo 10.° do decreto n.o.17:378, de 27 de Setembro do 1929, devendo ser considerados nesta situação.
desde 5 de Novembro de 1933.

Por

portaria

de 21 de Outubro

do corrente

ano:

Aumentado ao efectivo do exército o tenente do extinto
quadro auxiliar de artilharia António de Sousa Marques,
que, estando na situação de desertor, foi capturado em
23 de Setembro de 1933, por ser acusado dum crimediferente do previsto no artigo 1.0 elo decreto n.? 2l:9J2~
ele 5 de Dezembro do 1932, e não lhe ser aplicável,
portanto, o disposto no artigo 6.° do decreto n.? 21:943~
da mesma datá, alterado pelo artigo 2.° do decreto.
n." 22:072, de 16 do referido mês e ano, devendo ser
considerado na situação de disponibilidade desde aquela.
data.
POI' portarias

de 4 de Novembro findo:

Abatido ao efectivo do exército o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, da 3. a companhia de saúde.
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Manuel de Almeida Amaral,
por ter sido nomeado segundo tenente médico naval, por decreto de 27 de Julho
de HJ27, devondo assim sor considerado
desde a data
do mesmo decreto.
Adidos

Alferes,
do batalhão
de metralhadoras
n. o 1, Manuel
Afonso Anta, e, do regimento
de cavalaria
n.? 3,
Carlos
Alberto
de Serpa
Soares,
por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do Ministério
do Interior,
na guarda
uacional republicana,
devendo ser considerados
nesta
situação rospectívamento
desde 2 de Novembro e 30
de Outubro findos.
Reforma

Capitão, na situação do reserva, Damião José Pêgo do
1\1elo, por ter atingido e 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 26 de Outubro de 1933.

P01"

poriartas

de 11 de 1\~a1Jemb)"()
finda:

Nula o de nenhum efeito a parte da portaria de 1G
de Setembro
último, insorta na Ordem do Etcércu»
n. o 14, 2. a série, do corrente ano, que passou à situação de adido o tenente,
supranumerário
permanente,
do batalhão de caçadores n. o 7, J oag, uim Correia Lucas.
Disp.oDibilrdade

Tenonte de infantaria,
adido, Alberto Ribei.ro da 'Silva
Moura, que, de regresso
do Ministério das Colónias,
se apresentou em 6 de Nov mbro de 1933.
Reserv;z

Capitão do extinto quadro auxiliar ue artilheria, do grupo
de defesa submarina
do costa, Júlio Gaspar, por tor
atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0 do
artigo. 10. Q do. decreto n,? 17:378, de 21 do Setembro
de 19291 devendo SOl' conaidorado nesta situação desde
8 de Novembro de 19'-33.
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PROMOÇOES

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 11 de Novembro findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major do infantaria, adido, assistente
de estudos do Colégio Militar, J osé António de Oliveira, contando a antiguidade desde 31 de Outubro
de 1933.
Grupo de artilharia

pesada n.O 2

Tenente-coronel, segundo comandante, o major Carlos
David Calder, contando a antiguidade desde 29 do
Outubro de HJ33.
.
Por decreto de 2 do corrente

mês:

Ministério da Guel'ra - 3.· Direcção Geral
Serviços cartogràficos

do exército

Major, com o curso do estado maior, o capitão de artilharia, com o mesmo curso, adj unto tócnico da divisão
de fotogrametria, Adolfo do Amaral Abranches Pinto,
contando a antiguidade dosde 1 do corrente mês.
Regimento d~ artilharia

ligeira n.O 3

Major, o capitão João Vasco de Menoses,
a antiguidade desde 1 do corrente mês.

contando

Grupo de artilharia pesada n. ° 2
Major, o capitão, do regimento de artilharia de costa
n." 1, Gustavo Adolfo de Melo Leite da Gama LObo,
contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Direcção do serviço de saúde militar

Tenente-coronel farmacêutico, o maj 01' farmacêutico,
chefe da 2.a Ropurtiçâo, Jaime José da Costa, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Adido

JUajor. o capitão de artilharia, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Alberto Reinaldo da Costa Figuoira, contando a antiguidade desde 1 do corrente môs,
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Por portaria de 11 de .lYovembrofindo:
Quadl'o da arma de artilharia

Capitão, o tenente, do regimento de artilharia ligeira
n." 2, José Maria Freire J únior, contando a antiguidade desde 29 do Outubro de 1933.
Escola Prática

de Artilharia

Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia, o tonento do mesmo extinto quadro, do grnpo mixto independente do artilharia montada n. o 24" A ngusto Ruivo
da Silva, contando a antiguidade desde 8 de Novembro de 1933.

Por' portarias de 2 do corrente mês:
3.'

região militar - Quartel general

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o alferes do mesmo extinto quadro Marcelino
Esteves, contando a antiguidade para todos os efeitos
desde 1 do corrente mês.
.
4.' região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão, o tenente de engenharia, chefe de secção, Mário
António Lisboa de Oliveira Dores" contando a antiguidade desde 1 do corrente môs.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário pormamonto, o tenente do mesmo extinto
quadro, supranumerário permanente, chefe do zona,
:Miguel Augusto, contando a antiguidade desde 1
do corrente mês.
Quadro da arma de infantaria

Tenente, o alferes Aurélio Augusto da Silva Pereira,
contando a antiguidade para todos os efeitos dosdo 1
do corrente mês.
Regimento de infantaria

n.O I

Tenentes, os alferes Armando Francisco Páscoa e J oaquim Maria Valente, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
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Regimento de infantaria n.O 9

Tenentes, os alferes Fernando Augusto Nogueira Velhode Cliaby Júnior e José Pedro Pires, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Flegimento de infantaria nO II

Tenento, o alferes Carlos de Araújo Castro Prúgúas,
contando a antiguidade para todos os efeitos dosdo ~
do corrente mês.
Reg'mento de infantaria n.O 14

Tenente, o alferes Emílio Heitor dos Santos, 'contando>
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Tenente chefe de banda de música, o tenente chefe do
banda do música, graduado, Manuel Joaquim, contando a antiguidade para todos os efoitos desde 1
do corrente môs.
Regimento de infantaria n.O 18

Tenente, o alferes José Alfredo da Fonseca, COD tarido
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do correntemês.
Regimento de infantaria

n.O 21

Tenente, O alferes Arminio Ferreira de Almeida Oruz,.
contando a. antiguidade para todos os efoitos desde 1
do corrente mês.
Batalbão d~ caçadores

n.O 2

Tenentes, os alforos Júlio de Araújo Ferreira e Alberto>
Escoto, contando a antiguidade para todos os efeitos
desde 1 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n. ° 4
Tenente, o alferes José Gonçalves, contando a. antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
9atalWlia

'1'e:m.ente"

@I

antiguidade

mês.

d& oaçad8AI8S n °

5;

alferoa UaJl1rol Maog,J:oRomão, contando ti:.
para todos 08 efeitos. desde 1 de> corrente
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Batalhão de caçadsres n.O6

Tenonto, o alferes Afonso Neves, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n. 7
O

Tenente, o alferes Júlio Capelo Franco Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1
do corrente mês.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Tenentes, os alferes Raúl Cordeiro Pereira de Castro;
Múrio .Iosó da Silva, Mário Jaime de Cerqueira Rocha
o António Pedro do Mira, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde 1 do corrento mês.
Escola Prática de Artilharia

Tenentes. os alferes do artilharia Vítor Maria Santos
de l\Io~ll'a Coutinho de Almeida do Eça, Afonso Lopes
Franco, Alfredo J'osó Ferraz Vieira Pinto de Oliveira,
Alvaro de Castro Fernandes, ,JóQãoMaria Navarro
Vilalobos Vieira, João José Domingues o Guilherme
Vergllio de Almeida Pires Monteiro, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do correntemês.
Regimento de artilharia ligeira n. o 2

Tenente, o alferes António Duarte Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
'I'enente do serviço de administraçâo militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Ernesto Ferreira Gomes Tomé, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Tenentes, os alferes 'I'omaz Esmeraldo
Almeida Fernandes, Eduardo Luiz
Bessa, Carlos Alberto Machado da
Eugénio Jonaths Guapo do Almeida,
guidade para todos os efeitos desde 1

Nobre, Júlio de
de Sonsa Gentil
Silva e Leonilo.
contando a antido corrente mês,

Regimento de artilharia ligeira n. o 4

Tenentes, os alferes João Horta Gaivão Ferreira Lima.
fi Alberto Enes Brandão, contando a antiguidade para.
todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
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de costa 11.° I

Regimento de artilharia

Tenentes,
os alferes António
Pedro
Saraiva
Júnior,
Paulo Parreira e António Augusto Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Tenente
do serviço de administração
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
José Henrique de Sonsa, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Regimento de artilharia

de costa n. o 2

Tenente,
o alferes João Pedro Corroia do Matos, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do
corrente mês,
Tenente
do serviço de administracão
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Joaquim Maria Belo, contando a antiguidade
para todos os efoitos desde 1 do corrente mês.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

n.O 12

Tenentes,
os alferes Luiz Gastão Ramalho Fernandes
e
António Augusto
Ferreira,
contando
a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Grupo de artilharia

a cavalo

n.O

I

Tenente, o alferes Almor Branco Baptista, contando
tiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente
Grupo de artilharia

a anmôs,

a cavalo 11.° 2

Tenente, o alferes Boaventura
Alves de Sousa Pinheiro,
contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1
do corrente mês.
Tenente veterinário,
o alferes veterinário
José Maria de
Sonsa Rafael, contando
a antiguidade
para todos os
efeitos desde 1 do corrente mês.
Grupo de artilharia

pesada n. ° I

Tenente
do serviço do administração
militar, supranumerário,
o alteres do mesmo serviço, supranuniorário, J osé Coelho da Fonseca, contando a antiguidudo
para todos os efeitos desde 1 do corrente môs.
Grupo de defesa móvel de costa

Tenentes,
os alferes Dúlio Norberto Franco Simas, Álvaro Herculano da Cunha e Daniel Alexandre Sarsfiold
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Rodrigues, contando a antiguidade para todos os ofoitos desde 1 do corrente môs.
Tenente do serviço de administração
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário, Humberto dos Santos Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos. desde 1 do corrente
mês.
Grupo de defesa submarina

de costa

Tenente, o alferes Antero Filipe Veloso Ramos, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do
corrente mês.
Escola Prática

de Cavalaria

Tenentes, os alferes de cavalaria Manuel Ferreira Peixoto da Silva e Luiz Alberto Filipe Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do
corrente mõs.
Tenento do serviço do administração
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário, João Duarte Perry de Almeida e Brito, contando
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do cor.rento mês.
Regimento de cavalaria

n.0.3

Tenente veterinário, o alferes veterinário Ciríaco António Sousa Oosta, contando a antiguidade para todos
os efeitos desde 1 do corrente mês.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Tenente, o alferes gdgar Pereira da Costa Cardoso,
contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1
do corrente mês.
Inspecção do serviço de obras e propriedades

mllttares

tenente de engenharia, adjunto, Henrique
Herculano Santa Clara da Cunha, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.

Capitão,

O

Escola Prática

de Engenharia

Tonentos, os alferes de engenharia Joaquim António
Rodrigues de Oliveira Júnior e J OSÓ Oarlos de Arantos
e Oliveira, contando a antiguidade para todos os
efeitos desde 1 do corrente mês.
'I'enonto veterinário, o alferes veterinário João de Ascensão Grilo Fevereiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
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Quadro da arma de engenharia

Capitão,
o tenente
Joaquim
Fernando
Gomes :\fa:rques, contando a antiguidade
rente mês.

da Conceição
desde 1 do cor-

Re!]imento de sapadores mineiros

Capitão, o tenente liÍernando ~\ ugusto Soares da Piedade, contando a antiguidade
desde 1 do corrente mês.
Capitão do extinto quadro auxiliar do-engenharia,
supranumerário
permanente,
o tenente do mesmo extinto
quadro, suprunumorário
permanente,
Luiz Francisco
Curto, contando
a antiguidudo
desde 1 do corrente
mês.
"Tenente do serviço do administração
militar, supranumer ário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Aldomiro
da Encarnação
Pires, contando
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Regimento de telegrafistas

Capitão, o tenente Armando
Néri Teixeira, contando a
antiguidade
desde 1 do corrente mês.
Tenente,
o alferes Armando José Marques Girão, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do
corrente mês.
Tenente
do serviço do administração
militar, suprnnumorário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
João Francisco
Calado, coutando a antiguidade para
todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão, o tenente Fredorico de Gusmão Correia Arouca,
coutando a antiguidade
desde 1 do corrente mês.
Tenentes,
os alferes João Manuel Terenas
Latino o
Adalberto da Conceiç-ão Ferreira Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos dosde 1 do corrente mês.
3.· grupo

.

Tenente
do serviço de administração
militar, snpranumorário, o alferes. do mesmo serviço, supranumerário,
Vasco Sernpiüo das N eves Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Batalhão de automobilistas

Capitão)
tando

o tenente Octávio Esteves Paulo Cardoso,
a antiguidade
desde 1 do corrente mês,

con-

~.'
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Tenente, o alferes Daniel :\lendes Tuvarcs, contando
tiguidade para todos os efeitos dt sele 1 do corrente
GI'UiJo independente

de

aviação
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a anmês.

de bcmbardesmento

'Tenente
do serviço de administr acão militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, suprunnmerúrio,
António da Conceição Marceliuo, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Hospital militar

veterinário

principal

'Tenente veterinúrio,
o alferes votorinúrio, chefe da clínica de doenças contagiosas,
Arménio de Matos Pestana Goulão, contando
a antiguidade
para todos os
efeitos desde 1 do corrente mês,
Secção de enfermeiros

hípicos

"I'ononto veterinário,
o alferes veterinário :\Iário Cândido
de Sousa, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
E.scola Prttica

de Administração

Militar

'Tenentes
do serviço de administração
militar, supranumerários,
os alferes do mesmo serviço, supranumcrúrios, Artur Ramalho,
:\Itírio Augusto
J orgo de Figueiredo o Serafim Augusto dos Prazeres, contando a
antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do corrente
mês.
2.' companhia de administração

'Tenente
do serviço de
morurio,
o alferes
rúrio, Luiz da Costa
para todos os efeitos

militar

administração
militar, supranudo mesmo serviço,
suprnnumcl\figuel, contando a antiguidade
desde 1 do corrente mês.

3.' companhia de administração

militar

:Tenentes do serviço de administração
militar, supranumerários,
os alferes do mesmo serviço, suprunumerários, Américo Augusto do Almeida Calado e João da.
Conceição Domingos,
contando
a antiguidade
para
todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Adidos

Tenentes,
os alfores, adidos, em serviço : no Ministério do
Interior, na. guarda nacional republicana,
do cavalaria
Agostinho
António Fnvitu ; no Ministério das Finan-
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ças, na guarda fiscal, de infantaria António Cândido>
Pereira Gonçalves; o no Ministério das Colónias, de infantaria Afonso Gomes Barroso, António Gonçalo 'rorgal e Fausto J OSÓ de Brito e Abreu; de artilharia.
Leopoldo Manuel de Seabra de Sousa Gentil e Ilídio
Marinho Aires Trindade, e ele cavalaria João Baptista
Machado, contando a antiguidade para todos os efeitos
desde 1 do corrente mês.

Por portarias de 13 do corrente mês:
Nos termos do artigo LOdo decreto-lei n. o 23:318, de8 de Dezembro de 1933, contando a antiguidade, para.
efeito de vencimentos, desde 1 do corrente mês :
Escola Prática

de Infantaria

Tenentes, os alferes de infantaria Amadeu Soares Pereira, Cristóvão do Araújo Vidigal, António Amaro
Romão,
Emílio Mondes Moura dos Santos, J orgo
Alexandre de Campos Barbosa Vieira, Floriborto
Vilar Bettencourt, Celestino José Soares Garcia Gomes e Luiz Maria Rodrigues.
Supranumerários

permanentes

Tenentes, os alferes de infantaria, supranumeráríos
permanentes, Eduardo Maria Correia Gaspar e J oão
Augusto Rolo Gonçalves.
Regimento de infantaria

n. o I

Tenentes, os alferes Eduardo Ferreira Soares de Albergaria, Américo do Carvalhal Esmeralda e Mário
Alcobia.
RegimenJo de infantaria

n. o 2

Tenentes, os alferes Norberto de Sousa da Cunha e José
Joaquim de Andrade.
Regimento de infantaria

n. o 3

Tenentes, os alferes Euclides Ribeiro Gomes de Barros
e Raúl Augusto Mesquita da Silva.
Regimento de infantaria

n.O 5

Tenentes. os alferes Júlio de Oliveira Cidreira, Luiz Pedroso da Silva Campos e António J OSÓ Pinto da Silva.
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Regimento de infantaria n. ° 6
Tenentes, os alferes António de Carvalho
João dos Santos Pereira.

Sampaio a-

Regimento de infantaria n. ° 7
Tenentes, os alferes Domingos Fernandes Pedro, Antônio Fruncisco Andriuo e Fruncisco Luiz Gonzagu,
'Regimento de infantaria

n. ° 9

Tenentes, os alferes Américo da Silva Freitas e António
Júlio Teixeira de Sousa.
Regimento de infantaria

n. ° II

Tenentes, os alferes César da Paz Segurado, Joaquim
da Silva Iiebêlo o Mário da Costa Santos Anino.
Regimento de infantaria

n.> 12

Tenentes, os alferes Agostinho Luiz Pereira
João Fonseca e Arnaldo Nunes Vitória.
Regimento de infantaria

Nunes,

n.O 13

Tenentes, 08 alferes .Lconol José de Sousa, António
Sampaio de AZ'Ovecloe Joaquim }..ugusto Pinto Guedes.
Ril9imento de infantarla

n.O 14

'I'enentes, os alferes António Pereira e Afonso Henriques
Baptista Campos.
Regimento de infantaria

n. ° 15

Tenente, o alferes João Duarte Casquinho..
Regimento de infantaria

n.O 16

Tenentes, os alferes José Rodrigues Pimenta, Manuel João
Ricardo e João Duarte da Costa Júnior.
IRegimento de infll1ltaria

n.O 17

Tenente, o alferes António Vitorino.
n.· 18
Tenentes, O'S alferes Francisco Augusto Borges de Castro, Humberto .A.lmeida Barros da Silva Rarr.os e
António Vieira Teles de Meneses.
Regi.ento

de infantaria

tiG2
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Regimento de infantaria

n.v

Tenentes, os alferes J aimo Pereira
Joaquim de Matos.
Regimento de infantaria

19

da Silva Sabino o
n. o 20

Tenentes, os alferes Joaquim Pedro Fernandes
Augusto Vieira.
Regimento de infantaria

Tenente, o alferes Francisco
Batalhão independente

e Pedro

n.O 21

da Costa Reis.
de infantaria

n.O 25

Tenonte, o alfores António Gonçalves
Batalhão

2." Série

de Sousa Júnior.

de caçadores n. o I

Tenentes, os alferes Ivo Guedes ela Silva, Raúl da Conceição Cardoso, António
'Mestre Açucona, Ernesto
António dos Santos o J OSÓ Júlio do Almeida Sobral.
Batathãc de caçadores

n. o 2

Tenentes, os alferes Francisco Nunes da Conceição Caetano, Guilherme Morgado, Mário de Figueiredo, Adélio
Ferroíra da Silva e Raúl da Cruz Pereira.
Tononte, supranumerário permanente, o alferes, .supranumerário
permanente, Sérgio Augusto dos Santos.
Batalhão de caçadores

n. o 3

Tenente, o alferes João :Miranda de Morais.
Batalhão de caçadores n. o 4

Tenentes, os alferes Carlos José Nevos o Aldemiro Carlos Nunes Correia.
Batalhão de caçadnres

n.s

5

Tenontes, os alferes António de Oliveira, Luiz Maria elo
Santana Poroira, Francisco do Lucena e Álvaro Múrio Couceiro Neto,
Batalhãn de caçadores n. o 6

-Toriontes, os alferes José da Silva Correia, Amadeu Acácio Salgado Dores, João Hormigo Dias Marques o
J uimo José da Silva Pereira.
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Batalhão de caçadores n.· 7

Tenentes, os alferes .Toão de Sousa Machado, José 1\1a, ria Baptista Machado, José Policarpo Mondes Dias
e Adelino Mendes Moura dos Santos.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tonentes, os alferes Júlio Rodrigues da Palma, António
Maria Mendes Cardoso, Luiz Severo Ferreira e António Agostinho Duarte.
Batalhão de caçadores no· 9

Tenentes, os alferes Joaquim de Sousa Pereira, Artur da
Silva Lameiras, Henrique da Costa Gomes. Luiz António Ramires, Eduardo Pinto Barradas e Manuel José
Domingues Peres.
Batalhão de metralhadoras no· I

Tenentes, os alferes Carlos Amorim Castanheira, Carlos
Marques Loureiro, Mário dos Santos Pires Novos e
Orlando Luiz de Oliveira.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

'Tenentes, os alferes Manuel das Dares dos Santos
Madeira Júnior, António Martins Gomes, António
Rodrigues dos Santos Júnior e J aime Carlos Correia
Mota.
Batalhão de ciclistas n.· I

Tenentes, os alferes Manuel Rosa Costa e José António
de Almeida.
Batalhão de ciclistas n.· 2

'I'onentes, os alferes António Marques de Figueiredo e
Adolino Pandaio.
Escola Prática de Cavalaria

Tenentes, os alferes de cavalaria António Joaquim Ferreira Durão, J osé do Assunção e Amílcar Hermínio
Rosas.
Regimento de cavalaria n.· I

Tenentes,
Roque.

os alferes Joaquim António Ramos e José
Regimento de cavalaria n.· 2

Tenontes, os alferes António J osé de Araújo Leite de
Castro Vaz Vieira, Carlos Alborto da Costa Botelho,
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António Quintino da Costa e Gaudõncio António
Garcia.

ROB&

Regimento de cavalaria n.v 3

Tenentes, os alforos António José Ramalho Xavier
Joaquim Policarpo Mondes Dias.

&

Regimento de cavalaria n.O 4

Tenentes, os alferes Artur Duarte Franco, José da Cruz
Monteiro, António Camilo de Sá Pinto de Abreu Soto
Maior e Francisco José de Faria Hintze Ribeiro Nunes.
Re.Qimento de cavalaria tI.O 5

Tenentes, os alferes José Gonçalves Rogado, .Armando
Mário Gonçalves Canelhas, Mário Jaime Machado
Faria e JOtW Evangelista Garcia Duarte da Silveira.
Regimento de cavalaria n. ° 6

Tenente,

O

alferes Américo Chamíço Dias Heitor.
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenentes, os alferes António Maria Pereira Martinho eAntonino Fernandes Pereira da Cruz.
Regimento de cavalaria n.O 8

Tenentes, os alferes Jacinto Isla de Montalvão Santos.
e Silva e José de Faria IIintze Ribeiro Nunes.
legrmento

de cavalaria n.o'9

Tenentes, os alferes António Joaquim Hodrigues Queiroz, Álvaro Mário Alves da Cunha, Teodorico Augusto
Palmeira e Gabriel Augusto Gonçalves Braga.
Adidos

Tenentes, os alferes, adidos, em serviço: no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, de jnfantaria António Maria da Anunciação 'relo, J OSÓ J oaquim Capucho, João das Dores Nunes Palrão, Manuel Afonso Anta, David Pratos da Silva, Manuel do
Nascimento Costa, Armando de Sousa Botolho, José
Nunes Barroso, Cândido I ..eite Gomes e Manuel de
Jesus ReMIo da Cruz; e de cavalaria Carlos Alberto
de Serpa Soares, Francisco Martins o 'Amândio Manuel
IPascoal Rodrigues; e no Ministério das Colónias, de-
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infantaria
José Luiz Mourão Vaz Osório,
Joaquim
Manuel Vaz, Samuel da Fonseca,
J osino Francisco
Costa de Azevedo,
Augusto Vaz Spencer,
Ernesto
Monteiro Góis Pinto e Eduardo Henrique Seabra de
Sousa Gentil, e de cavalaria
José Maria Guedes
Cabral de Campos.
'
No!" termos do artigo 2.° do decreto-lei n.? 23:318,
-de 8 de Dezembro
de 1933, contando a antiguidade,
_para efeito de vencimentos,
desde 1 do cO~Tente mês:
Ministério da Guerra -L" Dir'ecção Geral- 2.' Repartição
'Tenentes
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumorúrios,
os alferes do mesmo extinto
quadro, supranumcrúrios,
adjuntos arquivistas,
Francisco António
Milho da Rosa e J oito Baptista
dos
Santos.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3. - Repartição
enonto do extinto quadro de" oficiais do secretariado
militar, suprnnumcrário,
o alferes elo mesmo extinto
quadro,
supranumorúrio,
adjunto
arquivista,
João
Colares Cifucntcs.
Minis1ério da Guer'ra - 3.' Direcção Geral - I.' Repartição
"I'onente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranurnorúrio,
o alferes do m0S1l10 extinto
quadro,
supranumorúrio,
adjunto,
Gonçalo Ferreira
da Silva.
1\1inislério da Guerra -3.

a

Direcção Gcral- Cmlselho Administrativo

'Tenente

do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o alferes do mesmo extinto quadro, adjunto,
Josó Elísio Gonçalves Louro.
Ministério da Guerra - Repartição Geral

'Tenente do extinto

quadro de oficiais do secretariado
militar, supram merário, o alferes do mesmo extinto
quadro, suprnnumorúrio
, adjunto, Eduardo
da Cunha
O Sousa.
Ministério da Guerra - Arquivo Ge.ral

~ronente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, o alferes do mesmo extinto quadro, ndj unto,
Manurl Dias Catnna.
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Supremo Tribunal Militar

Tenente do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário,
o alferes do mesmo extinto
quadro, supranumerário, José Augusto de Figueiredo.
1." região militar - Quartel general

Tenentes do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar, os alferes do mesmo extinto quadro Raúl dos
Santos Correia Diniz e José Soares.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário,
o alferes do mesmo extinto
quadro, supranumerário, Manuel Joaquim Leal.
-,2.' região militar - Quartel general

Tenentes do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerários,
os alferes do mesmo extinto
quadro, supranumerários, Vasco Miranda Baptista o
Manuel António Carreira Lopes Pereira de Rio.
3. a região militar - Quartel general

Tenentes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, os alferes do mesmo extinto quadro Francisco Maria da Purificação AI vos Ribeiro e João Mendes Alves.
'
Tenento do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, o alferes do mesmo extinto
quadro, supranumerário,
José Augusto da Costa
Falcão.
4.' região militar - Quartel general

Tenentes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerários, os alferes do mesmo extinto
quadro, supranumerários,
Joaquim António Piteira o
Raúl Duarte de Sousa.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel gen~ral

Tenentes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, os alferes do mesmo extinto quadro Artur
Claudino dos Santos e Joaquim Machado Portelinha.
Tenentes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerários, os alferes do mesmo extinto
quadro, supranumerários, José Dias Resende do Carvalho e Manuel Correia.
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e reserva n. o 16

Tonente do extinto quadro de oficiais do secretariade
militar, suprnnurnerários,
o alferes elo mesmo extinto
quadro, supranumerário, João Jacinto Tanissa.
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Tenentes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerários, os alferes do mesmo extinto quadro, supranumerários, Fraucisco de Oliveira Torrado o Jaime
Henrique Lopes.
Regimento de artilharia ligeira n. o 2

Tenentes do oxtinto quadro auxiliar do artilharia, supranumerários,
os alferes do mesmo extinto quadro,
eupranumerários,
António Rodrigues Carvalheiro e
João Pedro.
Regimento de artilhada

ligeira n. o 5

Tenente picador, o alferes picatior António Domingues..
Regimento de artilharia, de costa n. o I

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, o alferes do mesmo extinto quadro Guilhermo Joaquim Catramelo.
Regimento de artilharia

de costa n.O 2

Tenente do oxtinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferes do mesmo extinto quadro, supranumorário, Augusto Bernardo dos Santos.
Grupo independente

de artilharia

de montanha n. o J5

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferes do mesmo extinto quadro, sUl)ranumerário, Aníbal Pinto do Queiroz.
Grupo mixlo independente

Tenente picador,
reira.

de artilharia

montada n. o 14

o alferes picador Augusto Serras Pe-

Grupo mixto independente

de artilharia

montada n. 24
O

Tenentes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerários, os alferes do mesmo extinto quadro, supranumerários,
Frederico Mendes Abóbora e Luiz
Augusto Cristóvão.
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a cavalo n. ° 2-

Tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia,
, numerário,
o alferes do mesmo extinto quadro,
numerário,
Florindo José de Oliveira,

suprasupra-

Gru po de defesa móvel de costa

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o alie· res do mesmo extinto quadro Francisco
Serra.
Companhia de trém hipomóvel

Tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia,
numerário,
o alferes do mesmo extinto quadro,
· numerário,
Augusto Pinto de Freitas.

suprasupra-

2.' brigada de cavalaria - Quartel general

'Tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário,
o alferes do mesmo extinto
q adro, suprnnumerârio
, arquivista,
Viriato Egidio.
Escola Prática de Cavalaria

'Tenente
picador,
· Teixeira.

o alferes

picador

Re!]imento de cavalaria

Tononte

picador,

o alferes

n.O

picador

António

Augusto

8
J osé dos Santos.

I.a companhia de saúde

Tenente do extinto
supranumerário,
suprunumerário,

quadro auxiliar do serviço de saúde,
o alferes do mesmo extinto quadro,
Severo José Pinto.

2." companhia de saúde
Tenente
do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
suprunumerúrio..
o alferes do mesmo extinto quadro,
suprunumerúrio,
Maximiano Riheiro Saraiva.
3. a companhia de saúde

Tenonte elo extinto quadro auxiliar do serviço ele saúde, suprunumcrúrio , o alferes do mesmo extinto quadro, supranu morário , Evaristo Gomes ela Silva Carvalho.
Extinto quadro
Tonento,
tista.

de

oíiciais

do secretariado

o alferes do mesmo extinto

militar

quadro Américo Bap-
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Adido

'I'enonte picador, o alferes picador, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Álvaro da Cunha Frazão Pereira.

Ministério da Guerra _I.a Direc~ão Geral-

3:

Repartição

Por portaria de 18 de lI ot'embro findo:
Promovidos a aspirantes a oficial para a Escola Militar, nos termos do § 2.° do artigo 16.° do decreto
D.O
16:750, de 19 de Abril de 1929, atendendo a que
não foi ainda regulamentado o decreto n." 16:141, de 8
de Novembro de 19:':8, desde 1 de Novembro de 1933,
as seguintes pra<;a~ e indivíduos da classe civil:
T

Primeiros sargentos cadetes: do regimento de infantaria n. ° 7, ~rúl'io Agostinho Mondoca Fruzão ; do regimento de cavalaria n. ° 9, Eduardo Joaquim :\Iagalhãis
Almeida Martins Soares; da 3. a companhia de administração militar, Armando Lourenço Coelho dos Santos.
Soldados: do batalhão de metrulhadorus n. ° 2, Joaquim
de Brito Subtil, n.? 65/33 <la C. D. i do regimento de
infantaria n.? 20, n." 160/33, Manuel de Sousa Jardim;
do regimento de artilharia ligeira n." 3, n." 75/3.a,
da B. R., .T osé Augusto da Costa Almeida; elo regimento de tolegrafistas, n." 84/33-P/2.a, 1.0 grupo,
Mário Pinto da Fonseca Leitão; n." 470/33-P., 3.°
grupo, Múrio Correia de Sousa.
Civis: Ernesto Soares Machado de Oliveira e Sonsa,
João datas da Silva, António da Cruz Gormicho Boavida, Eduardo Joaquim Pai da Vida e Santos, Fernando Ferreira Pinto Resende, João Saraiva Côrte
Real, Nuno Guilherme Roriz Rubim, H.ogério Paulo do
Oliveira Soixas, Tito Galvão Martins, Vasco António
Lopes da Eira, António Coelho; José Nogueira Valente Pires.
Desde 9 de Novembro de 1933, as seguintes })raças e
indivíduos da classe civil:
Primeiros sargentos cadetes: do batalhão do metralha.deras n.? 1, Joaquim Furtado Leote ; do regimento
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de artilharia ligeira n." 2, João Anachoreta de Almeida Viana; do regimento de cavalaria n. ° 2, João
Carlos Cãncio da Silva Escudeiro, Tomaz José Basto
Machado.
Soldados: do regimento de artilharia ligeira n." 2,
n.? 292/E., António Ribeiro; do regimento de artilharia de costa n. o 1, n. ° 37/33, Armando Correia
Mera; do grupo de artilharia pesada n. ° 2, n. ° 243,
da B. R., Benjamim Fernando Fonseca de Almeida;
do regimento de cavalada n.? 8, n.? 60/33, do 2.° esquadrão, Manuel Simão Portugal; do regimonto de
telegrafistas, n ," ,305/33/P., da 5.\ António Braamcamp Sobral, n. ° 81/33/P., do 1.0 grupo, Napoleão
Pita Meira de Amorim, n.? 237/33, da 4.a, Mário Marques de Andrade.
Civis: Augusto da Silva Viana, António Feliciano Pereira.
Rabaça, Mário Alvarenga Rua e José Sacadura Moreira da Câmara.

Por portarias de 8 do corrente mês :
Considerando que o primeiro sargento do regimento
de infantaria n. ° 10 Miguel Augusto Tavares concorreu
em grande parte para a sufocação da insubordinação de
algumas praças do referido regimento e para o malogro
do assalto ao quartel por elementos civis, na noite de
26 para 27 de Outubro último, porque, sendo comandante da guarda de polícia, lutou corpo a corpo com os
assaltantes, com risco da própria vida, revelando assim
coragem, sangue frio, lealdade e muita dedicação;
Considerando que feitos desta natureza merecem condigna recompensa:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra:
Que seja promovido ao põsto de sargento ajudante,
por distinção, contando a antiguidade desde ·27 de Outubro de 1933, o primeiro sargento do regimento de
infantaria n. ° 10 Miguel Augusto Tavares.
Considerando que o furriel n. o 179jE. da C. A. do
regimento de infantaria n.? 10, António Inácio Subtil,
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na noite de 26 para 27 de Outubro último, socorreu,
pronta e eficazmente e com risco da própria vida, o primeiro sargento comandante da guarda de polícia ao seu
quartel, quando êste era atacado pelos assaltantes e o
referido primeiro sargento se encontrava em situação
difícil em frente dos discolos, ajudando-o a desembaraçar-se dêles e a subj LIgá·los ;
Considerando que feitos desta natureza merecem condigna recompensa:
'
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guorra :
Que seja promovido ao pôsto elo segundo sargento,
por distinção, contando a antiguidade desde 27 ele Outubro ele 1933, o furriel n." 179/E. da C. A. do regimento de infantaria 11.° 10, António Inácio Subtil.

Considerando que o soldado D.O 142/33 da C. A. do
regimento de infantaria n.? 10, ~elmiro de Jesus Miranda, estando de sentinela à porta das armas do seu
quartel na noite de 2G para 27 de Outubro último, foi
atacado de sur prêsa por um grupo de civis que, prendendo-lhe os movimentos, o pretendiam desarmar, não
o conseguindo devido à sua enérgica defesa com risco
da própria vida, dando assim provas de coragem, valentia, decisão e ospírito de sacrifício;
Considerando que feitos desta natureza merecem condigna recomponsa:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra:
Que seja promovido ao pôsto de furriel, por distinção,
contando a antiguidade desde 27 de Outubro de 1933,
o soldado n.? 142/33 da C. A. do regimento de infantaria n. ° 10, Belmiro de Jesus Miranda.
Considerando que o soldado n. ° 672/E. da C. A. do
regimento de infantaria n. ° 10, Américo Augusto, estando de sentinela ao paiol do sou quartel na noite de
26 para 27 de Outubro último, quando êste foi assaltado por elementos civis, deu imediatamente o alarme e
prestou valioso auxílio ao oficial de dia, com risco da
própria vida, revelando assim muita coragem, decisão e
espírito de sacrifício;
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Considerando
que feitos desta natureza merecem condigna recompensa:
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Uinistro da Guerra:
Que seja promovido ao pôsto de furriel, por distinção,
contando a antiguidade
desde 27 de Outubro de 1933, o
soldado n, o 672/E, da C. A. do regimento de infantaria
11.o 10, Américo
Augusto.

Vl -

COLOCAÇÕES,

Ministério

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra _I.a Direcção Geral-

Repartição

2,a

de 25 de Nocembro findo:

Por portarias

Ministél'io da Guel'ra -

:!,' Direcção

Adjunto,
o capitão do serviço
da 1.a Repartição,
Francisco

Geral -3,'

Repartição

de administração
Caetano Dias,

militar,

Ministério da Guerra - 3,' Direcção Geral- Serviços cartogl,,".fico9
do exército
Desenhador,
o tenente do extinto qnadro auxiliar de artilharia,
do quartel general
do govérno militar de
Lisboa, José Júlio da Silva,
Secção fotográfica e cinematográfica

-

Dapitão
de artilharia,
no quadro
de Sousa Lami Varela.

da arma,

Armando

1.' região militar
Depósito territorial de material de guerra

Capitão miliciano,
artilharia
Russo.

ligeira

do quadro especial, do regimonto de
n. o 5, Rogério Marques de Almeida

3,' região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

'Tenente de' engenharia,
da escola prática da arma,
Moira Rebôlo Valente de Carvalho, pelo pedir.

J oão

Quadro da arma de infantaria
'Tenonte-coronel,
sário Pimenta,

do regimento
pelo pedir,

de infantaria

n.? 6, Deli-
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Major, do batalhão de caçadores n.? 7, João Augusto
de Fontes Pereira de Melo.
Tenente, elo regiml'llto do infantaria n. ° 6, Alberto António Rodrigues Praça, pelo pedir.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n.> 7:82~,
de 23 de NO'/embro de 19~1

Capitão miliciano, do regimento
Rogério Correia Ferreira.

de infantaria

n. ° 18.

Regimento de infantaria n.O I

Segundo comandante, o tenente-coronel
Bivar de Sousa Dores.

Américo Maria

Regimento de infantaria n.O 15

Tenente-coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 15, António Pires Pereira Júnior;
para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° do decreto
n. ° 17 :378, substituído pelo artigo LOdo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, pelo pedir.
Regimento 1Ie infantaria

n. o 16

Tenente médico, do regimento de cavalaria n." 1, Manuel Freire da Saúde, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 17

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento
da.infantaria n." 21, José Machado Duarte Júnior.
Tenente de infantaria, em disponibilidade, Alberto Ribeiro da Silva Moura.
Batalhão de caçadores n.O 7

Segundo comandante, o major, do regimento de infantaria n.? 11, António Correia da Silva Carvalho, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de ciclistas n, o 2

Tenente, do batalhão de caçadores n.? 2, Joaquim Miranda, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o I

Tenente de infantaria,
supranumerário
permanente,
Agostinho de Almeida Graça, sem dispêndio pa:rn a
Fazenda Nacional.
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e reserva n.O 18

Capitão de infantaria, supranumerário permanente. do distrito de recrutamento e reserva n. o 10, Manuel Ribeiro
da Laje, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Carreira de tiro de Ova r

Director, o tenente de infantaria, da carreira
civil de Paião, António dos Santos Neto.

de tiro

Direcção da Arma de Artilharia

Adjunto da L." Repartição, o tenente- coronel de artilharia, da 2.a Repartição, Eduardo ela Costa Ferreira.
Adjunto da 2.a Repartição, o tenente-coronel de artilharia, da L." Repartição, Ricardo Moreira do Amaral.
Escola de aplicação de artilharia de costa
e contra aeronaves

'I'onente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
grupo de artilharia a cavalo n." 2, António Coelho,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
r-rente marítima da defesa de Lisboa

Chefe da secção de material, o tenente-coronel de artilharia, do grupo de defesa submarina de 'costa, João
Lapa Fernandes Manuel, para os efeitos da alínea a)
do artigo 46.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituido pelo decreto n. o 19:175, de
27 de Dezembro de 1930.
Regimento de artilharia ligeira n.O 5

Capitão picador, supranumerário
permanente, Manuel
Frazão Pereira.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, Manuel Pereira.
Regimento de artllharla

Capitão de artilharia,
Freire Júnior.

de costa n. I
O

no quadro da arma, José Maria

Grupo independente de artilharia de montanha n. o 15

Tenente de artilharia, da escola prática da arma, Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
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montada n. ° 24

Capitão do extinto qnadro auxiliar de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, Augusto Ruivo da Silva,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional. .
Grupo de defesa submarina de costa

Tesoureiro, o capitão do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Vergílio Rodrigues Valente.
Regimento de cavalaria n.O 2

Tenente, do regimento de cavalaria n. o 7, Miguel Antómo do Carmo de Paiva Couceiro, pelo pedir.
Regimento de sapadores mineiros

Alferes, do batalhão de p ontoneiros,
Paulino Freire Temudo.

J osó Fortunato

Batalhão de aerosteiros

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

no quadro

da

3.' companhia de saúde

Capitão médico, do hospital militar regional n. o 4, José
Júlio Sousa Santa Bárbara, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional. .

Por portaria de 27 de Novembro findo:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Sub-chefe do estado
. nel de infantaria,
pector interino da
Guerreiro Peixoto

maior do exército, interino, o corocom o curso do estado maior, ins2. a inspecção de infantaria, Alberto
e Cunha.

Batalhão de automobilistas

Tenente, do batalhão de pontoneiros, Eduardo Augusto
Soares da Piedade, pelo pedir.
'.
.
.
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Por decreto de 18 de Novembro findo:
Exonerado do lugar de professor adjunto do 2.° grupo
de cadeiras principais do curso do estado maior, nos
termos do § único do artigo 37.° do decreto n.? 19:616,
de 28 de Fevereiro de H)31, o tenente-coronel de artilharia, com o mesmo curso, José Filipe de Barros Rodrigues.

l!1inistério

da Buerra - Repartição

Geral

Por portaria de 2 de Nouembro findo:
Nomeado correio a pé do Ministério da Guerra, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n.? 12:408, de 1
de Outubro de 1926, e por fôrça do disposto no artigo 9.°
do decreto n.? 16:808, de 2 de 'Maio de 1929, o correio,
adido, da Secretaria da Assemblea Nacional, Ananias
Martins Graça.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1933.
São devidos emolumentos, nostermos do decreto D.O 22:257).

VII- COMISSÕES
Ministéri.o da Guerra-

Repartição

do Gabinete

Por portaria de 23 de Novembro findo:
Não podendo o major de engenharia "Henrique Hipácío
'de 'Brion, em virtude de inúmeros afazeres que lhe são
atribuídos, dependentes do 'Ministério da Marinha, onde
presta serviço, desempenhar-se da missão para que foi
nomeado por portaria de 3 de Outubro findo: manda o
Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
GueTra, exonerar o 'referido oficial ~ nomear em S11a
substitutção o capitão de engenharia Aquiles José (~e

.

.'
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Oliveira, como representanto da Inspecção d'o S~r~~o
de Obras e Propriedades Militares, para fazer parte da
comissão nomeada pola referida portaria,
,

.

,

Ministério da Guerrá _ 2.a Direcção Geral'-

I." Repartição

Por portaria de 18 de Novembro find'Ó:
Tornando-se necessário adquirir para ,os serviços do
exército uma fórmula conveniente de pólvora 'nitrocelulósica, e sendo para isso preciso, em face dos estudos
já realizados, indicar entre as propostas apresentadas
aquela que reúna melhores condições de toda a espécie:
manda o Govórno da República Portuguesa, pelo Ministro
da Guerra, nomear para êsse fim a seguinte comissão:
Presidente: coronol de artilharia Clqnilq Amitndi<?,da Silva
Sena.
.
Vogais: coronel de artilharia Augusto de M.atos Sobral
Cid e major de' artilharia Aiignsto1 LucianoAlves.
I,

,

VIII-

.tI':

..... :.

'.

J

J

,.!

,

'.

fi··

AUMENTOS SÔBRE O SÔlDO E DIUTURNIDADÉS

·Ministérjo da Guerra - J.a Direcção Gml,

I

2.:1: Repartiç.ão

I

r

,

Concedidas as vantagens 'de que trata' o . decreto
n. o 20:247, ~e24 de Agosto de 193.1..,desde as datas que
lhes vão designadas' aos óficiàisem segtiida'n1encionados:
(.' ...

_.

I

Por. terem completado o,tempo de (pellmal)êncl~.no.oHcl~~
lato desde as datas em que são consl,der.adds tenentes,
nos termos do decreto n.· '17:378; dê 27 de 'Setembro
d.e 1929, modtncado pelo decr.eto',n;·'19:069~ 'de' 'i1 de
'Novembro 'dá 1930, necessário para o-pr-lmelro aumento
de 10 por cento sObre o sõtdo :
'"
" •
r' :~.1
J.
(,
i ,
< ,.,.:
'r ~.
t

•

I

'~.

t

.'.

(

(

,

•

P01' decreto de 11, de NO"I:-emb1'o/ina()':·. ',: :,,,:

I

:,1..

Infantaria - coronel do extinto corpo do estado maior,
inscrito na escala dos tenentes-coronéis de infantaria,

678

ORDE;\[ DO EX~RCITO

~.o

2.' série

18

João Carlos Pires Ferreira Chaves, na Escola Central
de Oficiais, desde 8 de Novembro de 1933, e tenente-coronel Romano Barnabé Ferreira, desde 1 de Outubro de 1933.
Por decreto de 18 de Novembro findo:
Engenharia - major .Arménío Leal Gonçalves, na
2.a região militar, desde 1 de Novembro de 1933.
Por portaria de 11 de Novembro findo:
Cavalaria - capitão Júlio Henriques Mendes Ribeiro de
Almeida, adido, no Ministério das Colónias, desde 25
de Setembro de 1933.

IX - DECLARAÇOES
Ministé~da

E DISPOSIÇOES

DIVERSAS

Guerra - RepartiçDo do Gabinete

1) Tendo sido agraciados os oficiais, equiparados e
praças a seguir mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
.Cruz Vermelha de Dedicação

.

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Teodorico Pereira Pimenta.
Cruz de exemplar comportamento
Assiduidade - Ouro

Tenente equiparado da Cruz Vermelha, Ernesto Hermínio Cândido da Fonseca.
Segundos sargentos, equiparados da Cruz Vermelha,
enfermeiro José Maria de Sousa Lima e de maqueiros
Leonel Fernandes da Silva Guimarãis.
.
Primeiro cabo n.? 33, de maqueiros da Cruz Vermelha,
Manuel Ferreira de Carvalho.
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Cruz de exemplar comportamento
Assidu"idade-

Prata

Soldados maqueiros da Cruz Vermelha: n. o 100, Artur
Ferreira o n.? 131, António Baptista Vieira.
Cruz de exemplar comportamento
Assidu·idade - Cobre

Soldados maq ueiros da Cruz Vermelha:' n. o 137, António
Pereira: 11.0144, João Luiz e n." 147, Arnaldo Ferroira
Lenha.
Medalha de Agradecimento

Primeiro sargento, elo batalhão independente de infantaria n. o 25, João 'I'iago Ferreira da Silva.
Primeiro cabo corneteiro n. o 34, ela 5. a companhia do
batalhão n. o 1; segundo cabo n. o 24 da La companhia do batalhão n, o 2; soldados: n. os 59 do 1.0 esquadrão, João Dias, 133 do 2.0 esquadrão, Cândido
da Encarnação, 37 do 3.0 esquadrão, João Bárbara e
153 da 2. a companhia do batalhão n. o 2, António Manuel Godinho, todos da guarda nacional republicana.
2) Tendo sielo agraciados pela segunda vez com a medalha de «Agradecimento» da Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha, os soldados: n,os 97, do 3.0 esquadrão
~e caval~ria da guarda nacional republicana David Baptista e 100 da 4. a companhia do batalhão n. o 1 da mesma
guarda Eleutério da Silva Ventura, é-lhes permitido
usar o número 2 na respectiva fivela.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

13)Declara-se que o decreto que promoveu a general
o brigadeiro de artilharia, com o curso do ostado maior,
José Augnsto Lobato Guerra deve ser considerado de
4: do Novembro findo, o não de 14 do mesmo mês, como
foi publicado na Ordem do Exército n." 17, 2." série, elo
corrente ano.
4) Declara-se que o alferes do infantaria, com a patente de tenente, em disponibilidade, Josó Gonçalves'

680

ORf)E;\I DO EXÉRCITO N.O 18

chegou à altura para entrar no respectivo
de Novembro findo.

2." sér io

quadro em :3

5) Declara-se que o tenente de artilharia Luiz Falcão
Mena e Silva tornou parte no Campeonato do Cavalo de
Guerra em 1931.

G) Declara-se que o coronel de cavalaria Manuel
Umbelino Correia Guedes foi aprovado nas provas ospeciais de aptidão para o posto imediato em 4 de NO\'()Illbro findo, sendo-lhe aplicável desde esta data a designação de coronel tirocinado, nos termos <la determinaçü,o III) da 01'~em do Etcérciio n." 9, La série, de 1928.
7) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria,
chefe da 1. a. secção da 4. a Repartição da 2.:1 Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Artur José de Almeida
deixou de prestar serviço no regimento de cavalaria
n. o 2, por ter completado, em 12 de Julho último, o ano
de serviço com tropas, para os efeitos da alínea a) do \
artigo 46.° do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto n.019:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
\ 8) Declara-se que os tenentes de cavalaria a seguir
designados freqüentaram,
com aproveitamento, como
alferes, de Novembro de 1931 a Agosto de 1933, o
«curso de instrutores de equitação» da Escola Prática
de Cavalaria:
Do regimento de cavalaria n.? 2, António José de
Araújo Leite de Castro Vaz Vieira; do regimento de
cavalaria n." 4, Francisco José de Paria IIintze Ribeiro
Nnnes; e da Escola l\íltica do Cavalaria, .T osó Maria
Guedes Cabral do Campos e Amíloar Hermínio Rosas.
. 9) Declara-se qlle o tenente de cavalaria, em disponibilidade, J aime Rosado Semedo chogou à altura
para entrar no respectivo quadro em 30. de Outubro
último.
10) Declara-se que o tenente do cavalaria Fernando
Dias Pires Monteiro freqüentou, com aproveitamento, no
ano escolar do 1931-1932, o curso de metralhadoras ele
cavalaria, tendo obtido a classificação de instrutor.
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11) Declara-se que o tenente-coronel médico, ~eparado do serviço, António Rodrigues )foreira passaria à
situação de reserva em 18 de Novembro findo, por ter
atingido o limite do idade, se não estivesse naquela
situação.

12) Declara-se quo o tenente-coronel do serviço de
administração militar Carlos Gomes Teixeira, que, por
portaria de 11 de Novembro, inserta na Ordem do Ezcército n. ° 17, 2.a série, do corrento ano, foi colocado no
quadro dos oficiais do mesmo serviço, deve ser considerado, desde aquela data, não naquele quadro, mas na
situação de supranumerário.
'
13) Declara-se que o capitão, supranumerario permanente, do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situa<:ão de adido, om serviço na Fábrica de Pólvoras Físicas
o Artífícíos, Carlos Augusto de Almeida passa a prestar
serviço na Fábrica de Equipamentos e Arreios, continuando na situação de adido.
14) Declara-se que os alferes, com a patente de tenente, a seguir mencionados chegaram à sua altura para
a promoção ao posto de 'tenente:
Nos termos do artigo 1.0 do decreto-lei
do 8 do corrente mês:

n.? 23:318

Infantaria

Emílio Nunes, Ivo Benjamim Cerqueira, João Toscano,
Domingos J OSÓ de Freitas, Manuel José Cardoso do
Simas, Eduíno Ramos, .Ioão Silveira Bettencourt,
Gabriel Toledo Costa, José )laria dos Santos, Jerónimo Xavier de )Iorais Sarmento, José Gomes Silveirinha, Carlos Assis, Manuel .Toaquim da Silva
Júnior, António Antunes Basílio, João José Amaro,
Filipe Gomes Gonçalves, Artur Sentieiro do Almeidu,
Sérgio Gatineau Barreto da Cr uz , J osé Augusto Fernandes da Cunha Belo, João Vieira Remexido, José
Pereira da Rocha, José Maria Simões Pereira de
Brito, Luiz Gamíto Dentinho, .louquim Augusto Nunes,
José Carlos Arnntos Lopes, Jorge Abel Gaspar
Franco, António Ferreira, Armando 13ette Bettencourt, Raúl da Conceição Gonçalves Bravo, .T osé da
Costa Estorninho, Jaime Nunes Pedro, Carlos Mar-
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ques, Carlos Vito r Assa de Brito Queiroga, .Joaquim
Nunes, José Alves Pereira, José Delgado, .Iosé António Ferreira, José Pedro Pereira, Bento Teodósio
Tomaz Cabrita, José António Vasco "Mascarenhas
.Túnior, José do Pêso e Sousa Benchinol, António
dos Santos ~ eto, .J osé Gonçalves, .T acinto Gonçalves
Godinho, Carlos António Parreiral da Silva, Celostino
Sisenando Baptista, Vitório Frederico Crispirn, Folizardo Pacheco Sarmento da Conceição, António Maria
Martins, Aurélio Augusto da Cruz Ferreira. Artur
.Joaquim .Toão de Dous Figueiredo, Argilio de Oliveira
Rocha e .Ioão do Barros Amado da Cunha.
Cavalaria

Lino Vaz Palma Antunes e António Simões Freire.
Nos termos do artigo 2.° do decreto-lei n.? 23:318,
de 8 do corrente mês:
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Abílio Lima da Costa, Amadeu Eduardo do Campos
Beltrão Ferreira Viana e .José Domingos Rodrigues
Candeias.
15) Declara-se quo os alferes do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar, José Luiz dos Santos
Romão, .José Alves Correia o Silva, António .José da
Costa Campos, Alvaro Maria Pereira o Rodrigo Augusto
do Carvalho .T únior, o segundo com a patente de capitão
o os restantes com a do tenente, chegaram ~t altura para
a promoção ao põsto de tenente, nos termos do artigo 2. °
do decroto-loi n." 23:318, de 8 do corrente mês, continuando, com excepção do primeiro, supranumerários.
lG) Declara-se que está aberto concurso para preenchimento das vacaturas de alferes chefes de banda de
música existentes e que ocorrerem, a partir da data da
presente Ordem do Exército) nos termos do decreto
n." 23:147, de 19 de Outubro de 1933. Os candidatos
apresentarão um requerimento de admissão ao concurso
ao's seus respectivos comandantes, para os fins designados nos n. os 4.° e 5.0 e seus respectivos parágrafos do
mesmo decreto, 0, nos termos do § LOdo artigo 2.0 da
referido decreto, êste concurso é válido por dois anos o
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contar da data em que forem ultimados os trabalhos do
respectivo júri.
17) Lista dos oficiais que no terceiro quadrimestre do
corrente ano se ofereceram para servir nas colónias,
nos termos do decreto n." 13:309, de 23 de Março de
1927, durante o ano de 1934:
Infantaria

Coronel, com o curso do estado maior, Cesário Augusto
de Almeida Viana.
Tenente-coronel José Francisco Guerreiro Fogaça.
Major José Casimiro Vieira de Abreu.
Capitãis :
José Quirino da Cnmara Júnior:
António Amílcar Coelho Botelho.
Rogério Augusto.
Manuel Ribeiro da Laje .
João Augusto Gonçalves.
1\Iário Lopo do Carmo, miliciano do quadro especial.
Alvaro Pereira Ribeiro, miliciano do quadro especial.
Francisco Simões dos Santos.
Manuel Abrunhosa de Matos.
Gualter Monteiro Alves, miliciano do quadro especial.
António Pernil.
Leopoldo Leal Dias.
Vitor Carlos Braga, miliciano do quadro especial.
José Vicente Ferreira.
Amílcar Sarm-ento Osório.
Abel Antunes Teixeira.
Carlos Ribeiro Pestana.
Subalternos:
Tenentes:
José Gonçal vos.
Raúl da Cruz Pereira.
Manuel Joaquim Domingues.
Domingos Baptista.
Francisco António Diogo.
Alferes Francisco Inácio Moreira,
Tenente António .Ioaquim Ribeiro.
Alferes Luciano Fernandes.
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Tenentes:
António nomes Rocha.
António J oaq tlim Gonçalves.
António

Gaspar.

Alferes Abílio Faria.
'I'enente Armando .Jorge de Oliveira Saraiva.
Alferes:
}Iauuol Nimões Alberto.
Manuel de Carvalho. '
_Üvaro _\.níbal Borges.
Tenentes:
António Lourenço Guedes.
Carlos Oliveira da Silva Chainho.
António Paula.
José Leite Ribeiro.
Artur Rodrigues Paula Santos.
Vergílio da Assunção Matos.
António José Pinto ela Silva.
Albano José da Oruz.
José Maria Rocha.
Daniel ~Uberto Machado, miliciano do quadro especial.
Alberto António Rodrigues Praça .
•\.bílio Augusto 'I'aborda, miliciano do q uadro especial.
César Augusto Machado,
Joaquim do Sacramento Costa,
Manuel 1Iatias Júnior.
António Lopes Duarte.
José Rodrigues Pimenta.
Adélio Ferreira da Silva .
.Toaquim de Sousa Pereira.
Alferes:
1Ianuol Simões Rosa.
Fortunato António.
Artur Teixeira.
Artilharia

Tenente-coronel Walter de Lima.
Capitãis :
Augusto Dantas Pimenta Serrão do Faria Pereira.
Félix José Antunes.
Luiz António Simões Candeias, com o curso do estado
maior.
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Subalternos :
Tenentes:
Alfredo de ~\zevedo Fonseca.
Carlos Kol de }•.lvarenga.
Cavalaria

Capitão Albano dos Santos.
Subalternos:
'I'enentes :
)Ianuel Peres.
Luiz Elias Fontes Veiga.
João Baptista <los Santos.
Alferes, com a patente de tenente, Raúl Baptista Lúcio
ela Silva.
Médicos

Tenente Matias Duarte <los Reis.
Serviço de administração militar

1\Iajor António Augusto da Costa Alves.
Capitãis :
José Maria Ferreira Tuborda, miliciano do quadro espocial.
Alfredo Pereira elo Carmo, miliciano do quadro especial.
António Libãnio Fornandes Gomes.
João Viegas Jacinto.
António Luiz Caria Rodrigues, miliciano do quadro especial.
Snbalternos :
'I'enentes :
António Monteiro Cabral.
.Iosé Gonçalves Palhares Júnior, miliciano do quadro especial.
António Cesário.
José Maria de Sampaio )Iariz.
Alferes Vicente Henrique Varela Soares.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Subalternos:
Alferes José Hermenegildo Afonso.
Tenente Boaventura Vieira da Silva.
Alferes José Coelho do Moura.
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitãis :
Aristides Lopes Vieira.
Manuel Simões Tejo.
Subalternos:
Tenentes:
José Pinto Gonçalves Correia.
José Ramalho.
João Ferreira do Rosário.
Joaquim Augusto de Simas Nunes.
,T osé Paiva de Almeida.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Tenente Manuel Pereira Patrício.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-I.a

Repartição

18) Publica-se a relação dos livros oferecidos à Farmácia Central do Exército pelo seu director, tenente-coronel farmacêutico Pedro Augusto Ferreira da Silva:
Jornal da Sociedade Farmacêutica Lusitana. - Desde a
sua fundação, em 24 de Julho de 1835, a Setembro de
1933, sendo 58 volumes encadernados e o restante
em brochura.
Gazeta de Fal'rnácia.-Emilio
Fragoso.-Desde
1882
até 1908, na totalidade de 26 volumes, sendo 15 encadernados.
-Dictionnaire Universel eles Poids et Mesures, contenant
des tables des moimaiee de tous les pays. - Horace
Doursther. -1840. -1 volume encadernado.
Guide de l'inspecteur des Pharmaciee. - L. Guignard
et E. Roux. -1909. -1 volume encadernado.
Les lIfatieres Graeses, caracteres, .falsiJica.tions et essai.-Dr. Georges Boauvisage. -1891. --1 volume encadernado.
Sinonimia Quirnica e Farmacêutica.-Agostinho
da Silva
Vieira. - 2. a edição, 1886. -1 volume encadernado.
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Formulario Farmaceutico, para el servido de los 'hospitales y enfermerlas militares del Ejercito Espanol.>:
1890.
Ilistoire Naturelle de la Santé et ele la Maladie. - F. V.
Raspail. -1860. - 3 volumes encadernados.
GI/ide d'u Médecin de Ré8erve.-Dr. Ed. Leval.-1906.1 volume encadernado.
Os Climas e a.~ Produções das Terras de Malange à
Lunda, - Agostinho Sisenando Marques. - Ano de
1884 a 1888.-1 volume encadernado.
Guide pratique pow' servir à l'examen des prépa1'atiolls
pharmaceutiques officinales inecrtts au Codex ainet qtt'à
l'essca des médicaments chimiqnes.-P.
H. Lepage et
Ch, Patrouillard. -1876. -1
volume encadernado.
L'Eoipertise -Rapide vade mecmn h.ygiénique de l'altmeufation usuelle. - E. Gautrelet. -1910. -·1 volume:
.lnnales de E. jl;Iel'ch.-1909,
1911 e 1912.-3 volumes.
Formulaire des ,i..YouveauxRemedes.-Dr.
G. Bardet.1899.-1 volume encadernado.
.
Jlemória sõbre chafa1'l'zes, bicas, jontes e poços públicOS..Tosó Sergui Voloso de Andrade. -1851. -1 volume
encadernado.
Instruções práticas sõbre o modo de coligi?')preparar e
remeter produtos zoológicos pa1'a o Museu. de Lisboa.J. V. Barbosa du Bocage. -1862. -1 volume encadernado.
Regulamento Geral do Serviço de Saúde do Exército. --1853.-1 volume encadernado.
.
P01' Terras de ~lngola. - João Evangelista de Lima Vidal. -1916. -1 volume.
Elucidário para o ensaio das substâncias medicinais.Alfredo da Silva Machado.-1896. -1 volume oncadernado.
Lições de Farmacologia e Terapêutica.-Eduardo
Augusto
Mota.-1901.-1
volume encadernado.
Elementos de Farmacotecnta. -Júlio de Sande Sacadora
Botto. -1890. -1 volume encadernado.
\
() ensino e exercício de fa1'mácia em Portuqal e outras
nações. - Emilio Fragoso. -1898. -1 volumo encadernado.
Jlatéria médica e terapêutica.s-« Caetano Maria Ferreira da
Silva Beirão.-1862-1863.-- 3 volumesencadernados.
Elementos de farmácia teorica e prática, -O. J. Xavier
Cordeiro. -1859-1860. - 2 volumes.
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1886. - 1 volume.
...Yova nomenclatura [armacêutica
e claestficação metódica
dos medicamentos. - Pedro Josó da Silva. -1870. ---

I volume.
Preparacuni

,1/

critica

de los modernos

[JJ'anulado,~.-

D. Narciso Duran Desumvila, - Hl04. -1

volume.

Cru» lio]a Espaãola, prtmero ensayo de mouiltsactán en
Tudela de Xouarra, -1808. - 1 volume.
• tlmanaque do Exército,
Junho de 1910,-1 volume.
Método» oficiais pal'a as analises dos vinhos, »inaqres,
azeites, leite e lacticínios,
alccôis e «quardentes:--:

1910.Guia

1 volume.

de Saúde

1913, -1

do soldado

portuquêe

nas colónias.-

folheto.

Quistos para-dentários.

-

Alberto Mendonça. -1931.-

1 folheto.
Lei ele Saúde. - 3 de Dezembro de 18G8,-1
folheto.
RI Laboratorio Central de Samtdad .Milltare. -)Iemória

histórica-descritiva. -::'Iladrid, 1808. -1 volume,
() rádio em P01'tugal,--Aboim
Inglês.-1030,-1
folheto.
A Faculdade

1928.-1

de Farmácia

na Unioereulade

de Colmbl'a.-

folheto,

Planta de Lisboa com o dtaqrama
amarela. -1857.

da epidemia

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

19) Vencimento que, nos termos da lei n." 1;668, de 9
ele Setembro ele 1924, e decreto n. o 20:247, ele 24 de
Agosto de 1931, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido pará a situação de reserva:
do extinto quadro auxiliar de artilharia Júlio
Gaspar, 281~02, sondo: pensão de reserva, 197650;
lei n.? 888, 19t5!75; lei' n.? 1:332, 65,$30; 0,14 por
cento,8M7;
do vencimento total lM38 são pela
província de Angola. Tem lanmento de 10 por cento
sobre o sõldo, 42 anos de serviço
, e 44 períodos,

Capitão

. , 1

20) Rectificado se publica o vencimento a que tem
direito o oficial'na sitnação de reserva a seguir meneio"

J.

r

h

.,

I

I'·

, 1\

2.' série

689

ORDEM DO EXÉRCITO "X. 18
O

nado, em substituição
do que lhe foi atribuído
Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, de 1931 :

pela

Capitão António de Sousa Resendes. 372t$45, sendo:
pensão de reserva, 226587; lei n. o 888, 22t$68; lei
11.0 1:332, 99t$82; 0,14 por cento, 23508;
do vencimento total 24t$28 são pela província de Angola e
56t$67 pela de Moçambique. 'rem 2 aumentos de 10
por cento sobre o sõldo, 46 anos de serviço e 109
períodos.

Ministério da Guerra - 3.3 Direcção Geral-I.a

Repartição

21) Relação dos oficiais do artilharia a q nem, nos termos do artigo 1.o da lei n. o 1:698, de 17 de Dezembro
de 1924, foi concedido, durantê o corrente ano, pela
Escola Militar, o diploma de engenheiro fabril do exército:
Generais:
.
•\.mílcar de Castro do Abreu o Mota.
Hamilcar Barcínio Pinto.
Tenentes-coronéis:
Acácio Augusto Correia Pinto.
João Lapa Fernandes Manuel.
Fernando Pimentel da Mota Marques.
Majores :
Francisco Pessoa de Barros e Sá .
.Tosé Guerreiro de Andrade.
Raúl Ferrão.
Roberto de Matos.
Tenentes:
Alexandre Vidal Pinheiro.
Carlos Duarte Capote.
Manuel Coelho da Silva Ferreira.
22) Relação dos oficiais de artilharia a quem, nos termos do artigo 3.0 da lei n. o 1:479, de 25 de Outubro de
1923, foi concedido, durante o corrente ano, pela Escola
:\filitar, a especialização de engenharia civil:
Tenentes :
João António Saldanha Oliveira e Sousa.
Carlos Duarte Capote.
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ANÚNCIOS

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Em aditamento ao anúncio publicado na Ordem do
Exército n.? 16, 2.3 série, de 1 de Novembro findo, so
faz público que foram admitidos ao concurso para o
preenchimento das vacaturas existentes no quadro permanente dos oficiais médicos todos os candidatos cujos
nomes constavam da lista publicada, com excepção do
candidato Francisco da Mota Tôrres, soldado licenciado
n. o 193/28, da V' companhia de saúde, que não apresentou nesta Direcção do Serviço de Saúde Militar,
para conferência, o original da sua carta de curso.

Obituário

1933
Novembro
»

»
»

17 - Major reformado Luiz Firmino.
18 - Coronel reformado Arnaldo Pacheco Dias Tôrres.
22 - Tenente-coronel
reformado
João Vitorino
de
Abranches Lemos Meneses.
28 - Alferes reformado Carlos Francisco Teixeira.

Luiz Alberto de Oliveira.
Está conforme.

o

Ajudante Genel'al, interlne,

N.O 19
MINISTÉRIO
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23 DE DEZEMBRO DE 1933
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Publica-se ao Exército o seguinte:

1-

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, o subsídio mensal de M a D. Regina de Oliyeira Cardoso, órfã do alferes reformado Manuel Cardcso ; a D. Laura Dias e a
D. Maria Dias, órfãs do capitão reformado Germano Dias,
e a D. Lavínia Adelaide da Costa Braz, yjÚYUdo tenente
reformado chefe de música Joaquim da (tosta Braz.
Ministério da Guerra, 18 de Novembro de 1933.O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Novembro de
1933. São devidos emolumentos, nos termos do decreto
n.s 22:257).

Manda o Go,êrno ela República Portuguesa, pelo
Ministro ela Guerra, conceder, nos termos do decreto
n ," 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Maria
Carmelina de Jesus Baptista e "luas filhas D. Juliana
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de Jesus Baptista e D. Cristina de Jesus Bap sista,
viúva e órfãs do tenente, reformado, José Rafael
Baptista, a reversão da cota parte do subsídio mensal
de 6$ que conjuntamente com elas percebia sua enteada e irmã D. Marcela Baptista, falecida em 15 de
Fevereiro de 1932.
Ministério da Guerra, 9 de Dezembro de 1933.O Ministro da Guerra, Luiz A lberto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal ele Contas em 13 de Dezembro de 1933.
Não são devidos emolumentos,
nos termos do decreto
n.· 22:257).

11- RECURSOS
Ministério da Guerra - 2.& Direcçao Geral-

3.a Repartiçãri

Por decretos de 9 do corrente mês:
Concedido provimento ao recurso n ." 2:247, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, na situação de reforma, António Joaquim Ferreira Diniz, por ter fundamento legal, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu um requerimento em que pedia que não lhe fôsse aplicada a
doutrina do artigo 23.· do decreto n.? 20:247, de 1931,
desde a data dêste decreto.
Concedido provimento ao recurso n ," 2:248, interposto perante o Conselho de Recursos pelo major, na
situação de reforma, José Maria Nunes de Amorim,
por ter fundamento legal, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu um requerimento em
que pedia que não lhe Iôsse aplicada a doutrina do
artigo 23 .. do decreto n,? 20:2-17, de 1931, desde a
data dêste decreto.
'
Concedido provimento ao recurso n." 2:249, interposto perante o Conselho de Recursos pelo major, na
situação de reforma, Armando da Silva Barata, por
ter fundamento legal, e em que recorria do despacho
ministerial que lhe indeferiu um requerimento em que

'2.' Série
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fôsse aplicada
a doutrina
n, o 20 :2-:1:7, de 1931, desde

G93
do ara data

Negado provimento
ao recurso n. o 2:244, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial,
do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar,
Edmundo
Alves de Carvalho, por falta de, fundamento
legal, e em que recorria do indeferimento
de um requerimento em que pedia o abono de ajuda de custo n." 1,
em vez ela n,? 2 que de facto lhe fôra abonada, durante
três meses de tirocínio.
Rejeitado
o recurso n." 2:266, interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de pioneiros, do quadro especial, João Pedro da Costa, por ser
mnnifestamanta
ilegal, e em gue recorria do despacho
mw:stenal
que lhe indeferiu
um requerimento
em que
pedia o abono de ajuda de custo n. o 3 durante o tempo
em que freqüentou,
na Escola Prática de Engenharia,
o curso de chefes de serviço.
Rejeitado
o recurso n .? 2:269, interposto
perante
o
Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria
António Pereira Rodrigues, por ser manifestamente
ilegal,
e em que recorria elo despacho ministerial
que lhe negava o direito ao abono de ajuda de custo n." 3 durante
o tempo em que, na Escola Prática de Infantaria,
para
efeitos de promoção, frequentou o curso de comandantes
de companhia.

111-

MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _La Direcção GeralPor decreto de
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2.3 Repartição

de Nocembro findo:

e de nenh um efeito a parte do decreto de 22 de
Abril último, inserto na Ordem do Exército n. o 7,
2. a série, do corrente ano, que demitiu do serviço do
exército o major do serviço de administração militar
J086 Cardoso da Silva, por se ter reconhecido quo
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êste oficial estava incriminado por crime diferente dos
previstos no artigo LOdo decreto n. o 21 :942, de ó
de Dezembro de 1932, continuando, porém, abatido
ao efectivo do exército, por ser desertor.

Por decretos de 18 de Novembro findo:
Adido

Major, do regimento do infantaria n.? 5, Luiz Augusto
de Sousa Rodrigues, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro
de 1933.
Reforma

Coronel

Manuel João de Carvalho e major Joaquim
da Costa, ambos na situação do reserva, por
terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4.°
do artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setem1>1'0 de 1929, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 10 e 18 de Novembro de 1933.

Manuel

P01'

decretos de 26 de Novembro findo:

.
Major de infantaria,
nando de Oliveira
para desempenhar
dente do Ministério
n.? 11:243, de 29
considerado nesta

Adido

no quadro da arma, António Fer'I'avares, por ter sido requisitado
uma comissão de serviço dependa Colónias, nos termos do decreto
de Outubro de 1925, dovsnrlo ser
situação desde ~1 de N ovembro de-

1933.
Reserva

do júri para as prOYUKde aptidão para
fi
general, Eugénio
Augusto
Almada
(lastro Bilstein de Meneses, e coronel médico, inspector da 3. a insp r-ção do serviço de saúde, Francisco
JOl'0 )Iartins )101·gado. ambos nOHtermos da alínea b)
do § 3.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27
do Setembro de 19:?9.

Geuornl, vogal
a promoção
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.J de Novembro findo:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 22 de
Abril último, inserta na Ordem do Exército n. o 7,
2. série, do corrente ano, que demitiu do serviço elo
exército o tenente do serviço de administração militar Joaquim da Silva Neves, por se ter reconhecido
que êsto oficial estava incriminado por crime diferente
dos previstos no artigo 1.0 do decreto n." 21:942,
de 5 de Dezembro de 1932, continuando, porém, abatido ao efectivo do exército por ser desertor.
ti

Por portarias

de 18 de Novembro findo:
Supranumerário

permanente

Capitão de infantaria, adido, :\fanuel da Silva Guerra,
que, de regresso do )Iinistérh:> do Interior, se apresentou em 11 de Novombro do 1933, por ter deixado
de prestar serviço na guarda nacional republicana.
tAdidos

Capitão do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço, António da Silva Simões,
e tenente, do regimento de artilharia de costa n.? 2,
Francisco António Gonçalves Cardoso, nos termos,
respectivamente, das alíneas e) e d) do n. o 4. o do § 1.0
do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo decreto n." 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930, o primeiro por ter sido
provido no lugar de professor adjunto da l l ." cadeira
da Escola Militar e o segundo por ter ido prestar
serviço na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, devendo ser eonsiderados nesta
situação desde 3 e 10 de Novembro do 1933.
Reserva

Capitãis de infantaria, no quadro ela arma, )fanuel Luiz
Baptista Marçal e, adido, em serviço no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, António
Dias Bargüo, por terem atingido o limite de idade,
nos terIDOS do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto
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n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde13 e 18 de Novembro do 1933.
Reforma

Capitão,

na situação do reserva, Francisco de Assis
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 .do decreto n. o 17':378, de27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado
nesta. situação desde 12 de Novembro de 1933.
Crispim,

Por portarias de 25 de Novembro findo:
Supranumerário

Tenente do serviço de administração militar, adido,
Joaquim Gonçalves Duarte da Silveira, que se apresentou em 15 de Novembro de 1933~ por ter deixado
de prestar serviço na Manutenção Militar.
Adidos

Capitão miliciano, do quadro especial, ,do regimento do
infantaria n." 14, Porfírio Hipólito Azevedo da Fonseca, e tenentes, do grupo de artilharia pesada n.? 1,
Jorge Manuel Carregal Ferreira e do serviço ele
administração militar, supranumerário,
do depósito
geral do material de aquartelamento, José Dias dos
Santos Nobre, por terem sido requisitados para dessmpanhar comissões de serviço dependentes, o 1;>ri'meitó, do Ministério do Interior, na' polícia de segu, rançá publica, 6 terceiro, elo Ministério, das Colónias,
"nós termos do artigo 31.0 do decreto n. o' 13:309, de
"23 de Março 'de 1927, é o segundo por ter ido preHtal' serviço nas oficinas gerais de material aeronáutico, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 5 de Junho e 15 e 11 de Novembro
de 1933.
Disponibilidade

Capitão de cavalaria, com 1') curso do estado 'maior,
adido, Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira,
que, de regresso' do Ministério da J nsti~tt" 'se apreséntou em 1 de Novembro de 1033.
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Reserva

Alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria
n." 9, José Francisco da Costa Braga, por ter sido
julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de ~ ovembro de 1933.
Reforma

Capitão, na situação de reserva, José Vaz da Costa Roxo,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do
§ 4.° do artigo 10.0 do decreto n. o 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta
situação desde 20 de Novembro de 1933.

P01' portaria

de 2 do corrente mês:
Adido

Capitão, do grupo independenre de artilharia de montanha n.? 12, Francisco de Seixas Gomes, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de
Março de 1927, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Novembro de 1933.

Por p01'taria

de 9 do COr1'ente mês:
Adidos

Capitão de aeronáutica, da. direcção da arma, Álvaro
Herculano Pinho da Cunha, tenentes, do regimento
de infantaria n.? 3, Raúl Augusto Mesquita da Silva,
do batalhão de caçadores n.? 2, Júlio de Araújo Ferreira e Adélio Ferreira da Silva, do batalhão de metralha~Ol'as n. ° 3, Joaquim do Sousa Pereira, de engenhana, da Escola Central de Sargentos, Américo
Soares Bei.ruo, e alferes, do regimento de infantaria,
"n, ° 6, David de Jesus Paixão 0, do batalhão de caçadores n. ° 1, José Rodrigues Ricardo, o primeiro nos
• termos da alínea d) do n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.°
do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro de 1929
por ter ido prestar serviço nas oflciuas gerais do ma-
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terial aeronáutico, e os restantes por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 30 de Novembro de 1933 e 5 do
corrente mês.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 14 de Novembro findo:
Reforma

Capitão do extinto corpo de capelãis militares, do regimento de telegraflstas, Luiz Alves Martins, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Novombro de 1933.

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Por decreto dei8
Distrito

Geral-

2.a Repartiç~o

de Novembro findo:

de recrutamento

e reserva

n,· 18

Major, supranumerário,
sub-chefe, o capitão de infantaria António Eduardo Cabral e Castro, contando a
antiguidade desde 11 de Novembro de 1933.

Por decreto de

2 elo corrente mês:

3.' inspecção do serviço de saúde

Coronel médico, supranumerário permanente, inspector,
o tenente-coronel médico, supranumerário permanente, director do Hospital Militar Principal do Pôrto,
Guilherme de Sena Cabral, contando a antiguidade
desde 25 de N ovombro do 1933.
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de Lisboa

Coronel médico, o tenente-coronel médico, director, Manuel de Lucena, contando a autiguidade desde 25 de
Novembro de 1933.
Por decreto de 16 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2." Direcção Geral - 4." Repartição

Major, chefe da 3.a secção, o capitão de cavalaria Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses, contando a antiguidade desde 16 de Janeiro de 1933.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel António Augusto Namorado
de Aguiar, contando a antiguidade desde 16 de Janeiro de 1933.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Major, O capitão Luiz de Camõ~s, contando a antiguidade desde 11 de )larço de 1933.
Regimento de cavalaria

n.O 8

"Major, o capitão, do regimento de cavalaria n." 9, Abílio Augusto Ferreira, contando a antiguidade desde
29 de Agosto do 1933.
Adido

1Iajor, o capitão ele cavalaria, adido, em serviço, no
Ministério do Interior, na gnarda nacional republicana, Manuel Martiniano de Oliveira Marrecas, contando a antiguidade desde 16 do Janeiro de 1933.

Por portaria de 18 de Xovembl'o findo:
Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Repartloão de Estatrstica e Estado Civil do Corpo Expedlcionãrlo
Português

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, António Maria
Carreira, contando a antiguidade desde 11 de Novembro de 1933.
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Comando militar de Elvas

Capitão, o tonente de infantaria Eurico Dagoberto Barroso Tierno, contando a antiguidade desde 11 de N 0vembro de 1933.
Ouadro especial a que se refere o artigo 5.· do decreto n.· 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano, o tenente miliciano de infantaria, do
mesmo quadro, João de Magalhãis Heleno, contando
a antiguidade desde 11 de Novembro de 1933.
Batalhão de aerosteiros

Capitão, o tenente de infantaria Luiz Robalo dos Santos,
contando a antiguidade desde 18 ele Novembro de
1933.
6.· companhia de reformados

Capitão miliciano, elo quadro especial, com o curso da
arma, o tenente miliciano de infantaria, do mesmo
quadro, comandante interino, Raúl Gúi da Costa Oliveira, contando ,a antiguidade desde 11 ele Novembro
de 1933.

Por portaria de 25 de Novembro findo:
Regimento de infantaria

n.· 18

Alferes miliciano, licenciado, o aspirante a oficial, licenciado, Alcídio Elmano Teixeira Malheiró, nos termos
do § 1.0 do artigo 37.°' do decreto 'll.0 21:365, de 22
de Abril de 1932, contando a antiguidade desde 1 de
Novombro do mosmo an-o;' -

,

Por poitaria de 9 do corrente mês: .
I'

Ir'

I

''")

,

Escola Militar' de Aeronáutica

Capitão, O tenente de aeronáutica, instrutor de pilotagem,' Jorge Figueiredo, contando a antiguidade desde
30 de Novembro do 1933.

2.' Sério

ORDEM

DO EXÉRCITO

70t.

N.o 19

P01' portarias de 16 do C01'1'ente mês:
1.' brigada de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, ajudante de campo do
comandante, Santiago Ponce ele Castro, contando a
antiguidade desde 29 de Agosto de 1933.
Escola de Educação Física do Exército

o tenente de artilharia. adjunto do gabinete ele
estudos, J orgo Dionisio de Jesus, contando a antiguidado desde 2i do Novembro do 1933.

Capitão,

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS
a

Ministério da Guerra - I.a Direcção.Geral-l.
POJO

Repartição

decretos de 23 do corrente mês: '
Supremo Tribunal Militar

Exonerado de vogal, o general João Luiz Oarrilho.
Vogal, o general Eduardo Augusto Marques.
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado de vogal, o genoral Joaquim Mendes Oabeçadas.
.
Vogal, o general Raúl Olímpio Boaventura Ferraz.

Por

portarla

de 4 do ccrrenie mês:

Considerados exonerados, desde 6 de Novembro último, dos lugares que exerciam no 'l'ribunall\Iilitar Espe'cial do Pôrto, extinto pelo decreto n.? 23:203, daquela
data, os oficiais e sargentos seguintes:
Coronéis, na situação de reserva, António da Graça
Ferreira e Joaquim Leite de Faria Guimarãis Júnior.
Tenente-coronel de infantaria Joaquim Jerónimo de
Brito Fueia.

•
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Capitãis : de infantaria Luiz Pereira Faceira, do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar Augusto da
Conceição Rocha e, na situação de reserva, José Vaz
da Costa Roxo e José Peixoto da Cunha Moreira,
Primeiros sargentos do secretariado militar Joaquim
Martins de Macedo e Silva e Adelino Martins Grilo,
Segundo sargento do secretariado militar José Pereira
da Costa Cardoso,

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

2,a Repartição

Por decretos de 23 do corrente mês:
Conselho Superior de Promoções

Exonerados de vogais, os generais Raúl Olímpio Boaventura Ferraz, Eduardo Augusto "Marques e João
Estêvão Águas.
Vogais. os generais João Baptista ele Almeida Arez, Júlio Ernesto de Morais Sarmento e José Augusto Lobato Guerra.
Conselho de Recursos

Exonerado ele vogal, o general, na situação
José Ernesto elo Sampaio,
.
Vogal, o general João Estevão Aguas.

de reserva,

4,' região militar
=,

Exonerado de comandante, o general Júlio Ernesto
Morais Sarmento.
Comandante, o general João Luiz Carrilho,

P01'

da

portaria de 2 do CD/Tente mês:

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral - 3.' Repartição

Adjunto, o tenente do serviço de administração militar,
da 2,n companhia ele administração
militar, Júlio Augusto da Silva Malaguerra.
Ministério da Guerra - 3," Direcção Geral-I,I

Repartição

Adjunto interino da 2.:1 secção, o capitão do serviço de
administração militar, do conselho administrativo da
mesma Direcção Geral, J osé de Lacerda da Rosa.

2.- Série
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2.' inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro de infantaria,
dade, António Baptista Justo.
Regimento de infantaria

em disponibili-

n. o 17

Tenente, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n." 2, António Dias Ferreira.
Alferes, supranumerário, do batalhão independente de
infantaria n, ° 25, Manuel Luciano Dias.
Batalhão de caçadores n. o 5

Tenente de infantaria. do distrito de recrutamento e reserva n." 1, João dos Santos Aboim.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 14, César Pais
Soares, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes miliciano médico, licenciado, da 3. a companhia
de saúde, Teófilo Esquível, pelo pedir .
.Escola Prática

de Artilharia

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 24, Luiz Augusto Cristóvão.
Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia Joaquim Hemetério Adrião de Sequeira, ficando exonerado de ajudante de campo do
general Eugénio Augusto de Almada Castro Bilstein
de Meneses.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Tenente, do regimento elo artilharia ligeira n." 1, José
Pedro Porcstrelo ele Barros Moura Freire de Meneses.
Grupo independente

de artilharia

de montanha n.O 12

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, do grupo de especialistas, Inocêncio Alves,
pelo pedir.
1.' brigada de cavalaria

Comandante interino, o coronel de cayalaria, em disponibilidade, Carlos Baptista Gonçalves Guimarãis,
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cavatarlan.s
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3

1.0 grupo

Capitão miliciano médico, do quadro especial, do batalhão do ciclistas n.? 1, Alvaro de Andrade e Silva,
pelo pedir.
Direcção

da Arma de Engenharia

Chefe da 1. a Repartição, O coronel de engenharia, no
quadro da arma, Jaime Eduardo dos Santos Paiva.
Escola Militar

de Aeronáutica

Comandante da companhia de tropas do aviação, o capitão de infantaria, supranumerário permanente, Manuel
da Silva Guerra.
Quadro dos oficiais farmacêuticos

Major farmacêutico, chefe da delegação n.? 10 da Farmácia Central do Exército, Tomaz Alves de Sá.
Farmácia

Central do Exército

Chefe da delegação n." 10, o alferes farmacêutico,
quadro, Manuel Cabral de Lucena e Sampaio.
Extinto quadro auxiliar

no

do serviço de saúde

Tenente, do hospital militar auxiliar de Chaves, Manuel
Mateus Fernandes.

POI'

portaria de 9 do corrente mês:
,
da Guerra - 1.' Direcção Geral - 2.' Repartição

,

Ministério

Adjunto, o tenonte do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 2-1" Júlio Augusto Lopes Ramalho.
3." região militar

DIrecção do serviço de obras e propriedades

Tenente, do batalhão
Fogaça, pelo pedir.
Govêrno Militar

de poutonoiros,

militares

José de Sousa

de Lisboa - Quartel general

Adjunto interino, o tenente, do regimento de cavalaria
n." 2, Fernando Jorge de Aguiar.
Tenente de infantaria, supranumerário permanente, da
Repartição de Estatística o Estado Civil do Corpo
Expedicionário Português, António Bento da Silva.
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Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, do distrito de recrutamento e reserva
n. o 21, Tristão Augusto de Noronha Freire de Andrade.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
tónio Gaspar.

n. o 13

supranumeràrio

Regimento de infantaria

permanente, An-

~. o 14

Capitãt> miliciano, do quadro especial, do regimento de
infantaria n." 21, }..ntónio Dias.
Distrito

de recrutamento

e reserva n. o 4

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do distrito de recrutamento e reserva n." 6,
Boaventura Vieira da Silva, por motivo disciplinar.
Carreira

de tiro "Vergueiro-Ducla

Soares»

Tenente, do regimento de infantaria n, o 17, Alberto Ribeiro da Silva Moura, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Segundo comandante, o tenente-coronel, do grupo mixto
independente de artilharia montada n, o 24, Augusto
Gonçalves Pereira de Barros, pelo pedir.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n. o 24

Comandante, o coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, adido ao quadro, Júlio da Conceição
Pereira Lourenço, para os efeitos do artigo 1.0 do
decreto n," 19:885, de 15 de Junho de 1931.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, do regimento
Correia de Sá.

de cavalaria

Regimento de cavalaria

n, o

8, Eduardo

n.O 7

Alferes, do regimento de eaval aria n. o 4, António Vaz
de Carvalho Viana Crêspo, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
.
Regimento de cavalaria

n. o 9

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento
de cavalaria n. o 8, António Pereira da Cunha e Costa.
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Ouadro da arma de engenharia

Coronel, da Escola Prática de Engenharia,
Figueiredo do Nascimento Veiga.

Duarte de

Por portaria de 16 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral-

i.. Repartição

Adjunto, o tenente do serviço de administração militar,
supranumerário,
Joaquim Gonçalves- Duarte da Silveira.
Estado maior general

Ajudante de campo do general José Augusto Lobato
Guerra, o tenente, do grupo de artilharia pesada n.? 1,
José Araújo Martins de Sousa Nazaré.
Regimento de infantaria

n.O 8

Tesoureiro, o tenente do serviço de administração militar, supranumerário,
da 3. a companhia de administração militar, Américo Augusto de Almeida Calado,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.O 15

Tenente, do regimento de artilharia de costa n. ° 1, Alfredo de Azevedo Fonseca.
Grupo de artilharia

pesada n. ° 2

Oapitão de artilharia, com o curso do estado maior, José
da Costa Poreira Estaço de Snoadura Bote Côrte Real,
para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 44.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
modificado pelo decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Gru po de defesa móvel de costa

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Joaquim Hemetério Adrião de Sequeira.
Regimento de cavalaria n.O 8

Comandante, o coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito,
para os efeitos do artigo 1.0 do docreto n.? 19:885,
de 15 de Junho do 1931.
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de Lisboa

Serviço de urologia e de venereologia

Capitão médico, do Hospital Militar Auxiliar de Belém,
Manuel Maria dos Santos Paiva.
Hospital Militar

Principal

do Põrto

Serviço de cirurgia

Tenente médico, do 1.0 grupo do regimento de telegrafistas, Alberto Carlos David.
Hospital militar

regional n.O 2

Serviço de urologia e venereologia

Tenente médico, da 2. a companhia de administração
militar, José Simões Pereira Júnior.
Escola Central de Sargent(ls

Tenente, do regimento
Andrade e Silva.

POI' portaria

de sapadores mineiros, Alberto

de 20 do corrente mês:

Govêrno Militar

de Lisboa - Quartel general

Exonerado de adjunto, o capitão de infantaria, com o
curso do estado maior, Fernando dos Santos Costa,
por ter sido nomeado professor do curso do estado
maior.
Júri para avaliar

as provas de aptidão para o põsto de general
no corrente ano

Vogal, o general João Luiz Carrilho.

POI' portaria de 23 do cOI'1'ente mês,'
Ministério

da Guerra - 3.· Direcção Geral

Serviços cartográficos

do exército

Capitão, do grupo de defesa submarina de costa, Antenio Eusébio Moreira Peixoto.
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Govêrno Militar de Lisboa
Quartel general

Tenente de infantaria, supranumer-ário
permanente, do
batalhão de aerosteiros, António Alves Mendes, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Chefe de zona, capitão do extinto quadro auxiliar de
engenharia,
do batalhão de pontoneiros,
Ernesto
Videira.
Batalhão de caçadores n.O 7

Tenente, supr-anumerário
permanente, do regimento de
infantaria n. o 14, Feliciano Nogueira, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia

pesada n.O I

Tenente, supranumerário permanente, do extinto quadro
auxiliar de artilharia, Josó Paiva de Almeida.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto n. ° 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano, do quadro especial, do regimento de
cavalaria n.? 2, Américo Ernostino Gonçalves,
Escola de Educação Física do Exército

Professor, o tenente, do regimento de artilharia ligeira
n." 3, Carlos Yidal de Campos Audrada.
Júri para avaliar as provas de aptidão para a promoção a general
no ano' de 1934

Chefe do estado maior do exército e generais João Baptista de Almeida Arez, Francisco Bernardo do Canto,
Júlio Ernesto de -:\Iorais Sarmento e José Augusto
Lobato Guerra.

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral - I.a Repartição
Por decretos de 16 do corrente mês:
Escola Central de Oficiais

Nomeado professor ordinário da 5, a cadeira do curso
do estado maior o tenente-coronel de artilharia, com
O mesmo curso, José Filipe de Barros Rodrigues.
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Provido no lugar de professor adjunto do 2. o grupo (4. a
e 5. a cadeiras) do curso do estado maior o capitão
de infantaria, com o mesmo curso, Fernando dos
Santos Costa.

VI- COMISSOES
Ministério
Pai' portaria

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 30 de Novembro findo:

Tendo a Comissão Nacional elo Monumento aos )101'tos da Grande Guerra, nomeada por portaria de 9 de
Ahril de 1920, publicada no Diário do Govêl'llo n ." 83,
2. a série, de 10 do mesmo mês e ano, e na Ordem do
Exército n. o 18, 2. a série, de .1'921, terminado os S€us
trabalhos e :feito entrega do respectivo relatório, do
qual se verifica a série de dificuldades que teve de vencer para bem se desempenlmr da honrosa missão que
11 c havia sirl o cometida: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra, da Marinha e das Colónias, dissolver a referida Comissão
e louvar todos os seus membros pela sua tenacidade,
fôrça de vontade, grande dedicação e patriotismo empregados para que fôsse levada a efeito a construção"
daquele monumento, padrão de glória imorredoura que
ficará para sempre a atestar aos vindouros o esfôrço
da raça durante a Grande Guerra.
'

P01' portaria

de 14 do corrente mês :

Nameado o capitão do serviço de administraoão militar, na situação
de reserva, Carlos Augusto Estrõln de
Soixas, vogal da dirpcção da C'antina do Ministério da
Guerra, para a gerência do ano de 1934, em suhstiturçâo do capitão do serviço do administrnção
militar,
das oficinas g'ol'uis do furdamento e calçado, Raúl Vito
da )lota. Cerveira, que
exonerado do mosmo cargo.
é
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VII-

AUMENTOS

2.- Série

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

2.a Repartição

Coneedidas
as vautagens
de que trata
o decreto
n.? 20:247, do 24 de Agosto de 1031. desde as datas
que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oüclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n.· 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.· 19:069, de 27 de
Novembro de 1930, necessário para o primeiro. aumento
de 10 por cento sObre o sõtdo :
Por decretos de 2 do corrente

1Il1!S:

Artilharia - coronel Duniol Augusto Pinto da Silva, na
Escola Prcí.tica de Artilharia;
uorouáutica-c-touente-cororiol Luíz Carlos da Cunha o Almeida, nas oficinas gerais do material
aeronáutico,
desde 1 do Dezembro de 1933.
Por portaria de 30 de Novembro findo:
Engenharia - capitão
miliciano,
do quadro
especial,
Francisco
Currloso <lo Castro, no regimento de tolografiatas, desde 15 do Novembro de 1933.
POJO

porta rias de 2 do corrente

mês :

Artilharia - capitão Belarmino Raúl Barros de Vasconcolos, na Escola Prática
de Artilharia;
médicotenente Abílio Duarte Macedo, na Ln companhia dC:'
administração
militar, desde 1 de Dezembro de 1933.

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sõtdo :
POI'

decreto de

:2

do corrente mês:

Infantaria - tencntos-corouéis
José Tristão
de Bettencourt. no quadro, Francisco Gonçalves Correia Velhinho o Fruncisco Vicente <la Silva, rospectivamento
na
1. a O 3. a Repartições da 1.a Direcção Goral do )finistório da Guerra, e, com o curso do estado maior, com

2." Série
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a patente de coronel, J oaq uim Maria do Oliveira
mões, todos desde 1 de Dezembro de 1933.
Por portaria

Si-

de 26 de NOl:embl'o findo:

Infantaria-tenente
miliciano, do quadro especial, Alberto Dâmaso Figueiredo
Lopes Praça,
adido, em
serviço no :\Iinistério das Colónias, desde 10 de Outubro de 1933.
POI' portarias

de 2 do corrente mês:

Infantaria - capitão Emílio Silva de J..
ndrado e Sonsa,
na Escola Prática de Infantaria,
tenentes José Estêvão
Pereira Reis, na Escola prática de Infantaria,
Sebastião Duarte da Luz Pomes e José :\Iaria Rocha, respectivamente
na 1.a e 2. n l{opartições da 1.a Direcção
Geral do :\Iinistório da Guerra, Francisco Akxandre
Rodrigues Pereira de Figuein'do,
no quadro da arma,
todos desde 1 de Dezembro
de Hl33: artilhariacapitão Humberto
Romão Duarto, na Escola Prática
de Artilharia.
desde 1 do Dezembro de 1033, corno
tenente;
administração
militul; -capit1to
Cipriano Augusto Rodrigues
da Gostu, nu Escola Prática de Infantaria, tenentes ~\.Jlt61lio Vaz de Almeida, na Ln C01l1lHtnhia. de administração
militar, J osé Domingos Lampreia, no Hospital Militar Veterinário Principal; extinto
quadro auxiliar de artilharia~capitão
.\.ugusto :\Iaria
<la Silva Flores, na Escola Prática de Artilharia,
desde 1 de Dezembro de 1933.

Idem para
o sOldo:

o terceiro

aumento

de 10 por cento sObre

Por decreto de 2 do corrente mês:
Cavalnrie.-c-brlgadoiro
Eduardo
Augusto
Lopes Vuladas, nu Inspecção da .\.1'111<1 do Cavalaria,
desde 1 do
Dezembro de 1933.
Por portaria
'Infantariu no quadro
Leal Dias,
:\Iinistério

de 2 do corrente mês :

capitàis José de Melo Poucos de
da arma, José da Cruz Xerez e
na 2. a Repartição da 1.a Direcção
da Guerra, desde 1 do Dezembro

Carvalho
Leopoldo
Geral do
de 1933.
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E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 30 de Novembro .findo:
Tendo o tenonte médico, da 2.11 companhia do saúde,
António Augusto do 1\1010 dcscmponhado uma missão
do ostudo om Paris, durante três mosos, quo tovo como
objectivo o estudo da estomatologia, e verificando-se do
rola tório apresentado polo mesmo oficial que este procurou colhêr os melhores onsinamontos do que viu e
observou no estrangoiro por forma a ser útil ao sou País
o que o sou trabalho é digno do apreço como justo incitamento àqueles quo não so abandonam à rotina cotidiana: manda o Govêrno da Ropública Portuguosa, polo Ministro da Guorru, louvar o referido oficial pela elaboração
do seu longo trabalho, em que revela zêlo, intoligôucia o
interêsse pelo serviço e fornoco apontamontos quo são
um valioso subsídio para o estudo de uma possível organização do onsino do ostomatologia no nosso exército.

Ministério da Guerra _La

Direcção

Geral-I.a

Repartição

Por decreto de 23 de Novembro findo :
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a modalha militar de prata da classe do
bons serviços, por estar ao abrigo da alínea c) do § 2.0
do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de H117, o brigadeiro
de cavalaria Eduardo Augusto Lopes Valadas.
Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe do
bons serviços, por estar ao abrigo da nlínoa a) do § 2.°
do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o coronel de
cavalaria João Nepornucono Namorado de Aguiar.
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Condecorado com a medalha militar de prata da classe
bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a)
§ 2.0 do artigo 8.0 do regulamento para a concessão
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o made aeronáutica Anselmo de Matos Vilardebó.

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, por estar ao abrigo da alínea c) do § 2.0
do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o capitão de
artilharia Ernesto Florêncio da Cunha.

Por decreto de 30 de Novembro findo:

Oondecorado com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a)
do § 2.0 do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setemhro de 1917, o coronel de artilharia, com o curse do estado maior, António
Gorjão Couceiro de Albuquerque.

P01'

decretos de 11 do corrente mês:

Condecorada a Cruz Vermelha Portuguesa, nos termos do § único do artigo 2.0 do decreto n. o 3:259,
de 26 de Julho de 1017, com a Cruz de Guerra de
1.a classe, porque, tendo acompanhado o exército português durante a Grande Guerra, prestou os mais relevantes serviços de socorros, mantendo hospitais de sangue em França e em África e um hospital em Lisboa
para os doentes e feridos vindos da guerra, demonstrando assim não só o seu elevado patriotismo, mas
ainda um inexcedível e nunca desmentido humanitarismo,
aliado a um grande espírito de dedicação o sacrifício.
Condecorado, nos tN'JllOS do § LOdo artigo 8. o do
regulamento para a concessão da medalha militar, de
28 de Setembro de 1917, com a medalha militar de ouro
da classe de bons serviços, em substiturção da de prata
da mesma classe que lhe foi concedida pela Ordem do
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Exército n.? 22, 2.11.sério, de 1930 o daquela a que
adquiriu
direito pelo louvor constante
da Ordem do
Exército n.? 12, 2.a série, do corrente ano, o capitão de
cavalaria

Humberto

Buceta Martins.

Por decretos de 16 do CO/Tente mês:
Condecorados, por deliberação do Supremo Tribunal
~Iilitar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com a letra C, por se acharem ao abrigo
das alíneas a) e b) do artigo 5.° do regulamento
para
a concessão da medalha militar,
de 28 de Setembro
de 1917, o oficial e praças do regimento de infantaria
n .? 10 a seguir mencionados:
Capitão António Evangelista
Rodrigues,
pela forma
cheia de brio, valor e heroicidade com que defendeu
o quartel, na noite de 26 para 27 de Outubro último,
cuj a guarda,
como oficial de dia, lhe estava confiada, revelando, além de muita coragem, uma compreensão bem nítida do cumprimento
dos seus deveres, aliada a uma invulgar lealdade e firmeza, que
são apanágio
dos homens de fé e de acção, acção
esta que foi até ao sacrifício da própria vida.
Sargento ajudante n ,? 29/E, Miguel Augusto Tavares,
pela coragem sangue-frio,
lealdade
e muita dedicação que, como comandante
da guarda de polícia,
revelou na noite de 26 para 27 ele Outubro último,
quando aquele quartel roi assaltado, lutando corpo
a corpo com os assaltantes, com risco da própria vida,
concorrendo
em grande parte para a sufocação da
insubordinação
de algumas praças e malôgro do assalto ao quartel por elementos civis.
Segundo sargento n ." 179/E, António Inácio Subtil,
porque na noite de 26 para 27 de Outubro último
socorreu pronta e eficazmente e com risco da própria
vida o primeiro sargento comandante
da guarda de
polícia ao seu quartel, quando êste era atacado pelos
assaltantes
e o referido primeiro sargento se encontrava em situação difícil em frente dos díscolos,
ajudando-o a desembaraçar-se
dêles e a subjugá-los.
Furriel
n.? 142/33, Belmiro de Jesus Miranda,
pela
coragem, valentia, decisão e espírito de sacrifício de
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que, com risco da própria vida, deu provas na noite
de 26 para 27 de Outubro último, quando, sendo
ainda soldado, de sentinela à porta das armas do seu
quartel, foi atacado de surprêsa por um grupo de
civis que, prendendo-lhe os movimentos, o pretendiam desarmar, não o conseguindo devido à sua
enérgica defesa.
Furriel n. o 672/ E, Américo Augusto, porque, quando
ainda soldado, estando de sentinela ao paiol do
quartel da sua unidade, deu imediatamente alarme
e prestou valioso auxílio ao oficial de dia, com risco
da própria vida, quando do assalto àquele quartel na
noite de 26 pura 27 de Outubro último, revelando
muita coragem, decisão e espírito de sacrifício.
Condecorados, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, por se acharem ao abrico os dois primeiros. da alínea c) e o último da alÍl~ea a) do § 2. o
do artIg? .8. o do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, os seguintes
oficiais:

Major de cavalaria Júlio Augusto de Oliveira.
Capitão de infantaria Manuel da Silva Guerra.
Tenente de cavalaria Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro.

Por portaria de 16 de Nocembro findo:
Louvado o brigadeiro de infantaria Casimiro Vítor de
Sousa Teles, comandante da Escola Prática de Infantaria, nomeado director dos cursos de oficiais milicianos
que tiveram lugar no corrente ano, nos termos do § 1.0
do artigo 4.0 do decreto n. o 21 :365, de 22 do Ahril de
1932, pela forma inteligente e criteriosa como preparou
e dirigiu aqueles cursos. concorrendo com o seu dedicado esforço e orientação para o hom resultado que os
mesmos tivorum,
Louvado o tenente-coronel de infantaria J osé Francisco Pires do Úarmo, segundo comandante ela Escola
Prática de Infantaria, que exerceu O lugar de sub-director
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do primeiro curso de oficiais milicianos no corrente ano,
pela dedicação e muito interêsse manifestados
durante o
decorrer
do referido curso, o que se verificou pelo seu
resultado final.

Louvado o major de cavalaria Rui da Cunha Meneses pelos relevantes
serviços prestados
à causa da instrução
militar,
rnostrandó-se
oficial bastante
sabedor,
com qualidades
militares pouco vulgares,
metódico na
difusão da instrução e de excepcionais
qualidades pedagógicas.
Louvado
o capitão de infantaria
J oão Pinto Ribeiro,
comandante
de companhia
na Escola Prática de Infantaria, nomeado
sub-director
do segundo
curso de oficiais milicianos no corrente
ano, pela maneira zelosa o
inteligente
como contribuíu para que os resultados
finais
daquele curso fõssom muito apreciáveis.

Por

pOl

taria de 20 de Nooembro findo:

Louvado

o coronel de engenharia
Jaime Eduardo dos
pela elevada
competência, zêlo e muita
dedicação
com que regeu a 25. a cadeira (electrotecnia
geral; máquinas eléctricas;
aplicações de electricidade)
da Escola Militar e organizou o gabinete de elcctrotocnia, desde 19 de Julho de 1919 até 20 de Outubro do
corrente
ano, data om que, por motivo de promoção,
deixou o mugi stério daq uela Escola.

Santos Paiva

Louvado
o coronel do serviço do administração
militar Luiz POI'ei ra Loureiro
pela elevada competência,
zêlo e muita dedicação com qU0 regeu a 11. a cadeira da
Escola
Militar
(finanças
e administraeão
; tecnologia
administrutiva
militar;
orguniznção
e administração
do
emprôsas
industriais
e comerciais),
bom corno aquelas
r-uja regência interinamente
lho foi confiada,
desde 15
de Maio de 1917 até 20 de Outubro elo corrente ano.

Louvado

() major do aoronúutica Ausolmo de Muto
pela maneira proficiente
o criteriosa
como
duranto mais do dois unos comandou
o batalhão
di'
acrostoiros, o pelo S II notável íntorêsse, cuidado
z010

Vilurdobó,
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como conseguiu melhorar o respectivo aquartelamento
revelando-se
sempre um oficial muito sabedor
e u~
comandante
exemplar, devendo estes serviços ser considerados
como comissão
importante
e extraordinária,
por ter dotado a unidade com um quartel que se podo
classificar de modelar.

Por portaria

de 28 de Nocembro findo :

Louvado
o brigudoiro
de artilharia, com o curso do
estado maior, uctualmente general, José Augusto Lobato
Guerra porque no desempenho
do cargo de sub-chefe
do estado maior do exército tom revelado o maior zêlo,
dedicaç~o e competõncia,
a par de inexcedível lealdade,
tendo sido por estas razões um precioso auxiliar do chefe.
do estado maior do exército.

Louvado o coronel de artilharia, com o curso do estado maior, António Gorjão Couceiru de Albuquerque
porque durante o tom [>0 em qU(\ oxorccu as funções de
instrutor da Escola Central de Olieiuis deu sempro as
maiores provas da sua compPtência, revelando, a par dos
HOUS múltiplos
cOllhecimento~, uma robusta inteligência
o faculdades
de trabalho, quo fazem dõle um oficial do
estado maior do qualidades invulgares,
aliadas 11maior
dedicação e ao amor profissional
que põe sempre no
cumprimento
do' seus devores, sorviços que devem ser
considorndos
importantes
e cxtraordin,írios.

Por portaria

de

:j

do COl'rente mês:

Louvado o coronel <le eng0nharia Jaime Eduardo dos
Santos Paivu porque, tontlo regido como proíossor sfoctivo durunte
novo unos a T." cadcirn dos cursos do
cn 'ÜIO técnico médio do Instituto Profis~i()nal dos Pupilos do Exérrito,
o fez sourpre COJll muito elovada com]lot(iJl('ia, zêlo o <,on"tantp a""idll'idad(\, pondo om rolôvo,
uno só nu dCl'iCmpellho daquele serviço como no. do .todo.s
os outros do que foi ()JH'aITog't~do, uma S,upp;l'lor inteligt\n('ia, aliada ao mais são cI'iténo, c contrllHundo com?
" u truhulho ('onsci('ncio!'io c jll'ld'íello parti que o Instituto ('01'1' :;ponda ao fim para ({110 foi criado.
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Repartição

Por portartae de 13 do corrente mês:
Louvados os coronéis, do serviço de administração militar, Alberto da Silveira Lemos, director elas Oficinas
Gerais de Fardamento e Calçado, e de artilharia, Augusto de Matos Sobral Cid, director da Fábrica de
Cartuchame e Pólvoras Químicas, Raúl do Carmo Simões Pereira, director da Fábrica de Equipamentos e
Arreios, e os tenentes-coronéis, do serviço de administração militar, Vicente Ferrer Maria Franco, director da
Manutenção Militar, de artilharia, Fernando Pimentel
da Mota Marques, director da Fábrica de Munições de
Artilharia, Armamento e Viaturas, e Mário da Silveira
Guerra Freire 'I'emudo, director da Fábrica de Pólvoras
Físicas e Artifícios, e de aeronáutica, Luiz Carlos da
Cunha e Almeida, director das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, bem como o tenente-coronel Artur Arsénio de Oliveira Moreira e o major Eduardo Rodrigues
de Carvalho, ambos de engenharia,
respectivamente
antigo e actual directores das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, por terem contribuído, com a sua
boa vontade, actividade e superior competência, para
o bom êxito obtido na Grande Exposição Industrial
Portuguesa pelos estabelecimentos produtores do Ministério da Guerra.
Louvados o tenente-coronel de artilharia, engenheiro
fabril', José Mac-Bride Fernandes, o capitão do serviço
de administração
militar João Eleutério da Rocha
Vieira e o tenente de engenharia Eduardo ele Arantes e
Oliveira, pela forma criteriosa e inteligente como organizaram a representação dos estabelecimentos produtores
do Ministério ela Guerra na Grande Exposição Industrial Portuguesa, promovendo a construção do pavilhão onde foram expostos os produtos manufacturados
nos referidos estabelecimentos, dirigindo a sua conveniente arrumação e. apresentação, no curto prazo de
quinze dias, o que demonstra nnrito zêlo e dedicação no
desempenho dos serviços que lhes foram confiados.
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No· 1!:J

DIVERSAS
do Gabinete

1) Tendo sido agraciados os oficiais e prac;as a seguir
mencionados, com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que vão indicadas, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Benemerência

Capitão de engenharia Henrique Gomes da Silva.
Cruz Vermelha de Dedicação

Tenente miliciano
Branco.

médico

Fernando

Arroio

Castelo'

Medalha de Agradecimento

Soldados da guarda nacional republicana: do 1.0 esquadrão: n.? 16, Domingos Penedo, n.? 63, Francisco
Fialho e n." 77, António Pedro Rolo ; do 4.° esquadrão, n. ° 49, Cláudio Quaresma; da 5. a companhia do
batalhão n." 1, n." 133, Tomaz José Coelho; o da
2.a companhia do batalhão n." 2, n.? 54, :\Ianuel do
Carmo Ferreira.
2) Tendo sido agraciado segunda vez com a Medalha
do J..
gradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha o soldado n." 67 do 2.0 esquadrão da guarda
nacional republicana, Eurico João de Sousa, é-lhe permitido usar o n. o 2 na respectiva fivela.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-I.a

Repartição

3) Declara-se que por decreto de 1 do corrente mês,
publicado no Diárto do Gocêmo n. o 257, 2. a série, de 3
do mesmo mês, foi condecorado com o grau de comendador da Ordem do Benemerência o coronel do infantaria, na situação do reserva, Luiz Borges Soares da
Cümara Lemo.
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4) Declara-se que, por deliberação do Supremo Tribunal Militar, é autorizado o capitão -de infantaria José
Pedro de Matos a usar a palma dourada na medalha
militar de prata da classe de valor militar que lhe foi
concedida pela Ordem do Exército n.? 23, 2.a série, de
1931, por se achar ao abrigo do n.? 3.° do artigo 1.0
do decreto n. ° 12:081, de 26 de Agosto de 1926.
5) Declara-se que por portaria do Ministério do
Interior, de 7 de Junho de H)29, publicada no Diário •
do Gouêrno n. ° 131, 2. a série, do 8 do referido mês e
ano, foi louvado o tenente de artilharia Joaquim Luiz
de Carvalho pela forma disciplinadora e criteriosa por
que, como segundo comandante da polícia de segurança
pública de Coimbra, tem dirigido a corporação fi seu
cargo, facto ainda recentemente demonstrado nas festas
académicas realizadas na referida cidade.

6) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de cavaleiro da Legião de Honra
o capitão do serviço de administração militar Armando
Luiz Pinto, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições elo regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
7) 'rendo sido agraciados pelo Govêrno
da República Espanhola com a cruz de 1. a classe da Ordem
do Mérito Militar de Espanha os alferes de infantaria
Mário José da Silva e Augusto Manuel das Novos, é-lhes
_permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercô
e usar as respectivas insígnias.

8) Declara-se 'que é Francisco Simões dos Santos, e
não Frederico Simões dos Nantos, como se publicou, o
nome do capitão de infantaria que pela Ordem do Etcército n. o 15, 2. a série, do corrente ano, foi condecorado
com o grau de oficial da Ordem Militar de Aviz,
9) Declara-se que pelo Diário do GOVêl'lW n. ° 133,
2. a série, de 12 de Junho do corrente ano, foi condecorado com a medalha de prata de )lérito, Filantropia e
Generosidade o primeiro cabo n.? 255 do grupo de ar-
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tilharia a cavalo n. o 1, João Jesus de Oliveira, por haver, na noite de 31 de Dezembro de 1932, conseguido,
com risco da própria vida, salvar o condutor de uma
carroça que ficara encravada nas chamadas Passadeiras,
na ribeira de Algalé, entre Arronches e Santa Eulália,
por ocasião da grande cheia que a mesma ribeira levava.
10) 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 - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Major Francisco Fernandes dos Aidos.
Capitão Guilhermino Augusto da Costa.
4. a região militar

Capitão do extinto quadro de ofi~iais do secretariado
militar António Monteiro.
Regimento de infantaria

n. ° 6

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Correia Bessa.

João

Batalhão de caçadores n. ° 4

Capitão Adolfo de Jesus Leopoldo.
Distrito

de recrutamento

e reserva n. o 3

'Capitão João Hermínio Barbosa.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Tenente José Marques Carvalho Vilar.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Capitão Isidoro Branco de Oliveira.
Regimento de sapadores mineiros

~japitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Luiz
Francisco Curto.

722

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 19

2.' Série

Instituto Feminino de Educação e Trabalho

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Joaquim dos Santos Correia.
Tenente-coronel de infantaria Bento Esteves Roma'.
Majores; de infantaria Alfredo Ribeiro Ferreira, e do
serviço de administrnção militar José Ribeiro da Costr
Júnior.
Guarda fiscal

Tenente do extinto quadro especial João Lobato Pina.
Medalha de prata
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral-

I.' Repartição

Tenente Vasco Godfroy de Abreu e Lima.
Govêrno Militar de Lisboa

Tenente reformado, .inválldo de guerra, José Francisco
de Medeiros Correia.
Batalhão independente de infantaria n. o 22

Tenente Eduíno Ramos.
Escola Prática de Artilharia

Alferes Afonso Lopes Franco.
Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes João Augusto Pimentel Feio Ferreira

da Silva.

Guarda nacional republicana

Tenente
de cavalaria Luiz Ferreira
,

Pinto.

11) Declara-se que é Manuel Pereira Martins, e não
Manuel Ferreira Martins, o capitão do regimento de infantaria n.? 18 que pela Ordem do Exército n.? 17,
2. a série, do corrente ano, foi condecorado com a medalha militar de ouro da classe de comportamento
exemplar.
12) Declara-se que ó Arnaldo Alfredo Fontes, e não
Arnaldo Alberto Montes, o tenente do regimento de infantaria n. o 18 que pela Ordem do Exército n. o 17,
2. a série, do corrente ano, foi condecorado com a medalha militar de prata da classe de comportamento
exemplar.
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13) Declara-se quê é alferes, e não tenente, o oficial
do regimento de infantaria n." 18, Ernesto Moreira dos
Santos,
que pela Ordem do Exército n." 17, 2.a série,
do corrente ano. foi condecorado
com a medalha militar
de prata da classe de comportamento
exemplar.

Ministério

da Guerra -I _r', Direcção Geral- 2. a Repartição

14) Publica-se
a relação dos eOTonéis das diferentes
armas que devem freqüentar
o curso de informação
do
4. ° grau <la Escola Central de Oficiais no ano escolar
1933-1934 :
Infantaria
Barcelos
J únior, no regimento
de
Joaquim
Inácio de
infantaria
n." 2.
José da Gosta Pereira e Silva, no regimento
de infantaria n." 7.
.
João N epomuceno
de Freitas,
no distrito de recrutamento e reserva n. ° 1.
I
António Vaz Velho da Palma, vogal do júri de exames
para caprtãis elas diversas armas.
Artilha.ria
José Severiano Faria de A breu, na. 1.' região militar.
Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito, no regimento
de cavalaria n ." 8.
.
Lui.z de Albuquerque
Gus~não, na comissão do oontenCIOSO.

Cavalaria

Alberto Maclwdo Cardoso dos Santos, no regimento' de
cavalaria
n. o 4.
.
Engenharia
Rui Viterbo Fragoso Ribeiro,
no regimento
de sapadores mineiros,
Aeronáutica
N orberto Ferreira: Guimarãis, no serviço meteomlógico
elo exército.

o referido curso de informação funciona de 2 de Abrii
a 7 de J 111ho de 1934, devendo as autoridades
militares
de que dependam
os únciais nomeados
providenciar
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para que os mesmos sejam mandados apresentar na Escola Central de Oficiais pelas doze horas do dia 1 de
Abril próximo.
15) Publica-se a relação dos tenentes-coronéis
de infantaria e artilharia
que devem freqüentar
o curso de
informação
do 3.° grau ela Escola Central de Oficiais
no ano escolar 1933-1934:
Infantaria

Eug:énio Tôrre elo Vale, adido no Ministério das Colómas.
Bento Esteves Roma, no .Instituto Profissional elos Pupilos do Exército.
José Francisco Pires do Carmo, na Escola Prática de
Infantaria.
Alberto ela Silva Pais, no quadro da arma.
Luiz Torcato de Freitas Garcia, no quadro da arma.
Ernesto J údice de Oliveira, no regimento de infantaria
n." 15.
Francisco Feio do Vale, no distrito de recrutamento
e
reserva n ," 8.
Henrique
de Melo, no distrito ele recrutamento
e reserva n. o 16.
José Machado Duarte Júnior, no regimento de infantaria n. ° 17.
Casimiro Amorim Soares de Albergaria,
no batalhão
independente
de infantaria
n." 24.
José Francisco Guerreiro Fogaça, no batalhão de caçadores n." 4.
Alberto dos Santos Pereira
Monteiro,
no distrito de
recrutamento
e reserva n." 19.
Luiz José da Mota, adido na guarda nacional republicana.
António Leite de Magalhãis,
no regimento de infantaria n." 5.
Carlos Alberto Gonçalves Marques, no regimento
de
infantaria
n." 4.
Agostinho
Barreto Rodrigues
de Oliveira, na Escola
Militar.
Diniz Sebes Pedro de Sá e Melo, no distrito ele recrutamento e reserva n.? 4.
Ra úl Sil vão Loureiro, na 3. a Rep artição da 1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
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Albano Melo Pinto Veloso, na Escola Central de Sargentos.
Gastão da Silva Teixeira, adido na guarda nacional
republicana.
Artilharia

Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal, no regimento de
artilharia ligeira n ." 2.
Júlio Ferreira da Silva Alegria, no Museu Militar.
Gilberto Duarte Mota, no regimento de artilharia ligeira n 3.
Fernando Pimentel da Mota Marques, na fábrica de
munições de artilharia, armamento e viaturas.
Vasco de Carvalho, adido ao quadro.
Fernando Falcão Pacheco Mena, na Escola Prática de
Artilharia.
João 'Lapa Fernandes Manuel, no grupo de defesa submarina de costa.
Ma~uel da Silva Martins, na Escola Prática de Artilha,?

na.

José Augusto. de Beja Neves, na Escola Militar.
José Guerreiro de Oliveira Duarte, na 3.&Direcção Geral do Ministério da Guerra.
João José Pereira Damasceno, na 3. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra.
Abel Nunes Perestrelo de Vasconcelos, no regimento
de artilharia ligeira n. o 3.
João da Conceição Tomaz Rodrigues, na 3.&Direcção
Geral do Ministério da Guerra.
O referido curso de informação funciona de 26 de Fevereiro a 12 de Maio de 1934, devendo as autoridades
militares de que dependam os oficiais nomeados; providenciar para que os mesmos sejam mandados apresentar na Escola Central de Oficiais pelas doze horas
do dia 25 de Fevereiro próximo.
16) Publica-se a relação dos oficiais de cavalaria e
engenharia que devem freqüentar o. curso de informação do 3. o grau da Escola Central de Oficiais no ano
escolar 1933-1934.
Cavalaria

Coronel Carlos Alberto da Guerra Quaresma, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
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Tenentes-coronéis:
Eduardo Augusto de Oliveira Pessoa, no Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e
Mar.
Vítor Manuel Peixoto da Silva, no regimento de
cavalaria n.? 4.
Artur José de Almeida, no regimento de cavalaria
n.? 2.
Eflgenharia

Tenentes-coronéis:
José aos Anjos, no batalhão de automobilistas.
João Tamagnini de Sousa Barbosa, na Inspecção
das Tropas de Comunicação.
O referido curso funciona de 14 de M io a 21 de
J'ulho de 1934, devendo as autoridades militares de que
dependam os oficiais nomeados providenciar para que
os mesmos sejam mandados apresentar na Escola Central de Oficiais pelas doze horas do dia 13 de Maio
próximo.
17) Publica-se a relação dos capitãis de infantaria
e artilharia que devem freqüentar o curso de informação do 2.° grau da Escola Central de Oficiais .no ano
escolar 1933-1934.
Infantaria

Artur da Cunha Asinhais, miliciano do quadro especial,
na 2.&Repartição da 1. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
lndaleto Herculano e Silva Ramos, no conselho administrativo das l.~ e 2.&Direcções Gerais do Ministério
da Guerra.
Francisco Alberto dos Santos Lara, adido na guarda
nacional republicana.
Amândio Machado, defensor do 1.0 Tribunal ~Iilitar
Territorial de Lisboa.
Agostinho de Oliveira Baia da Costa Lôbo, no r gimento de infantaria n." 13.
José Bernardo Pinto da Silva, no Colégio Mihtar.
Fernando Sobrinho Toscano, no Colégio Militar.
Vítor Hugo Antunes, adido na guarda nacional republicana.
António Albino Douwens, na 3.&Repartição da 3.&Direcção Geral do :Ministério da Guerl'a.
~
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Alfredo Fernandes Oliveira, 110 Arquivo Histórico Militar.
José Marcelino, no batalhão de ciclistas n. o l.
Eduardo Eugénio Gomes Vieira, na 3.a Inspecção de
Infantaria.
Artilharia

Manuel Tiago Pereira Manjolinha, no grupo de defesa
submarina de costa.
Daniel Fernandes de Barros Queiroz,. miliciano do quadro especial, na frente marítima de defesa de Lisboa.
António da Costa Malheiro, no regimento de artilharia
de costa n. o l.
Francisco de Paula Macedo de Portugal e Castro, no
depósito geral de material de guerra.
}Ianuel Duarte de Almeida, supranumerário permanente, na 2. a região militar.
.
J oaqui.lUde Figueiredo Figueiral, no regimento de arti• lhana de costa n. o 1.
Eduardo
Auzusto
Basto N ozueira
no reo'imento
de art.i.
~
b'
b
lhana de costa n. o l.
Ramiro Antunes Farinha Pereira, no grupo mixto independente de artilharia montada n." 24.
João da Costa 'feixe ira Pinto, adido no )Iinistério das
Colónias.
Vicente Roberto Garria de Carvalho, adido no )Iinistério do Comércio e Comunicações.

o referido curso de informação funciona ele 26 de
Fevereiro a 12 de Maio de 1934, devendo as autoridades militares de que dependam os oficiais nomeados
providenciar para que os mesmos sejam mandados apresentar na Escola Central de Oficiais pelas doze horas
do dia 25 de Fevereiro próximo.
18) Publica-se a relação dos capitãis de cavalaria,
engenharia e aeronáutica que devem freqüentar o curso
.informação do 2. grau da Escola Central de OfiCIaIS no ano escolar de 1933-1934.

tI:

0

Cavalaria

José Júlio Botelho de Castro e Silva, adido no Ministério das Colónias.
Francisco José da Fonseca Coutinho e Castro, na Direcção da Arma de Cavalaria.
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António Mário de Campos Soares, na 4.&Repartição da
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
João Pinto de Almeida Ribeiro, na Direcção da Arma
de Cavalaria.
Cipriano de Castro Martins, no regimento de cavalaria
n." 9.
José Aristides Guedes da Silva, no regimento de cavalaria n. ° 6.
Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira, no regimento de cavalaria n ." 7.
Engenharia

Eugénio Sanches -da Gama, no batalhão de automobilistas.
Henrique Gomes da Silva, no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército.
Arnaldo de Albuquerque Barata de Sousa Teles, no regimento de sapadores mineiros.
Aeronáutica

Celestino Pais de Ramos, no grupo independente de
aviação de bombardeamento.
António de Oliveira Viegas, no grupo independente de
aviação de bombardeamento.
O roferido curso de informação
funciona de 14 de
Maio a 21 de Julho de 1934, devendo as autoridades militares de que dependam os oficiais nomeados providcnciar para que os mesmos sejam mandados apresentar
na Escola Central de Oficiais no dia 13 de 1\1aio próximo.
19) Declara-se que o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, Tasso de Miranda Cabral, que,
por portaria de 11 de Novembro :findo, inserta na Ordem do Exército n.? 17, 2. a sórie, do corrente ano, foi
colocado na situação de adido ao quadro, continua prestando serviço na 3. a Direcção Geral dôsto Ministério.
20) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria,
com o curso do estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira deixou de exercer as funções de segundo comandante do regimento de infantaria n.? 14,
em 9 de Novembro do corrente ano, por naquela data
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ter satisfeito às condições da alínea a) do artigo 4-6.° do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930.
21) Declara-se
que o tenente-coronel
de infnntaria,
com o curso do estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira foi nomeado instrutor tsmporário do
curso de informação do 3.0 grau da Escola Central de
Oficiais, acumulando com o cargo de professor da Escola Militar.
22) Declara-se que o tenente-coronel
de infantaria,
no quadro da arma, Frederico Henrique
de Almeida
e Silva seria transferido
de unidade, por motivo disciplinar, se não estivesse naquela situação.
23) Declara-se que o major de infantaria,
no quadro
da arma, Alberto José Caetano Nunes Freire Quaresma
passou a prestar serviço na Direcção da Arma de Infantaria.
•
24) Declara-se
que o major de infantaria,
adido,
Manuel José Marques Júnior daria entrada no respectivo quadro em 11 de Novembro findo se não estivesse
naquela situação.
25) Declara-se que o major de infantaria, supranumerário, Aníbal da Conceição da Costa e Silva Pinto dos
Santos chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 21 de Novembro findo.
26) Declara-se que fica sem efeito a acumulação a
que se refere a última parte da declaração n." 17, inserta na Ordem do Exército n." 17, 2.a série, do corrente
ano, e respeitante ao capitão de infantaria,
com o curso
do estado maior, Fernando dos Santos Costa.
27) Declara-se que o capitão, do regimento de infantaria n.? 3, Gaspar Cerqueira foi exonerado, a seu pedido, de director ela carreira de tiro da guarnição de
Viana do Castelo, sendo nomeado, em sua substituição,
o capitão, da mesma unidade, José de Magalhãis Queiroz de Abreu Coutinho.
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28) Declara-se que o tenente, do batalhão de metralhadoras n ." 2, Henrique Guilherme Antunes Baptista
foi nomeado adjunto da carreira de tiro de Coimbra,
em substituíção do tenente de infantaria, da mesma
unidade, Guilherme Carlos Pinto Bastos Carreira.
29) Declara-se que .0 tenente de infantaria ) ..ntónio
rereira Rodriguos continua exercendo as funções de
ajudante de campo do general, na situação do reserva,
Miguel Baptista da Silva Cruz, presidente do conselho
de administração da Fraternidade Militar.
30) Declara-se que os alferes de infantaria, suprunumerários, Francisco dos Santos Gabão, Manuel Afonso
. Cardoso, Armindo Sequeira, .António Jos6 Duarte, David de Jesus Paixão, Fernando José Lopes o, em disponibilidade, Alberto Ribeiro da Silva Moura chegaram
à altura para entrar no seu quadro, o primeiro em 11
de Novembro findo, o sexto om 11 do corrente mês
e os restantes em 5 do mesmo mês.
31) Declara-se que o verdadeiro nome do alferes do
batalhão de caçadores n. o 2 promovido a tenente por
portaria de 13 do corrente mês, publicada na Ordem do
E.-vército n ." 18, 2.a série, do corrente ano, é Guilhermino Morgado e não Guilherme Morgado, como foi
publicado.
32) Declara-se que fica sem ereito a parte da portaria de 28 de Outubro último, inserta na Ordem do
Emército n ." 17, 2.a série, do corrente ano, que transferiu para o regimento de infantaria n ." 1 o então alreres, do regimento de infantaria n." 18, J oaquim Maria
Valente .:
33) Declara-se quc o verdadeiro nome do alferes de
infantaria, em serviço na Escola Prática de Infantaria,
promovido a tenente por portaria de 13 do corrente
mês, publicada na Ordem do Etcército n.? 18, 2.a série,
do corrente ano, é Cristóvão do Anjo Vidigal e não
Cristóvão de Araújo Vidigal, como roi publicado.
34) Declara-se que o alferes de infantaria promovido a tenente por portaria de 13 do corrente mês, pu-
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z.a

bl.icada na Ordem do E,vé1'cito n." 18,
série, do corrente ano, Alberto
Escoto, pertence
ao batalhão
de
caçadores n." 6 e não ao batalhão
de caçadores n." 2,
como foi publicado.
36) Declara-se
que o verdadeiro
nome do alferes de
infantaria,
adido, e em serviço na guarda nacional republicana,
promovido a tenente por portaria
de 13 do
corrente mês, publicada
na Ordem do Eaérciio n. ° 18,
série, do corrente ano, é Camilo Leite Gomes e não
Cândido Leite Gomqs, como foi publicado.

z.a

36) Declara-se
que pertence à Escola PrMica de Artilharia e não ao grupo independente
de artilharia
de
montanha n," 12, como foi publicado na Ordem do Exército n. o 18, 2. a série, do corrente ano, o tenente do artil~aria Luiz Gastão .Ramalho Fernandes,
que por portaria de 2 do corrente mês, inserta na referida Ordem do
Exército, foi promovido ao actual põsto.
37) Declara-se
que o tenente· de artilharia
Luiz
Falcão Mena e Silva tomou parte no campeonato
do
cavalo de guerra em 19~8.

38) Declara-se que em 16 de Janeiro de 1933 chegou
à altura para a promoção a coronel na cavalaria,
sua
arma de origem, o coronel do extinto corpo do estado
maior, inscrito na escala elos -tenentes-coronéis
de cavalaria, Art 11' Pereira de Mesquita.
39) Declara-se,

a

para os efeitos da determinação
6.
da Ordem do Eicército n." 2, l.a série, de 1924, que
em .6. do corrente mês foram aprovados nas provas e~peCIa_1Sde aptidão para o pôsto ele major os então capltãis de cavalaria
Manuel Martiniano
de Oliveira Marrecas, Carlos Duarte
Mascarenhas
:Meneses, Luiz de
Camões e Abílio Augusto Ferreira.
40) Declara-se que os cap.itãis de cavalaria Henrique
Dias Costa, José Cardoso Martins de Meneses, Ricardo
José Alves Pôrto e Bento de França Pinto de Oliveira
passam a contar a antiguidade
do actual pôsto, respectivamente, desde 16 de J aneiro, 6 ele Março, 9 ele Abril
e 17 de Junho do corrente ano.
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41) Declara-se,
para os efeitos da determinação
6."
da Ordem do Exército n. o 2·, 1.' série, de 1924, que
em 6 do corrente mês foi aprovado nas provas especiais de aptidão para o pôsto de major o capitão de
cavalaria
João Paul ino Marecos Mousinho de Albuquerque.
42) Declara-se
Ferreira
Gomes
António Sebastião
supranumerários,
respectivo quadro,
de Agosto e 9 de

que os tenentes
Augusto
Casimiro
e Manuel Campos Costa e o alferes
Ribeiro Spinola, todos de cavalaria,
chegaram
à altura para entrar no
respectivamente,
em 30 de Junho, 23
Dezembro do corrente ano.

43) Declara-se que os tenentes de engenharia
Paulo
Emílio de Brito Aranha, António Jacinto Magro, José
Rodrigues Moutinho, Américo Soares Beirão, António
José Pimentel,
Albano Moreira de Almeida, Floriano
Bernardo elas Neves, Fernando Francisco Pinto Eliseu,
Eduardo de Abreu Campos, António Brito Pereira Luz,
Mário Pereira
de Azevedo Batalha,
Luiz Maria de
Oliveira e Carmo Soares e Silva, Amílcar César Gomes
de Melo, Raúl Fernandes
Martins e Anastácio Guerreiro ~le Brito obtiveram aproveitamento
no estágio que
freqüentara'm,
para efeitos de promoção, na Escola de
'I'ransmissões,
no corrente ano lectivo.
44) Declara-se que o capitão da aeronáutica Joaquim
Sérgio ela Silva, segundo comandante
do grupo independente de aviação de bombardeamento,
deixou, a seu
pedido, de prestar serviço nas oficinas gerais de material aeronáutico,
como experimentador
de aviões, desde
23 de Novembro do corrente ano.
45) Declara-se que o major farmacêutico,
no quadro,
Tomaz Alves de Sá presta serviço no Hospital Militar
Principal
do Pôrto.
46) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, supranumerário,
Clemente Rafael Leão
chegou à altura para entrar no respectivo quadro em
3 de Novembro findo.
47) Declara-se que pertence ao extinto quadro auxiliar de engenharia
e não ao extinto quadro auxiliar de
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artilharia o capitão Miguel Augusto, promovido a êste
pôsto por portaria de 2 do corrente mês, inserta na
Ordem do Exército n.? 18, 2." série, do corrente ano.

Ministério da Guerra _I.a üirec.ãc
48) Declara-se
a Escola Central
1933, nos termos
reiro de 1933, os

Geral-

3.a Repartição

<lue foram nomeados para freqüentar
de Sargentos no ano lectivo de 1932do decreto n.? 22:169, de 2 de Feveseguintes sargentos ajudantes:

Regimento de infantaria n. ° 3, Domingos José dos Santos; batalhão de metralhadoras n." 1, .Armando Carlos da Silva; regimento de infantaria n." 3, Adolfo
Afonso; regimento de infantaria
n. ° 12, José Augusto; regimento de infantaria
n." 18, Manuel António; batalhão de caçadores n." 7, Abel ;Pereira de
Campos Franco; regimento ~e infantaria n ," 9, José
Nogueira de Carvalho; regimento de infantaria n ," 9,
António de Abreu Araújo Malheiro;
regimento de
infantaria
n. ° 8, Alcino Joaquim Fernandes;
regimento de infantaria n.? 4, António de Sousa; batalhão de metralhadoras n. ° 3, Sebastião Ramos Afonso;
regimento de infantaria n. ° 14, José Marcelino; regimento de infantaria n. ° 6, António Ferraz de Sousa;
batalhão de caçadores n. ° 7, João Freire Pestana
de Barros; batalhão de caçadores n. ° 8, António J oaquim Manuelito ; batalhão de ciclistas n. ° 2, Manuel
Duarte Grais; depósito militar colonial, João Carlos
Mesquita de Mendonça;
regimento
de infantaria
n." 7, Francisco Alves;
regimento
de infantaria
n,? 15, José de Almeida;
regimento de infantaria
n.? 9, Manuel Pereira Choça; batalhão de caçadores
n. o 5, Aníbal Urbano dos Santos Cordeiro; regimento
de infantaria n ." 20, Américo Pereira Gabriel; regimento de infantaria n.? 6, Serafim da Silva Lourenço;
regimento
de infantaria
n. ° 8, António José da
Cunha; batalhão independente de infantaria n." 22,
Daniel António da Silveira; regimento de infantaria
n." 11, António Joaquim de Oliveira Júnior;
regimento de infantaria
n. ° 15, Francisco José; regimento de infantaria n." 13, Roberto Gaspar; batalhão
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de caçadores n. o 5, Manuel Toscano; reginien to de
infantaria n. o 3, Luiz Esteves; batalhão de caçadores
n. o 4, Jose de Sant' Ana Júnior; regimento de infantaria n." 4, José Martins Fangueiro; regimento de
infantaria n. o 10, José Esteves; batalhão de caçadores n. o 8, Ivo Neves Barreto de Paula; regimento
de infantaria n ." 1, António Augusto; regimento de
infantaria n. ° 14, Alfredo da Costa Pais; regimento
de infantaria n. o 19, António Lopes dos Santos;
regimento de infantaria n ." 17, Idílio Venâncio
Lima ; grupo independente de artilharia de montanha n. ° 12, João Manuel de Melo; regimento
de artilharia de costa n. o 2, Caetano José Lopes;
grupo de defesa submarina de costa, Francisco Mendes Gomes; regimento de artilharia ligeira n ." 3,
Norberto de Mou.ra; regimento de artilharia ligeira
n ," 2, Alvaro Lopes de Oliveira; companhia ele trem
hipomóvel, Henrique de Sousa e Silva; regimento
de artilharia ligeira n ," 3, João Baltasar; regimento
de artilharia de costa n ." 1, Rafael da Paz Viva;
grupo de defesa móvel de costa, João da Silva Jóia;
regimento de cavalaria n." 5, Sebastião de Matos
Silva ; guarda nacional republicana (cavalaria), Joaquim Casimiro de Mendonça ; regimento ele cavalaria
n." 3, João Augusto Fraclique; regimento de cavalaria n. ° 5, Faustino José Lopes; regimento ele cavalaria n. ° 4, Júlio Frederico de Matos; regimento de
cavalaria n.? 2, Manuel Nunes Tôrres Araújo; regimento de telegrafistas, António Martins Esteves;
regimento de sapadores de caminhos de ferro, José
Félix; batalhão de pontoneiros, José Belo Vieira;
regimento de telegrafisias, António Rosa de Lima;
escola prática de engenharia, António da Graça;
grupo de esquadrilhas ele aviação «República», José
Maria Martins; grupo independente de aviação de
protecção e combate, Joaquim Maria de Sant' Ana;
batalhão de aerosteiros, Manuel Mendes Soares; 3. a
companhia de saúde, Alvaro Franco Neto e José
Gonçalves Miragaia; 2.' companhia de administração militar, António Monteiro; escola prática de
administração militar, Luia Guimarãis Jgléaias ;
secretariado militar: distrito de recrutamento e reserva da Madeira, Patrício de Morais Gonçalves;
distrito de recrutamento e reserva n 1, José de Macedo Ferreira; distrito de recrutamento e reserva
,?
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n. o 8, Venâncio Manuel Alves Salgueiro;
tribunal
militar territorial
de Viseu, Francisco José Pelica;
distrito de recrutamento
e reserva n. o 18, Artur de
Sequeira Varejão; quartel general do govêrno militar de Lisboa, João Baptista de- Oliveira Guimarãis ; distrito de l'ecrutamento
e reserva n. o 14, Ma.ximino de Jesus.

49) Declara-se que foi concedido, pela primeira vez,
adiamento da frequência da Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1932-1933, nos termos do artigo 33.0 do deheto n ." 22:169, de 2 de Fevereiro de
1933, aos seguintes sargentos ajudantes:
Regimento
de infantaria
n ." 3, Domingos José dos
Santos; regimento de infantaria n. o 18, Manuel António; regimento de infantaria
n. o 1, António Augusto; regimento
de infantaria
n." 17, Idílio Venâncio Lima; regimento de artilharia de costa n," 2,
Caetano José Lopes; regimento de cavalaria n, o 5,
Sebastião de Matos da Silva ;-escola prática de engenharia, António da Graça; grupo de esquadrilhas
de aviação «República»,
José Maria Martins;
2.'
companhia de administração
militar, António Monteiro; secretariado militar: distrito de recrutamento
e reserva n. o 1, José de Macedo Ferreira;
quartel
general do govêrno militar de Lisboa, João Baptista
de Oliveira Guimarãis.
50) Declara-se que desistiram da freqüência
da Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 193219"33; nos termos do artigo 33.0 do decreto n ." 22:169,
de 2 .le Fevereiro de 1933, os seguintes sargentos ajudantes:
Regímen to de infantaria
n. o 12, José Augusto; batalhão de caçadores 11.9 7, Abel Pereira de Campos
Franco; regiment() de infantaria
n.? 9, Antõnio de
Abreu. Araújo Malheiro;
depósito militar colonial,
João Oarlos Mesquita de Mendonça; regimento
de
infantaria
n." 15, José de Alnleida;
batalhão
de
. caçadores n. o 5, .Aníbal Urbano dos Santos Oordeiro;
regimento
de infantaria
.n." 8, António
José da
Cunha ; regimento de infantaria _D . o 15, Francisco
-Iosé ; batalhão de caçadores n ,? 5, Manuel Toscano;
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regimento de infantaria n ," 3, Luiz Esteves; regimento de infantaria n 10, José Esteves; grupo
independente de artilharia de montanha n ," 12,
João Manuel de Melo; regimento de cavalaria n. o 5,
Faustino José Lopes; regimento de cavalaria n. o 2,
Manuel Nunes Tôrres Araújo; regimento de cavalaria n. o 9, Albano José Rodrigues da Costa; regimento de telegrafistas, António Rosa de Lima; secretariado militar: distrito de recrutamento e reserva
da Madeira, Patrício de Morais Gonçalves; distrito
de recrutamento e reserva n." 8, Venâncio Manuel
Alves Salgueiro.
,?

51) Declara-se que foram considerados ao abrigo do
disposto no § 2. o do artigo 45. o do decreto n. o 22:169,
de 2 de Fevereiro de 1933, os seguintes sargentos ajudantes:
Batalhão de ciclistas n 2, Leonel Duarte Grais; regimento de infantaria n. o 6, Serafim da Silva Lourenço;
batalhão independente de infantaria n. o 22, Daniel
AntóniQ da Silveira; regimento de infantaria n ," 13,
Roberto Gaspar; regimento de infantaria n,? 14,
Alfredo da Costa Pais; cavalar ia da guarda nacional
republicana, Joaquim Casimiro de Mendonça.
.?

52) Declara-se que foram nomeados para freqüentar a
Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 19331934, nos termos do decreto n. o 22:169, de 2 de Fevereiro
de 1933, os seguintes sargentos ajudant~s:
Regimento de infantaria n." 3, Domingos José dos
Santos; regimento de infantaria n.? 6, Delfim José
Segurado Vieira; regimento de infantaria n. o 18,
Manuel António; batalhão de ciclistas n. o 2, Leonel
Duarte Grais; regimento de infantaria n." 6, Serafim
ela Silva Lourenço; batalhão independente de infantaria n. o 22, Daniel António da Silveira; regimento
ele infantaria n 13, Roberto Gaspar; regimento de
infantaria n." 1, António Augusto; regimento de infantaria n." 14, Alfredo da Costa Pais; regimento
de infantaria n. o 17; Idílio Venâncio Lima; regimento de infantaria n. o 7, Mário de Jesus de Assunção Carmo; regimento de infantaria n.? 20,
Artur Duran Gradim; regimento de infantaria
,?
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n. o 15, João da Ounha; regimento de infantaria
n. o 14, Alexandre Leite; regimento de infantaria
n." 1, José Oarlos; regimento de infantaria n." 19,
Amadeu Cândido da Oosta; batalhão de metralhadoras n." 2, Manuel Gomes de Sousa; regimento de
infantaria n.? 19, João Aharo Albuquerque da Silva;
regimento de infantaria n. ° 10, Emídio José Aires;
regimento de infantaria n. o 20, Alberto Ferreira de
:M:orais;batalhão de caçadores n. ° 4, Jerónimo Simão;
regimento de infantaria n." 17, Alfredo dos Reis;
batalhão de ciclistas n." 1, José Maria Oalado Pereira;
regimento de infantaria n. o 3, António Teixeira;
escola prática de infantaria, Manuel Justiniano Pereira; regimento de infantaria n." 9, Viriato Freire;
regimento de infantaria n." 17, José Maria Pereira;
batalhão de caçadores n. ° 9, Manuel da Oruz; regimento de. infantaria n. o 11, Manuel Duarte; regimento de infantaria n ," 5, Joaquim Maria da Silva;
escola prática de infantaria, Domingos Barão; regillle~to de infantaria n. o 21, José Barbosa; regimento
de infantaria n 12, Mário de 'Matos Queiroz; regimento de infantaria n. o 16, Joaquim Augusto Quaresma; batalhão de metralhadoras n. o 3, Mário Augusto de Araúj o; regimento de infantaria n. o 13,
Alfredo Luiz dos Santos; regimento de infantaria
n. o 18, Oscar H umberto de Aguiar Telo; regimento
de infantaria n.? 9, José Augusto Lopes; batalhão de
caçadores n.? 1, Manuel Possidónio de Faria Artur;
regimento de infantaria n. o 18, Simão de Andrade;
batalhão de caçadores n." 9, Alberto Pedro Cabral ;
regimento de infantaria n. o 2, José Luiz Rodrigues;
regimento de infantaria n. o 12, José Pereira; regimento de infantaria n." 21, Justino Augusto Lopes
Alexandrino; regimento de infantaria n. o 6, Fernando Alberto Vieira; regimento de infantaria n. o 10,
Germano dos Santos Sousa; regimento de infantaria
n. o 5, José Inácio Lopes ; batalhão de caçadores n. o 6,
Joaquim Bernardo; regimento de infantaria n. o 10,
Alberto Augusto de Azevedo; regimento de infantaria
n.? 8, José da Silva; batalhão de caçadores n.? 8,
Domingos da Conceição Lavadinho ; regimento de infantaria n. o 9, João Pinto Guedes de Gouveia; regimento de infantaria n. o 16, Manuel António Assis;
batalhão de caçadores n. o :3, Antero Valentim; infantaria da guarda nacional republicana, António
.?
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Pires e Tito António Godinho; regimento de infantaria n 7, António Braz; regimento de infantaria
n." 1, Gerardo Marques da Cunha; batalhão de caçadores n. o 1, Emílio José da Mata; regimento de infantaria n. o 18, António Pereira Barbosa; regimento
de infantaria n." 2, Manuel de Almeida de Sousa
Loureiro; infantaria da guarda nacional republicana,
, José Marques; regimento eleinfantaria n." 2, Alfredo
Loureiro; batalhão independente eleinfantaria n. 023,
'José do Couto Vaz; regimento de infantaria n 5,
Armando Augusto Sarmento; batalhão independente
de infantaria n. ° 24, Diocleciano Ernesto Moniz de
Medeiros; regimento de infantaria n." 9, Manuel da
Conceição Peixoto; batalhão independente de infantaria n. ° 25, Clemente da Silva Sampaio; batalhão
de caçadores n.° 2, António Evangelista; regimento
de infantaria n 17, Hermenegildo Dias de lfascarenhas; guarda fiscal, Joaquim Jerónimo da Costa;
guarda nacional republicana, Manuel Crêspo; regi-'
menta de infantaria n. ° 21, Domingos Artur; batalhão independente de infantaria n ." 22, João Vieira
de Freitas ; regimento de infantaria n ." 11, Vítor Brisson ; batalhão de metralhadoras n.? 1, Arnaldo da
Cunha Velho Soto Maior; guarda fiscal, João dos
Santos; batalhão de caçadores n.° 2, Manuel Francisco Ferreira Guimarãis ; batalhão de caçadores
n. ° 2, António da Graça ; regimento de infantaria
n. ° 20, .Ianuel Cavaleiro; regimento de infantaria
n," 8, José Gumes de Carvalho; batalhão de caçadores
n." 2, Joaquim Pereira ela Silva; guarda fiscal, Lanuel Eusébio; batalhão de metralhadoras n 2, António da Rocha Barbosa; regimento de infantaria
n 16, António de Lacerda Pinto; regimento de artilharia li~'eita n,? 2, Manuel Luiz Ferraz; regimento
de artilharia de costa n, o 2, Caetano José Lopes;
regimento de artilharia ligeira n." 1, José Rodriguefl
Miguel e José Luiz de Castro; grupo mixto independente de art.ilharia montada n. o 14, Manuel I<'ernandes Lima; grupo independente de artilharia
de montanha n." 1o, Joaquim de Sousa ; grupo
de artilharia pesada n ." 1, Ludgero Pedrosa Gonçalves; regimento de artilharia ligeira n. o 4, Manuel
da Silva; grupo de artilharia a cavalo n,o 2, Francisco da Graça; grupo independente da artilha. ria de montanha n 15, António Augusto e Do.?

.?
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mingos Ribeiro; grupo de artilharia pesada n." 2,
António Sanches da Silva; regimento de artilharia
ligeira n. o 4, João dos Santos; quadro da arma, Luiz
Pinto Ferro; grupo mixto independente de artilharia
montada n. o 24, José da Ressurreição; regimento de
artilharia ligeira n." 4, Júlio Duarte da Silva Montalvão; regimento de artilharia ligeira n ." 3, Alberto
Gonçalves da Silva; regimento de artilharia ligeira
n ." 1, Alberto Matias; regimento de artilharia ligeira n.? 2, João da Fonseca; regimento de artilharia
ligeira n ," 5, Ernani Pinto de Almeida; regimento
de artilharia ligeira n." 3, José Luiz de Castro;
escola prática de artilharia, Emídio Augusto de
Ascensão; grupo de especialistas, Abel de Azevedo
Cabral; regimento de cavalaria n." 5, Sebastião de
M~tos da Silva; cavalaria da guarda nacional republicana, Joaquim Casimiro de Mendonça; regimento
de cavalaria n ," 8, António Augusto Vicente da
Rocha; regimento de cavalaria n ." 4, Fernando Aug:usto Galhoz; regimento de cavalaria n ." 7, FranClSCO José Raio; regimento de cavalaria n ." 5, João
António Pires Fresco; escola prática de cavalaria,
António Inácio; regimento de cavalaria n ." 7, Carlos
Augusto Ventura Vilares e Júlio Manuel de Sousa;
regimento de cavalaria n." 4, Abílio Estêvão de
Matos; regimento de cavalaria n." 9, Noé Moreira
Guimarãis; regimento de cavalaria n." 3, António
Maximiano de Oliveira; regimento de cavalaria n. o 8,
Manuel Rodrigues do Destêrro; regimento de cavalaria n." 3, Manuel do Nascimento; escola prática
de cavalaria, António Maria Simões; regimento de
cavalaria n." 6, Mário Leote Veloso; regimento de
cavalaria n ." 9, António Pedro Carrêtas; r.egimento
de cavalaria n. o 2, António Rodrigues Moreira; regimento de cavalaria n ." 1, Belarmino Matos de Almeida; escola prática de engenharia, António da
Graça; regimento de sapadores mineiros, Sebastião
de Sá Pereira do Lago; regimento de sapadores mineiros, José dos Santos Vaquinhas; regimento de telegrafistas, Bernardo Dias; regimento de ielegrafistas, Belarmino Monteiro da Cunha; regimento de
sapadores mineiros, Henrique dos Santos; regimento
de sapadores de caminhos de ferro, Ernesto de Almada
Pereira; regimento de sapadores mineiros, Herculano
Martins Vaz Genro; regimento de telegrafistas, J a-
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Mascarenhas de Figueiredo; quadro da arma,
Traj ano Ambrósio da Silva; regimento de sapadores
mineiros, Rufino Antunes Gaspar; batalhão de pontoneiros, Joaquim Simões Castelo; batalhão de automobilistas, Aleixo Joaquim de S. Francisco Xavier
da Silva; grupo de ,esquadrilhas de aviação «República», J osé ~1aria Martins e Carlos António de
Oliveira; escola militar de aeronáutica, Herculano
Jaime Pires e Luiz Torcato Freire Curado; 2.a companhia de saúde, Manuel Alves de Sousa; 1.& companhia de saúde, Augusto Teixeira de Carvalho;
2.& companhia de administração militar, António
Monteiro; 1.& companhia de administração militar,
Luiz Cervãis Rodrigues; 3. companhia de administração militar, Mário Augusto de Carvalho e João Luiz
de Sousa; secretariado militar: distrito de recrutamento e reserva n ." 1, José de Macedo Ferreira, quartel general do govêrno militar de Lisboa, João Baptista
de Oliveira Guimarãis : distrito dê recrutamento e
reserva n ," 20, Cassiano Fernandes Carranca; distrito
de recrutamento e reserva n. ° 2, José Pereira da
Mota; distrito de recrutamento e reserva n," 13, Manuel José Dias; 2.&repartição da 1.& direcção geral
do Ministério da Guerra, Manuel Baptista; tribunal
militar territorial do Pôrto, Manuel Nogueira Exposto; distrito ele recrutamento e reserva n ." 5, José
Pereira ele Faria; distrito de recrutamento e reserva
n ." 16, António da Silva F'ialho ; distrito de recrutamento e reserva n ." 19, Alfredo Lopes Rêgo;
quartel general da 1.& região militar, António Augusto Serra; 2.° tribunal militar territorial de Lisboa,
José Fernandes; 3.a repartição da La direcção geral
do Ministério da Guerra, Luiz Ulisses Bonnet.
nuário

&

53) Declara-se que foi concedido, pela primeira voa,
adiamento ela Ireqüência da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1933-1934, nos termos do artigo 33.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de
1933, aos seguintes sargentos ajudantes:
Regimento de infantaria n 7, Mário de Jesus de Assunção Carmo; regimento de infantaria n.° 14, Alexanrlre Leite; regimento de infantaria n. o 1, José
Carlos ; regimento de infantaria n." 19, Amadeu
Cândido da Costa e João Alvaro Albuquerque da
.?
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Silva; regimento de infantaria n." 17, Alfredo dos
Heis; escola prática de infantaria, Manuel Justiniano
Pereira; regimento de infantaria n. 09, Viriato Freire;
rezimento de infantaria n. o 17, José Maria' Pereira;
regimento de infantaria n." 5, Joaquim Maria da
Silva; escola prática de infantaria, Domingos Barão;
regimento de infantaria n." 21, José Barbosa; regimento de infantaria n.? 13, Alfredo Luiz dos Santos; batalhão de caçadores n. ° 9, Alberto Pedro Cabral; regimento de infantaria n." 21, Justino .Augusto
Lopes .Alexandrino; regimento de infantaria n. o 5,
José Inácio Lopes; regimento de infantaria n. o 8,
José da Silva; batalhão de caçadores n. o 8, Domingos
da Conceição Lavadinho; regimento de infantaria
n. o 16, Manuel António Assis: regimento de infantaria n ," 7, António Braz; regimento de infantaria
n. o 2, .Alfredo Loureiro; regimento de infantaria
n. o 5, Armando .Augusto Sarmento; batalhão independente de infantaria n ." -Z"!, Diocleciano Ernesto
Moniz de Medeiros; regimento de infantaria n.? 9,
Manuel ela Üoncei.ção Peixoto; batalhão independente
de infantaria n. ° 22, João Vi ira de Freitas; regimento de infantaria n.? 20, Manuel Oavaleiro; regimento eleinfantaria n." 8, José Gomes de Carvalho ;
batalhão de caçadores n. o 2, Joaquim Pereira da
Silva; regimento de infantaria n ." 16, .António de Lacerda Pinto; grupo independente de artilharia
de montanha n." 15, .António .Augusto; regimento de
artilharia ligeira n. o 4, João dos Santos; regimento
de artilharia ligeira n ," 3, Alberto Gonçalves da
Silva ; regimento de artilharia ligeira n. o 1, Alberto
Matias; regimento de artilharia ligeira n. o 3, José
Luiz Duarte; grupo de especialistas, Abel de .Azevedo
Cabral ; regimento de cavalaria n." 3, António Maximiano de Oliveira e Manuel do Nascimento; regimento de sapadores mineiros, José elos Santos Vaquinh as e Henrique dos Santos; regimento de sapadores
de caminhos de ferro, Ernesto de .Almeida Pereira; grupo ele esquadrilhas de aviação « Repüblica»,
Carlos .António de Oliveira; La companhia de saúde,
Augusto Teixeira de Oarvalho; secretariado militar:
quartel general ela La região militar, António Augusto Serra; 2.° tribunal militar territorial de Lisboa,
José Fernandes.
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54) Declara-se que ioi concedido, pela segunda vez,
adiamento da freqüência da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1933-1934, pelo que ficaram,
nos termos do disposto no artigo 33. do decreto
n." 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, inibidos de freqüentar a referida Escola, oe seguintes. sargentos ajudantes:
0

Regimento de infantaria n ," 1, António Augusto; regimento de cavalaria n." 5, Sebastião de Matos da
Silva; escola prática de engenharia,
António da
Graça; secretariado militar: quartel general do govêrno militar de Lisboa, João Baptista de Oliveira
Guimarãis.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

55) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 19~4, e decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida men-

cionados, transferidos
reforma:

para

as situações de reserva' e

General Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de
Meneses, 8301512. sendo: pensão de reserva, 504600 ;
lei n. ° 888, 50MO; lei n. o 1:332, 262t$08; 0,14 por
cento, 13i564. Tem 5 anos de general, 48 anos de
serviço e 29 períodos.
/
Coronel médico Francisco José Martins Morgado, 412673,
sendo: pensão de reserva, 310663; lei n. o 888, 31606;
lei n.? 1:332, 62t$12; 0,14 por cento, 8t$92. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos de
serviço e 28 períodos.
Capitão de infantaria António Dias Bargão, 402663,
sendo: pensão de reserva, 226687; lei n. o 888, 22668;
lei n. o 1 :332, 127604; 0,14 por cento, 26;>04; do vencimento total, 106673 SrLO pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo,
49 anos de serviço e 123 períodos.
Capitãó
do infantaria Manuel Luiz Baptista Marçal,
173695, sendo: pensão de reserva, 157650; lei n. 0888,
121560; 0,14. por cento, 3t$85. Tem 1 aumento de
10 por cento sôbre o sôldo, 34 anos de serviço e 20
períodos.
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.Capitão capelão Luiz Alves Martins, 288~19, sendo:
pensão de reforma, 236~23;' lei n." 888, 23~62; lei
n. ° 1:332, 28:$34; do vencimento total, 37~90 são pelo
Ministério da Justiça. Tem 4 aumentos de 10 por
conto sõbre o sôldo e 38 anos de serviço.
Alferes de infantaria José Francisco da Costa Braga,
9M63, sendo: pensão de reserva, 8M90; 0,14 por
conto, M73. Tem 25 anos de serviço e 39 periodos.
56)
direito
nado,
Ordem

Rectificado se publica o vencimento a que tem
o oficial na situação de reforma a seguir mencioem substíturção
do que lhe foi atribuído pela
do Exército n." 22, 2.a série, de 1931:

Alferes Joaquim da Silva Godinho, 40~82, sendo: pensão de reforma, 40~09; 0,14 por cento, 1$73. Tem
13 anos de serviço e 5 períodos. A diferença de vencimentos, a que tiver direito, só deve ser abonada
desde a data da presente Ordem do Exército.
57) Declara-se que, conforme" preceitua o artigo 3.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foram
consideradas hábeis Inês Elisa de Lemos, Maria Amélia
da Fonseca Peixoto e Albertina Paiva Novais Silva para
receberem, ao abrigo dos n. os 1.0 e 2.0 do § único do
artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de
seus maridos, respectivamente capitão reformado, Francisco Josó Maria de Lemos, tenente de artilharia João
de Sousa Peixoto e alferes de artilharia Ivo Guedes da
Silva, o primeiro e último internados na Casa de Saúde
do TelhaI e o segundo no Hospital Militar Principal de
Lisboa.
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59) Declara-se, nos termos dos artigos 11> e 12.· do
decreto n.? 19:616, de 28 de Fevereiro de 1931, que está
aberta a inscrição para a matrícula 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 31 de Janeiro de 1934.
60) Declara-se que foi mandado apresentar na Escola Militar, a fim de interinamente ali desempenhar
as funções de instrutor de gimnástica e esgrima, emquanto durar o impedimento do respectivo proprietário
do lugar, o capitão de cavalaria João José Francisco
Xavier Freire de Meneses.
61) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, Vasco de Carvalho se encontra froqüentando a Escola Superior do Guerra de
Paris, tendo partido para França em 21 de Setembro
de 1932.

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

62) Declara-se que, pelo Diário do Gouêrno n.? 298,
2.a série, de 22 do corrente mês, foi aposentado o segundo contínuo dêste Ministério J anuário Pinto.

x-

ANONCIOS

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Declara-se, em conformidade com o regulamento e
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 1934, se acha aberto o concurso para o preenchimento das vagas existentes e das
que ocorrerem até 31 de Dezembro do mosmo ano, inclusive, no quadro permanente dos oficiais farmacêuticos.
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A êste eoncurso
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
à Direcção do Serviço de Saúde Militar, pelas vias competentes e de modo que ali entrem até ao último dia do
prazo do concurso,
instruidos
com os seguintes
documentos:
1.o Carta de farmacêutico por qualquer Universidade,
Faculdade
ou Escola legalmente
autorizada
a ministrar
o ensiuo de farmácia em Portugal;
2. o Atestado
dos chefes sob cujas ordens tenham servido, tanto sob o ponto de vista de competência profissional como sob o ponto de vista ele comportamento
militar;
3. o Certidão de idade pela qual provem não ter completado
trinta e quatro anos até 31 de Dezembro de
1933, inclusive;
4. o Atestado de bom comportamento
moral e civil passado pelas autoridades
competentes;
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 ter ingresso no quadro do oficialato;
G. o Quaisquer outros documentos que comprovem habíIitações científicas ou serviços públicos.
Todos os documentos
devem ser originais e serão entregues
pelos interessados
nas unidades ou distritos de
recrutamonto
a que pertencem,
os quais, depois de lhes
juntarem
as respectivas
notas de assentos ou certificado
que prove não terem sido isentos definitivamente,
tendo
cumprido
as leis do recrutamento
e devidamente
infor-'
mados, 08 enviarão pelas vias competentes
à Direcção
do Serviço de Saúde Militar, de modo que ali dêem entrada até ao último dia do prazo do concurso.
Todos os documentos
originais poderão ser retirados
e 'substituídos por públicas-formas
depois de estas serem
conferidas por aquela Direcção.
. O original da carta do formatura poderá ser entregue
pelo candidato directamente
na Direcção
do Serviço de
Saúde Militar, dentro do prazo do concurso, devendo
neste caso os candidatos juntar aos 'documentos uma declaração nesse sentido.
.
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Terminado o prazo do concurso e excluídos os concorrentes que não tenham satisfeito às condiçõesaoima
designadas, ou cuja idoneidade moral, civil ou militar se
não verifique pelos atestados e certificados também acima
designados, serão publicados no Diário do Gocêrno os
nomes dos candidatos admitidos, sendo-lhes indicado o
dia e hora em que devem comparecer no Hospital Mili.
tal' Principal de Lisboa, a fim de serem submetidos ao
exame da respectiva junta de saúde.
Estes concursos são válidos apenas durante um ano, a
partir da data da aprovação dos candidatos, perdendo o
direito à promoção, não ingressando portanto no respectivo quadro, os candidatos que, embora aprovados no
concurso, atinjam trinta e cinco anos de idade antes da
data em que devam ser promovidos.
São quatro as provas qUfl têm de prestar os candidatos aos lugares de alferes farmacêuticos do exército:
1. a Prova escrita j
2.11 Prova de química e bacteriologia;
3.a Prova de farmácia galénica ou de farmacognosia e
esterilizações;
•
4. Prova oral.
A prova escrita versará sôbre alguns dos seguintes
Assuntos:
Operações farmacêuticas, métodos de esterilizações e
esterilização
aplicada, fermentos terapêuticos, opoterapia, soroterapia, radioactividade e farmacognosia.
O ponto para esta prova será tirado com vinte e quatro
horas de antecedência e é igual para todos os candidatos.
A prova de química e bacteriologia constará de alguns dos seguintes trabalhos:
1.o Análise qualitativa duma mistura de duas espécies
químicas inorgânicas;
2.0 Uma investigação químico-legal;
3.0 Uma determinação quantitativa em um medicamento, alimento ou produto biológico;
4. o Um exame bactericscópico.
A 3." prova constará da manipulação de um preparado oficinal ou de uma classificação botânica, de uma
fórmula magistral e de uma esterilização.
A prova oral versará sõbre todas as provas realizadas, organização militar, em especial serviço farmacêutico militar e composição de material farmacêutico de
campanha, podendo o júri fazor as preguntss que julgar
convenientes para avaliar da competência dos candidatos.
II
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Aos concorrentes é permitido consultar os livros de
técnica operatória, mas somente durante o trabalho prático.
O candidato que, depois de designada a hora para
prestar a sua prova, não comparecer nos vinte minutos
imediatos, marcados pelo relógio do edifício em que ela
deve ser dada, fica excluído do concurso.

Obituário

1933
Outubro

25 ,

Novembro

5-

»
»

66-

»

17 -

»
Dezembro
»

"
»

27 379-

11-

Capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial, Aurélio Tertuliano
de Freitas da Silva.
Major miliciano médico de reserva Armando de
Sousa Chaves.
Major miliciano médico Manuel Gomes Barreto.
Major reformado Carlos Eugénio da Tôrre do Vale
de Lacerda.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Possidónio Lopes Coelho.
Capitão de infantaria Joaquim Pedro de Oliveira.
Capitão médico equiparado,
do quadro privativo
da Cruz Vermelha, Laureano Pereira de Castro
e Brito.
Capitão de artilharia
António Francisco Coelho.
Tenente do serviço de administração militar Simão
da Costa Almeida.
Capitão, reformado, Manuel António de Olivei~.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.v 17, 2.8 série, do corrente ano, p. 636,
1. 4 e 5, onde se lê: «Ministério do Comércio e Indústria», deve
ler-se: «Ministério das Obras Públicas e Comunicações».
Na Ordem do Exército n.? 18, 2." série, do corrente ano, p. 685,
I. 28, onde se lê: «António», deve ler-se: «Acácio».

Luiz Alberto de Oliveira.
Está conforme,
O Ajudante General, interino,

N.o 20
MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE DEZEMBRO DE 1933
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Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - aRepartiCAo Geral
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, a D. Palmira
da Glória e Silva, órfã do alferes reformado Jacinto
da Fonseca lfarinhão e Silva, a reversão da cota parte
do subsidio mensal de 61$, que, juntamente com ela, percebia sua mãí, D. Leopoldina da Glória e Silva, falecida
em 30 do mês findo.
Ministério da Guerra, 16 de Dezembro de 1933.O Ministro da Guerra, Luiz Alberto de Oltoetra.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Dezembro de 1933.
Não são devidos emolumentos,
nos termos do decreto
n.O 22:257).

11-

RECURS~S

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 23 do corrente mês:
Negado, por falta de fundamento legal, provimento ao
recurso n.? 2:261, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração militar
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Luiz Francisco Baptista, em que recorria da colocação
à sua direita, na respectiva escala ele acesso, do então
alferes do mesmo serviço, com a patente de tenente:
Paulo Arnaut Taveira ela Paixão Metelo.

III-MUOANÇAS
Ministério da Guerra Por portaria

DE QUAORO
Direcção Geral - 2. a Repartiçãa

J.a

de 23 do corrente mês:

Grupo de artilharia a cavalo n.O I

'l'enente miliciano de artilharia, elo quadro especial, o
tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, su
pranumerário permanente, Artur José Fernandes, nos
termos do artigo LOdo decreto n. o 22:0G4, de 3 de
Janeiro de 1933, contando a antiguidade desde 1 de
Janeiro de 1923.

IV -MUDANÇAS
Ministério da Guerra _La

OE SITUAÇAO
Direcção Geral-

Por decreto de 2 do corrente

a
2. Repartiçã~

mês :

Adido ao qlladro

Major de infantaria, com o curso do estado maior;
adido, António Daniel ele Matos, que, de regresso do
Ministério das Colónias, se apresentou em 20 de Novembro de 1933.
Por decreto de 9 do corrente

mês :

Reforma

General, na situação de reserva, Artur Aníbal Botelho,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 4.()

2.' Série
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do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, do 27 de Setembro de 1029, doveudo ser coneiderado nesta situação
desde 6 do corronte mês.
Baixa do serviço militar

Major miliciano farmacêutico de reserva Augusto Moreira de Castro, por ter atingido o limite de idade,
nos termos do § 5.° do artigo 61.° (lo decreto 11.° 12:017,
do 2 de Agosto de 1926, devendo SOl' coneiderado
nesta situação desde 5 do corrente mês.

Por decreto de 16 do corrente mês:
Reforma

General, na situação de reserva, Viriato Gomes da Fonseca, pOl' ter atingido o limito de idade, nos termos
do § 4:.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27
de Setembro de 1029, deYend~ ser considerado nesta
situação desde 13 do corrente mês.

POJ'

decreto de 23 do corrente mês:
Adido

Major de aerouáutíea, da escola militar da arma, Francisco Higino Craveiro Lopes, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos da 2. a parto
do artigo 2.0 do decreto n.? 13:309, de 23 de .i\Iarço
de 1927, devendo SOl' considerado nesta situação
desde 18 do corrente mês.

Por portaria de 25 de Novembro findo:
Adido

Tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade, Serafim Jacinto dos Santos, por ter sido
requisitado para. desempenhar uma comissão de serviço dependente do Minisoorio do Comércio e Indús-
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tria, no Instituto Geográfico e Cadastral, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de- Novembro de
1933.
Por portarias de 2 do corrente mês:
Adido

{)apitão de infantaria, da 2. a Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Vitor Hugo Antunes,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço depehdente do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Novembro de 1933.
Reserva

Capitão, do regimento de infantaria n. o 20, Joaquim
Pereira Monteiro, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo, pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Novembro de 1933.
Por portaria de 9 do corrente mês:
Disponibilidade

0apitão de artilharia, adido, Carlos de Sousa Gorgulho,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 2 do corrente mês.

Por portaria de 16 do corrente mês:
Adidos

{j1apitão de artilharia, da escola prática da arma, Ricardo
Vaz Monteiro, o tonentes, do regimento do cavalaria
n. o 9, José Maria ela Costa, e do serviço do administração militar, supranumerário,
do grupo do defesa
móvel de costa, Humberto dos Santos Pereira, os
dois primeiros por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, respectivamente, do Ministério das Colónias, nos termos do
decreto n.? 12:499-D, de 4 de Outubro de 1926, e do
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,

2.· Série
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e o último por' ter ido prestar serviço na Manutonçãn
Militar, devendo ser considerados nesta situação desde
5, '9 e 1 do corrente mês.
.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Afonso Marques da Silva,
q ue, de regresso do Ministério das Finanças, se apresentou em 13 do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda fiscal.

Por portaria

de 23 do c" rrenie mês:
Adidos

Capitão, do distrito de recrutamento e reserva n.? 20~
Tadeu Henrique Pinto e tenente, no quadro da arma,
José da Rosa Mondes, ambos de infantaria, por terem.
sido requisitados para desempenhar comissões de sorviço dependentes do Ministério do Interior, respectivamente, na guarda nacional republicana o na polícia
do segurança pública, devendo SOl' considerados nesta
situação desde 15 do corrente mês o 10 de Setembro
último.
Reserva

Capitão, do batalhão de caçadores n. ° 3, José Afonso,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 11 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano módico, do quadro dos médicos auxiliares do exército, João de França da Câmara Cosme,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.'
do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, do 2 de Agosto
de 1926, devendo ser considerado nesta situação desde
21 do corrente mês.
PaI' portarias

de 30 do corrente mês:

Ouadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto n.O 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, Francisco José
Dentinho e Manuel José Robêlo, que, de regresso do
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'.Ministério das Colónias, se apresentaram,
').mente, em 2 e 20 do corrente mês.
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respectiva-

Adido

Tenente, do regimento de infantaria n.? 21, João José
. Amaro, 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 8 do corrente
mês.
ReserYa

Capitãis, supranumerários
permanentes, do regimento
de infantaria n.? 8, Manuel António de Assuução
Sardinha e, do regimento de cavalaria n. o 6, João
de Albuquerque, e tenente, do regimento de infantaria n." 7, Alfredo Augusto Moreira, o segundo, por
ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.°
do artigo 10. 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 18, 25 e 18 do corrente
mês.
0

v-

PROMOÇOES

Ministério da Guerra _I.:Il [JirecçãO' Geral-

2.a Repartição

pOJ' decretos de 23 do corrente mês:
2.' brigada de cawalaria

Brigadeiro, comandante, o coronel de cavalaria, tirocinado, chefe da 4. a Repartição da 2. n; Direcção Geral
do Ministério da Guerra, Manuel Umbolíno Correia
Guedes, contando a antiguidade desde 16 de Janeiro
de 1933.
Direcção da Arma de Aeroná ..tica

Major, o capitão de aeronáutica, adjunto da 2.a Repartição, José Machado de Barros, contando a antiguidade
desde 18 do corrente mês.
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P01' decreto de 30 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral- 3.' Repartição

'Tenente-coronel, o major de cavalaria, chefe da 3.a secção, João Gomes da Costa Ramos, contando a antiguidade desde 6 de Fevereiro do corrente ano.

Por portaria de 2 do corrente mês:
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 20

Capitão, o tenente de infantaria Abel dos Santos Reinas,
contando a antiguidade desde 29 de Novembro de
1933.
Agência Militar

Capitão, o tenente de infantaria João Belo, contando
a antiguidade desde 20 de Novembro de 1933 .

•

Por portaria de 16' do corrente mês:
Regimeato de artilharia de costa n. I
C)

'Tenente, o alferes Aurélio de Sousa Medeiros, contando
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Por portaria de 23 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria, professor do curso de
sargentos milicianos da Casa Pia de Lisboa, António
Emílio Simões da Mota, contando a antiguidade desde
15 do corrente mós.
Regimento de ;'Ifantaria n." 8

Capitão, o tonente Américo Adelino dos Santos Doutel,
contando a antiguidade desde 11 do corrente mês.
Regimente de artilharia ligeira n.O

r

Capitão, o tenente, do grupo mixto independente de artilharia montada D.O 24, Luiz Esteves, contando a antiguidade desde 7 do corrente mês.

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 20
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Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão, o tenente de aeronáutica Dario Augusto :Me}()
de Oliveira, contando a antiguidade desde 18 do corrente mês.
Adido

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na polícia de segurança pública,
Agostinho Correia Bastos Pereira, contando a antiguidade desde 7 do corrente mês.

Ministério da Guerra - Repartição
P01' decreto de 26 do corrente

Geral

mês :

Reforma

Major, o capitão miliciano de artilharia, na mesma situaçao, inválido de guerra, nos termos dos artigos 2.<>
e 3.° do decreto n. o 16:443, de 1 de Fevereiro de
1929, Alberto Soares Fernandes Beirão, contando
a antiguidade desde 1 do Dezembro de 1932.

VI-

COLOCAÇOES, EXONERAÇOES
da Guerra _I.a Direcção

Ministério

Por portartas
Ministério

E TRANSFERÉNCIAS
Geral-

2.a Repartição

de 30 do corrente mês,'

da Guerra - 2." Direcção Geral - 4." Repartição

Chefe, o coronel, do regimento
Manuel da Costa Latino.

de cavalaria

n." 2,

Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral
Serviços car-tcgr-aâcos do exército

Oapitão de infantaria, da Agência Militar, João Bolo.
Tenentes do infantaria, do distrito de recrutamento o
reserva D.O 5, Ambrósio Afonso Loureiro, e, do bata-
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lhão de metralhadoras
Neves.
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n.? 1, Mário dos Santos

Arquivo

Histórico

Pires

Militar

Adjunto,
o tenente de infantaria,
no quadro da arma,
Arnaldo Vítor Marques, sem dispêndio para a Fazenda.
Nacional.
Govêrno militar

de Lisboa

Casa de reclusão

Comandante,
o capitão de infantaria Joüo Baptista Félix.
Tenente
de infantaria,
do quartel general do mesmo
govêrno militar, Vicente Gonçalves de Almeida.
Regimento de infantaria

n.· 15

n.? 4, João de Al-

Capitão, do regimento
de infantaria
buquer q ue Veloso, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.· 18

Major de infantaria,
com o curso elo sstado maior. adido
ao quadro, António Daniel de Matos, para os efeitos
do artigo 64,.° do decreto n.? 16:407, do 19 de Janeiro
de 1929, pelo pedir.
Distrito

de recrutamento

Tenente,
do batalhão
da Silva.

de caçadores

Escola Prática

Capitão
Sousa

de artilharia,
Gorgulho.

e reserva

n. o I

11.° 1,

Ivo Guedes

de Artilharia

no quadro

Regimento de artilharia

da arma,

Carlos

de costa n.· 2

Capitão de artilharia,
com o curso do estado
J osé Viana Correia Guedes, para os efeitos do
do artigo 44,.0 do decreto n.? 17:378, do 27
tembro de 1929, substituído pelo decreto n.?
de 27 de Dezembro de EJ30.
Grupo mixto independente

Capitão,
Esteves.

do regimento

de-

de artilharia

maior,

§ único
do Se19:175,

montada n.O 24

de artilharia

ligeira n.

o

1, Luíz

Quadro da arma de cavalaria

Capitão,

do regimento
quim Pires.

do cavnlaria

n.? 5, Manuel

Joa-
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Quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n.· 7:823,
de 23 de t-tovoml1ro de 1921

"Tenente miliciano, do mesmo quadro, do regimento de
cavalaria n.? 5, Joaquim António Gaspar.
Reginlento de cavalaria n. o 2

Comandnnt<" o coronel, do regimento de cavalaria n.? 9,
Aloxaudre Inácio de Barros van Zeller.
:Segundo comandante interino, o major, do regimento
de cavalaria n. ° 8, Augusto Rodrigues l\íendes Mo~
reira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavaJaria n.~ 9

~omandante, o coronel do cavalaria, no quadro da, arma,
Eduardo Correia de Stt.
Regilllento de sapadores mineiros
2,· grupo

'Tenente médico, da l.:I companhia de saúde, Alberto
Pereira Maçãs Fernandes,
sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de telografistas
1,· grupo

~apitão miliciano médico, do quadro especial, do 2. o grupo
do regimento de sapadores mineiros, Júlio Coutinho
de Sousa Refoios, sem dispêndio para a Fazenda Na~
cional.
1.' companhia do saúde

"Tenente médico, da l. a companhia de administração
militar, Abílio Duarte de Macedo, sem dispêndio
para a Fazenda ~acional.
Hospital Militar Veterinário Principal

<Chefe de clínica cirúrgica, o tenente veterinário, da secçtW do enfermeiros hípicos, Mário Candido do Sousa.
Direcção do Serviço de Administração Militar

.AdJunto o capitão do serviço de administração militar,
das inspecções do mesmo serviço, Henrique Augusto
Cesário.
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'I'onento médico, do batalhão
Cardoso dos Santos Cunha,
zenda N acional.
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militar

de pontoneiros,
António
sem dispêndio para a Fa-

Quadro dos oficiais chefes de banda de música

Tenente chefe de banda do música, do regimento
fantaria n." 21, António da Costa Lança.
Fraternidade

Conselh,

de in-

Militar

de administração

Major, do regimento
do infantaria
masceno Simões, sem dispêndio

n.? 17, Vorgílio
para a Fazenda

DaNa-

cional.
Curso de sargentos milicianos

da Casa Pia de Lisboa

Director,
o capitão de infantaria, no quadro
António Emílio Simões da Mota.

da arma,

VII- COIftlSSOES
Ministério da Guerra -I. a D1recçã'lJ Ge,al-

2.a Repartição

Por portartn de 30 do corrente mês :
Nomeada

a comissão composta pelos oficiais em sea fim de elaborar um trabalho sôbre
vencimentos
das professoras
do Instituto Feminino de
Educação o 'I'rabalho :

guida indicados,

General, na situação do reserva, José Justino Teixeira
Botelho;
Ooronel,
na situação
do rCSeTY1l1 Frederico
António
Ferreira
Sima.s;
Coronel de infuntaria
J o é Júlio de }dmeida da Costa

Pereira.
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SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra -

La

Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas [IS vantagens de quo trata o decreto
n. o 20:~4 7, do 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n," 11:378, de 27 de
de 1929, modificado pelo decreto n,O 19:069,
Novembro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sObre o sOldo:

no oflclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por decreto de 2 do corrente mês:

Artilharia - major João Alberto Barbosa Carmona,
adido, no Ministério das Obras Públicas e Oomunicações, desde 1 de Dezembro de 1933.
Por decretos de 6 do corrente

mês :

Artilharia - coronéis Fernando Cardoso de Albuquerque, na Direcção da Arma de Artilharia, João Rodrigues de Sequeira Júnior, no regimento ele artilharia ligeira n ,o 4, tenentes-coronéis António Baptista
de Carvalho e Miguel Pereira Coutinho, na Escola
Militar, majores Júlio Mário da Silva Nascimento,
na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, e
Oscar da Silva Pereira Dias, no Instituto Profissional
dos Pupilos elo Exército; engenharia - major Manuel António Soares Zilhão, na Escola Prática de
Engenharia;
aeronáutica - major Carlos Fernando
da Ounha e Almeida, director elo campo internacional
de aterragem, todos desde 1 de Dezembro de 1933.
Por decreto de 9 do corrente mês :

Artilharia - coronel Eduardo Avelino Ramos da Oosta,
no regimento de artilharia ligeira n ." 1, tenentes-coronéis Francisco Aires de Abreu, na 3.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Acácio Augusto
Correia Pinto, na Direcção
da Arma de Artilharia,
.

.
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e Elísio Mário dos Santos Lôbo, na frente marítima
da defesa de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1933.
Por decreto de 13 do corrente mês:
Artilbaria - coronéis Gaudêncio José Trindade, no
regimento de artilharia ligeira n ," 2, Abel de Abreu
Soto Maior, no regimento de artilharia de costa n ." 1,
tenentes-coronéis Manuel Holbeche Correia de Freitas, no regimento de artilharia de costa n." 2, e José
Filipe de Barros Rodrigues, na Escola Central de
Oficiais, majores Luiz Gonzaga Bressane Leite Perry
de Sousa Gomes, no grupo de especialietas, e José
Inácio de Oliveira, na inspecção de artilharia dos
Açôres, Paulo Emílio da Silva e Augusto Luciano
Alves, na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas, desde 1 de Dezembro de 1933.
P01' decreto de 16 do correntê mês:
Artilharia - maj or Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, na Escola Militar, desde 1 de Dezembro
de 1933.
Por decreto de 23 do corrente mês:
Artilharia - coronel António Gonçalves Pinto Júnior,
no grupo de defesa submarina do costa, desde 1 de
Dezembro de 1933.
Por portarias de 6 do corrente mês:
Artilharia - capitãis Mário Augusto da Assunção
Marques, na 2.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Eduardo Augusto Dias de Castro Pereira e
António Joaquim Miranda, no regimento de artilharia ligeira n." 5, João Inácio Bentes Pimenta, no
grupo de artilharia pesada n." 1, Firmo Gambin i da
Costa Gomes, na Escola Central de Sargentos, e tenente João Carlos Oliveira de .Macedo, na mesma
escola; cavalaria - tenentes António Albino Ramos
Neto e Júlio Ferrer Antunes, no regimento de cavalaria n. ° 9; engenharia - tenentes Inácio Constantino de Meneses Oom do Vale e Luiz José de Avelar
Machado Veiga da Cunha, na 2.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, António de Arantes e Oliveira,
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na 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Manuel Artur Teles ela Costa Monteiro, na Direcção da
Arma de Engenharia,
Albino Augusto de ~racedo
Vendeirinho, no regimento de sapadores de caminhos
de ferro, José Mexia Heitor Júnior, Raúl Fernandes
'Martins o Manuel Cortês Marinho Falcão elos Santos,
na Escola Prática
tIo Engenharia,
e Eduardo
de
Arantes e Oliveira" nas oficinas gerais do material
de engenharia;
aeronáutica - cap itãis João de Sousa
Soares e Eugénio Peq uito Oaldeira Pires, na Escola
Militar
de :Aeronáutica,
António
Dias Leite,
no
grupo independente
ele aviação de protecção e combate, e tenente Jorge Figueiredo, na Escola Militar
de Aeronáutica;
médicos - tenentes Francisco Oabral
Sacadura c José Estêvão Pereira da Silva, na Direcção do Serviço LIe Saúde Militar,
Luiz António
de Sá Macias Teixeira,
no regimento
de cavalaria
n." 9, Armando Alves de Sousa, no hospital militar
principal
elo Pôrto, Francisco José Correia ele Lacerda da Oosta Félix e João da Penha Ooutinho, na
Escola 1Iilitar de Aeronáutica,
Francisco Manuel de
Seixas Serra, no Oolégio Milrtar , farmacêuticoscapitais José Pedro Alves, na Direcção do Serviço
de Saúde Militar, e Joaquim Varela Gusmão, na Escola Prática de Infantaria;
extinto quadro de oficiais
do secretariado
militar - tenente
João
Baptista
Pires, na La região militar,
todos desde 1 ele Dezembro de 1933; extinto quadro auxiliar
de engenharia - capitãis Emídio José, no govêrno militar
de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1933; Alberto
do Nascimento,
na L." região militar,
desde. 2 de
Dezembro de 1!933, tenentes José Bamos de Andrade,
na Direcção
da Árma
de Engenharia,J
oaquim
Isidoro Miguens, no g ovêrno militar de Lisboa, Manuel José Ferreira, na ES001a Prática de Engenharia,
Amadeu Eerreira ~Iatia!!, no l'egimento de sapadores
de eaminhcs de ferro; cheie de banda de músicatenente Francisco .Alves
ünior, no regimento de infantaria n," IS, desde 1 de Dezembro de 1933.

.r

Por pOI'tmias

de [) elo corrente

mês,'

Izifantaria - tenentes António Saraiva, no regimento
de infantaria
n." 1, Carlos Pereira lIartms
do Ú,
no batalhão de caçadores n ." 5; artilharia - capí-
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tãis Luiz António Simões Candeias,
na 3." Direcção>
Geral <lo Ministério
da Guerra, Aníbal Afra Nozes,
no regimento
de artilharia
ligeira n. ° 3, Manuel Veloso, no grupo de artilharia
a cavalo 11.° 2, José
Gomes UartiDs
Calado J únior, no grupo indepen<lente ele artilharia
de montanha
n." 12, desde 1 deDezembro
ele 1933, João Dias Garcia,
no grup~
mio-to independente
de artilhal'Ía
montada
n." 14.
desde 2 de Dezembro de 19;~;L João Máximo 'I'assarn
Machado, 110 grupo mixto independente
ele arti'lhariu
montada
n ," 2-!, Jo é Roberto
Raposo Pessoa,
no,
grupo de. defesa móvel ele costa, .J osé da Cruz :M:ota
Júnior,
na Direcção da Arma rle Artilharia,
e milicianos, do quadro especial, Carlos Nunes de Castr
Paiva, no govêrno militar de Lisboa, António Ernani
Mendonça
dos Santos, no distrito
de recrutamento
e reserva 11,° 18, c José J'oaquim Lourenço, no grupo·
mixto mdepeudente
de artilharia
montada
n. ° 14;
engenhal'Ía - tenente Elias de Almeida
Cabral, DO.
regimento
de telegrafistas,
(les<le 1 de Dezembro de19~a; médicos - capitãis J'oão Aanuel
Rodrigues,
no batalhão
de metralhadoras
n ." 1, ::Uanuel Carlos
Soares Pinto,
na ~.' companhia
de saúde, e milicianos, Manuel
da Cunha Castelo Branco Saraiva;
no hospital milrtal principal
de Lisboa, desde 1 de
Dezembro de 1933, Gaspar Santos, na 3.a companhia
de saúde, de~le 4 de Dezembro de 1933, tenentes
José Pires da SilTa, no regimento
de cavalaria n.? 5,
J osé Carlos :Moreira, no hospital
milrtar
principal
de Lisboa;
Iarmacêutico
- capitão
Carlos Augusta.
Cordeiro,
na 2." Direcção
Geral do Ministério
da
Guerra;
extinto
quadro
auxiliar
do serviço
desaúde - tenente José :Maria Rodrigues
Valente J
nior, no hospital militar principal
de Lisb a; chefe.
de banda de música-capitão
,Toão Francisco Nunes;
no batalhão
de caçadores n." 8, e tenentes José Luciano da Graça, no batalhão
de caçadores n." 4, e
Francisco
Carraça Vila Nova, no batalhão
de ca~adores n ." 5, desde 1 de Dezembro de 1933.
ú-

Por portarias de 13 do corrente mês:
Artilharia
- capitãis Carlos Joaquim
Marques Leitãode Barros, na 3. ~ Direcção Geral do Ministério
da
_ Guerra,
Teófilo Rocha Trindade,
na Escola Prática,
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de Artilharia, ,Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, no regimento de artilharia ligeira n,o 3, Marino
da Cunha Santos Ferreira, no regimento de artilharia
ligeira n ," 4, José Antunes, no regimento de artilharia de costa n. o 2, Jorge Mário J onet, no grupo de
defesa móvel de costa, Acácio Vidigal das Neves e
Castro, na bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n. o 4, Francisco de Paula Azevedo e Silva
Júnior, no grupo de especialistas, tenentes Alberto
Coriolano Miranda da Costa, Fernando Ferreira Castelão e Cipriano Alfredo Fontes, no regimento de
artilharia ligeira n. o 3; cavalaria - tenente António Afonso de Carvalho, em serviço na guarda nacional republicana; engenharia - tenentes Vitorino
Marques Esparteiro,
Firmino da Silva, António
da Silva Leitão, Eduardo Jorge Gomes da Silva
e Laurentino de Almeida e Sá, no regimento de
sapadores mineiros, João António dos Santos Guardiola, João Paulo James Galhardo e Gonçalo Cristóvão de Santo Estanislau
de :Meireles Teixeira
da Mota, no regimento de telegrafistas ; aeronáutica - capitãis José Maria da Silva Guedes Júnior
e Jacinto Henriques de Paiva Simões, no batalhão
de aerosteiros, todos desde 1 de Dezembro de 1933;
médicos - capitão Guilherme Frederico Bastos Gonçalves, no hospital militar principal de Lisboa, tenentes Edmundo Seabra Cancela, no regimento de
infantaria n.? 20, Amândio Passos Lopes Castro, no
grupo mixto independente de artilharia. montada
n.? 14, Manuel Freire da Saúde, no regimento de
cavalaria n. o 1, António Vasconcelos Ribeiro Dias,
na Escola Prática de Engenharia, José Simões Pereira Júnior, na 2.&companhia de administração militar, desde 1 de Dezembro de 1933, Fernando de
Magalhãis, no hospital regional n ." 3, desde 4 de
Dezembro de 1933; farmacêuticos ~ cap itãis António Dionísio Garras, Eugénio Sobreiro de Figueiredo
e Silva, Hilário de Lima e Rodrigo Esteves Gusmão,
na Farmácia Central do Exército; administração militar - tenente Luiz Francisco Baptista, na 3.&companhia de administração militar; extinto quadro auxiliar de engenharia - cap itãis Constantino Manuel
Gomes, no regimento de sapadores mineiros, desde
1 de Dezembro de 1933, Joaquim Guilherme Travassos, no batalhão de automobilistas, desde 4: de De-
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zembro de 1933, João António da Yelha, em serviço
na guarda
nacional
republicana;
tenentes
António
de Sá Pereira do Lago e Joaquim
Guerreiro,
no regimento de telegrafistas,
Arnaldo JOAé ela Costa J únior, no regimento
de sapadores mineiros ; ('Itefe ele
banda de música - capitão Henrique
Lopes, no ba"talhão ele caça<lore~ n. o 2, desile 1 de Dezembro
de 19:33.
POJO

portaria»

de 16 do corrente

mês :

Artilharia
- capitão José Filipe da Silva Neves, no
regimento
de artilharia
ligeira n." 4, tenente Rubi
António Marques, no grupo de defesa submarina
de
costa ; engenharia
- tenentes
Luiz Ribeiro
Viana,
no govêrno
militar
ele Lisboa,
Alfredo
de Sousa
Ghira
e Anastácio
Guerreiro
de Brito,
na Escola
.Prática
de Engenharia,
António
Maria
Ferreira
Basto, Ângelo Tavares
da Silva e Amadeu
César
Leal da Silva, no regimento
de sapadores mineiros,
.Eduardo Y oríssimo Dias Barbosa,
no regimento
de
apadores <le caminhos de ferro, Cesário Marques Ps:r ira Montês,
no batalhão
de automobilistas,
desde
1 de Dezembro rle' 1933; médicos - tenentes Miguel
Maria Greck Tôrres Júnior,
no regimento
ele infantaria n .? 11, António Dias Barata Salgueiro,
no ba-talhão de caçadores n. o 7, desde 1 de Dezembro de
1933, António Alexandre
Júdice Pargana,
no grupo
de artilharia
a cavalo n. o 1, desde 5 de Dezembro
de 193a, António Falcão Marinho de Barros Cortês,
"110
grupo
independente
de aviação
de bombardeamento;
chefe de banda de música - capitão José
Pereirn da SilYa, no regimento
ele infantaria
n." 16,
desde 1 de Dezembro de 1933.
Por porta rias de 23 do corrente

mês :

Infantaria
- tenente Herculano
de São Boaventura
Azevedo,
na guardà
fiscal, desde 1 de Dezembro
de
193.'3; artilharia
- capitão
Joaquim
Emílio
Videira
Oamucho, no quadro da arma, e tenente
Carolino
Eduardo
Ferreira
do N aseimento,
no grupo de artilharia
pesada n." 2, desde 1 de Dezembro
de 1933;
cavalaria - capitão Bento da França Pinto de Olivira
em serviço no depósito de garanhões,
desde 27 de N o~
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vembro de 1933, e tenente David José Dias Anselmo,
no regimento de cavalaria n." 1, desde 1 de Dezembro
de 1933; engenharia - capitão Orlando Valdês 'I'omaz
dos Santos, na Escola Prática
de Engenharia,
desde
1 de Dezembro de 1933.
Por portaria de 30 do corrente

mês:

Artilharia
- tenente José Roseiro Boavida, no regimento de artilharia
de costa n ," 2, desde 1 de Dezembro de 1933; extinto quadro auxiliar de engenharia - tenente Olímpio Baptista,
no regimento
de sapadores mineiros, desde 11 de Dezembro de 1933.

Idem para o segundo
sOldo:

aumento

de 10 por cento sObre

o

Por decreto de 25 de Novembro findo:
Infantaria
- tenente-coronel
Júlio Garcês de Lencas. tre, adido, em serviço no Ministério
das Colónias,
desde 23 de Novembro de 1933:
Por decretos de 6 do corrente

mês:

Infantaria
- tenentes-coronéis:
Frederico
Henrique
de Almeida e Silva, no quadro da arma, António
Marcelino Monteiro, no regimento de infantaria n.? 9,
António Rodrigues da Cunha Azevedo, no batalhão
de caçadores n ," 9, José Eduardo Moreira Sales, no
batalhão de ciclistas n." 2, Pedro de Azevedo Cruz,
Manuel Joaquim Crêspo Junior e Luciano Augusto
Rosa, respectivamente
nos distritos de recrutamento
e reserva D.OS 2, 5 e 13, Alfredo Ernesto da Cunha,
na 3.a região militar, Joaquim Jerónimo Oordeiro de
Brito Faria, no tribunal militar territorial
do Pôrto,
Mário Artur de Mendonça de' Azevedo Coutinho e
Fernando de Oastro Gonçalves, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José Augusto de Melo
Vieira, no Instituto
Feminino
de Educação e Trabalho;
cavalaria - tenente-coronel
Abílio de Sousa
N amorado,
na Escola Central de Oflciais ; major
Pedro António da Costa Rebocho, no regimento
de
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cavalaria n." 9; engenharia - brigadeiro AntóniQ
Alfredo de Magalliãis Correia, no Colégio Mil itar ;
majores: Eduardo Evangelista do Carvalhal, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Augusto
Cordeiro Diniz Sampaio, na Escola Mi litar ; médico - major Francisco :Marques Rodrigues Moreira,
no hospital militar principal do Pôrto, todos desde il
de Dezembro de 1933 ; veterinário - coronel António
Severino da Piedade Guerreiro, director do serviço
veterinário militar, desde 2 de Dezembro de 1933.
Por decreto de 9 do corrente mês:

Estado maior general - general José Alberto da Silva
Basto, chefe do estado maior do exército; infantaria - tenentes-coronéis:
Joaquim Pereira dos Reis,
no regimento de infantaria n. o 7, António José Teixeira, no regimento de infantaria n." 10, e Luiz Sampaio, no batalhão de ciclistas n 1; artilhariamajor Albano Anselmo Baía da Costa Lôbo, no regimento de artilharia ligeira n.? 5; cavalaria - tenente-coronel Francisco .Tustino Morais Teixeira, no
rer-imento de cavalaria n ," 5; majores: Artur Augl~.,to Correia Matias, no regimento ele cavalaria n. o fl
Afonso Talaia Lapa ele Sousa Botelho, na Escol»
Prática ele Cavalaria; administração militar - coronel Francisco Homem <le Figueiredo, director elo serviço de administração militar; tenente-coronel Edgar
Augusto Cardoso, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, todos desde 1 de Dezembro de 1933_
.?

1)0/'

decreto de 13 do correi/te mês:

Infantaria - tenentes-coronéis:
J osé ~Iarcos Escrivanis, no regimento de infantaria n." 11, Augusto Bivar
Xavier ele Azevedo Salgado, no regimento de infantaria n." lu, Romano Barnahá Ferreira, no rl'giment<j
de infantaria u.? 20, Manuel Mesquita, no batalhãe
independente ele infantaria n. ° 23, João de Sena Bel"
Júnior, no distrito ele recrutamento e reserva n." 12,
e tT osé :Maria Sardinha Pereira Coelho, na carre1rn
de tiro Yergueiro-Ducla Soares ; cavalaria - coronel
João. N epomuceno N amora <lo de Aguiar, na Escola
Prática de Cavalaria; tenente-coronel António J oaquim de Faria, no regimento de cavalaria n. ° 5:
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major José Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes, no regimento ele cavalaria n." 2; engenharia - major Casimiro Artur da Costa Santos, no regimento de sapadores mineiros; administração
militar - coronel José
Carlos de Almeida e Brito, nas inspecçõ s do serviço
de administração
militar;
tenente-coronel
Carlos
Gomes Teixeira, nas inspecções do serviço de administração militar, todos desde 1 de Dezembro de 1933.

Por decreto de 16 do corrente mês:
Infantaria
- tenente-coronel
Francisco
ele Passos, no
distrito de recrutamento
e reserva n. o 21, desde 12
de Dezembro de 1933.

Por decretos de 23 do corrente mês:
Infantaria
- tenente-coronel
João do Nascimento
Machado, em serviço na guarda fiscal; médico, major
António
Monteiro
de Oliveira,
no liosp ital militar
auxiliar de Belém, desde 1 de Dezembro de 1933.

Por decretos de 30 do corrente mês:
Infantaria
- tenente-coronel
Zeferino Camossa Ferraz de Abreu, no quadro da arma, desde 16 de Dezembro de 1933, e maj 01' José de Castro Branco Ribeiro Tôrres, adido, no Ministério das Colónias, desde
20 de Outubro de 1933; artilharia - coronel José Severiano Faria de Abreu, desde 21 de Dezembro de 1933.

Por portartas

de 6 do corrente mês:

Infantaria
- cap ilú is : José Gonçalves da Silva, no
quadro da arma, Júlio Augusto Valadares 'I'ôrres e
Armelim Almiro da Silva, na 3. a. Direcção Geral do
Ministério
da Guerra,
Eugénio
Ro(higu,es Aresta,
na La. região militar, Mário Júlio Jardim da Costa,
na Direcção da Arma de Aeronáutica.
João Pinto
Ribeiro, na E"cola Prática
de Infantaria,
Alberto
Alvim Leal e Raúl Sátiro da Cunha Fajardo,
na
Escola Militar,
Henrique
Augusto
Perestrelo
da
Silva, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Raúl Eugénio Machado Tavares di Vasconcelos,
no regimento de infantaria
n," 6, Henriuue Matos da
Fonseca Se~ra, no regimento de infan nria n ," 18,

2,&Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 20

771

J osé Afonso, no batalhão de caçadores n ." 3, Ernesto
Sardinha
e João Alves Ferreira,
respectivamente
nos
distritos do recrutamento
e reserva n. os 3 e 8, Frnncisco Ferreira do Carmo, na 3. a. neparti~ão
da La. Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Rodrigo Faustino, Abel Vieira Rente, ~fanuel António de Assunç'ão Sardin ha e José Maria Anes de Assis, respectivamente nos regimentos
ele infantaria
n. os 2, 6, 8 e 18,
'l'ihério Pereira
ela Silva, no batalhão
de metralhadoras n," 3, Mário Augusto Yaz, no distrito de recrutamento e reserva n. o 13, Secund ino Rena, na 3. a. companhia de reformados, Armando das ~ eves Larcher, no
Colégio Militar,
Francisco
Maria da Costa Andrade
e Haltasnr Simões Ferreira,
no r nstituto Profissional
dos Pup ilos do Exército,
Daniel Caetano Gueifão e
Inácio Cabral, adidos, em serviço no Ministério
das
Colónias : tenentes : Francisco
(la Costa Correia, no
quadro (la arma, José Vitorino Pavia rle MagalhãiR,
na 3.0. Repurt.icâo da 1.& Direccão Geral do Ministério da Guerra,
orherto Antón io )facello Leal, na
3." Direeçã» Heral do )Iinitlté,'io
(la Guerra,
Mário
Teles Pain plena, João 'l'eo<loro Caldeira
e Joaquim
Bruz Porei rn , no govêrno militar de Lisboa, Manuel
Luiz An tuues. na ;3: região m il itar , ~fário de Paiva
Nunes,
na E;scola Prática
de Infunturia,
António
Alves tle l)inho e Freitas e Fernão ~larques Gomes,
na Bscola Central de Rargento~. António (le Matos
Si.lva Freire e António Augusto Taveira Pereira,
na
Escola Prútica
de Infantaria,
António Monteiro
ele
Sousa, 110 regimento
de infantaria
n. ° 1, Joaquim
'I'omaz Braruão,
Manuel J'ust ino Miranda
Raposo,
Fraucisco
Manuel
Oouc:alves e ,Toaquim Alves (la
Si lva, no l'pgimento
de infantaria
n ." 10, António
Augusto
Afonso e Augusto
Guilherme
dos Santos
~firnr}(lu Rraga, no regimento
ele iufnní ar-ia n." 18,
Luiz ,Toi'lédo Figul:'irer1o, no Tegill'f'uto de infantaria
n ,? 21, Carlos Ol iveira da Silva '1Iain11O, no batalhão
de caçadores n. ° 2, )Ialluel .Tosé E~teve:s de Figueiredo, no batalhão
(le cac:odore:< n.O ;l, Firmino
Caetano Gomf''';, Ant6nio Augu~to PÚ\'oa~, Rogério Yieira
r1a Ri.lYa e CaAtro, ~Vítor Amâncio Junqueira
e Rilva
e Yirg'íllio ~ranuel Mou, inllO Braga, no hatalhão
de
caçadores lJ.O 9, Al:heo.o Augusto Roares Uibeiro, no
batalJlÍlo dp metralhadoras
n.":), lFmllcisco Ro(lrigues
Calarrão, no hatalhilo ele ci('lista~ n.O 2, Augusto OarT

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 20

2.' Série

los de Brito e Gabriel Martins, no distrito de recrutamento e reserva n. o 3, Ernesto Augusto Rodrigues,
no distrito de recrutamento e reserva n ." 6, Alípio da
Silva Vicente, no distrito de recrutamento e reserva
u. o 8, Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso e José Vítor
Mateus Cabral, na Escola Militar, António Augusto
Ferreira Vaz, na La região militar, todos desde 1 de
Dezembro de 1933, Henrique Maurício Jorge de
Lima, na 2.a Repartição da La Direcção Geral do
Ministério da Guerra, desde 4 de Dezembro de 1933,
José Teixeira, na 3. a região militar, José António de
Morais Parra, no regimento ele infantaria n." 10,
Afonso J aime de Bivar Moreira de Brito Velho da
Costa, no Colégio Militar, António Augusto, na 3. a
região militar, David ela Encarnação Cruz e João Augusto Geraldes, adidos, em serviço no Ministério das
Colónias, desde 1 ele Dezembro de 1933; artilharia - tenentes: António Pedro da Costa, no quadro
da anua, José Frederico da Silveira Machado, na
La Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério
ela Guerra, Francisco Pereira ele Lacerda Machado,
na 3. a região militar, Antero Simões Pericão, no
regimen to de artilharia ligeira n. o 5 ; cavalariaoapitãis : Tomaz Augusto Salgueiro Fragoso, na La
região militar, Abílio Pais de Ramos, na Escola Central de Oficiais, e tenente José Maria da Costa, no
regimento de cavalaria n ." 9; administração militar - capitãis: Carlos Eleutério de Almeida, na Direcção do Serviço de Administração Militar, António
Libânio Fernandes Gomes, nas inspecções de serviço
de administração militar, Carlos Augusto Pereira,
no regimento de infantaria n. o 18, J uvenal Augusto
Carreiro e Ney Pompílio da Veiga Mata, no Instituto Feminino de Educação e Trabalho; tenentes:
Arnaldo da Costa Moura, na Direcção do Serviço de
Administração Militar, Alberto de Sousa Amorim
Rosa, na 3. a região militar, José Luiz Ferreira, no
regimento de infantaria n. o 10, Augusto Leonardo
Neves, no batalhão de caçadores n. o 9, José de OrneIas Monteiro, no grupo independente de artilharia ele
montanha n. o 15, Francisco de Abreu Malheiro, na
La. companhia de administração militar, José Biscaia
Rabaça, na Escola Prática do Serviço de Administração Militar, Artur Gonçalves da Silveira, Francisco
Marques Lima e Alexandre Augusto Ferreira do
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Amaral, na Escola Central de Sargentos, Manuel
Gomes dos Santos e Francisco Garcia de Brito, no
Oolézio Militar; extinto quadro auxiliar de artilharia __::_
tenentes: Joaquim Augusto de Simas Nunes,
na Repartição do Gabinete do Ministério da Guerra,
Francisco Fonseca, na 3.' região militar, António
Pereira de Matos, no regimento de infantaria n. o 2,
Eduardo Francisco, no regimento de infantaria n." 3,
João Correia Bessa, no regimento de infantaria n. o 6,
António José da Costa e José Pinto Gonçalves Correia,
no O'rupo independente de artilharia de montanha
n." 15; chefe de banda de música - capitão Manuel
António,
no Colégio Militar, todos desde 1 de Dezembro de 1933.
P01' portadas de 9 do corrente mês:
Infantaria - capitãis: Henrique Martins Galvão, no
regimento ele infantaria n. o 4, Manuel Inácio <laEncarnação, no regimento de infantaria n." 15, Domingos José Santos de Lemos, no batalhão de caçadores
n. o 8, José Mendes Silvestre, Leonel Neto de Lima
Vieira e João Abel Rebocho Vaz, respectivamente
nos distritos de recrutamento e reserva n. os 4, 15 e
19, Fernando Diniz Aiala, na escola de educação
física do exército, João Duarte Biscoito, no regimento de infantaria n.? 20, António Pedro da Silva
Soares Júnior, no batalhão de caçadores n. o 8, José
Ferreira do Amaral, no distrito de recrutamento e
reserva n. o 19, João de Araúj o Pissarra, na Agência
.Militar, desde 1 de Dezembro de 1933, Fernando
Inácio Gomes, no distrito de recrutamento e reserva
n ." 12, desde 2 de Dezembro ele 1933; tenentes: João
Gomes ela Silva Teixeira, no quadro da arma, Aníbal Rodrigues de Brito, no regimento de infantaria
li. o 2, José Teodoro da Silva Santos, Júlio da Luz
e J OAéde Oliveira Neto, no regimento de infantaria
n." 7, José Raúl Ramalho Fernandes, Adelino Teixeira e José de Oliveira, no regimento de infantaria
n. o 14, Diniz Evangelista Tôrres Júnior, llO regimento ele infantaria n. o 17, Armando Esteves. Júlio
Albano Pereira Durão, Júlio António da Trindade,
Augusto Soares e Alberto ela Maia Mendonça,
no
regimento de infantaria n. o 19, Alberto Teixeira e
Manuel ele Oliveira, no regimento de infantaria
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n." 20, António :MatosoPereira, no regimento de iufanfaria n." 21, desde 1 de Dezembro de 1933, João·
Mário Prazeres :.\Iilheiro, no regimento de infantaria
n. ° 21, desde 2 de Dezembro de 1933, Rui César Carvalho da Silva, no batalhão de caçadores n. ° 5, Filipe
da Conceição Sant' Ana, no batalhão de caçadores
n. ° 8, Francisco Maria Ramos e Silva, no batalhão
de metralhadoras n. ° 1, José da Nazaré Barreto Pinto
e Joaquim Francisco da Silva Canhão, em serviço no>
Depósito Disciplinar, José Luciano Cabral de Castro,
no Instituto Profissional dos Pupilos elo Exército,
desde 1 de Dezembro de 1933, João Pedro Nunes
Pacheco, na Agência Militar, José Maria Rraz, no>
Oonselho Tutelar e Pec1agógiro dos Exércitos de
Terra e Mar, desde 2 de Dezembro ele 1933, Antónioda Rocha Nunes, no regimento de infantaria n." 6,.
desde 1 de Dezembro de 1933, Joaquim Maria Pinto
Pereira de Vasconeelos, no regimento de infantaria
n." 19, desde 6 de Dezembro de 1933, Joaquim José
das Dores, no batalhão de caçadores n. ° 4, João dos
Santos Aboim, no batalhão de caçadores n ," 5, Joaquim Pedro Coelho, em serviço no Depósito Disciplinar, desde 1 de Dezembro de 1933; artilhariatenentes: António Rafael Maria eleNoronha da Costa
Paulino, no quadro da arma, desde G ele Dezembro
de 1933, Cândido Augusto de Carvalho Salgado, na
4.'" região militar, Amadeu Gama Abreu Imaginário·
e Alberto Henriques da Conceição, no regimento de
artilharia ligeira n ." 1, desde 1 de Dezembro ele 1933,
António do Nascimento Ribeiro Macár-io, no regimento de artilharia ligeira n." 5, desde 2 de Dezembro
de 1D33, Manuel Marecos Duarte Júnior e Alberto
Frederico eleCarvalho Lima, no g.rupo de artilharia a
cavalo n 2, Júlio A.ugusto Lopes Ramalho, Horácio
Madureira dos Santos e Luiz Esteves, no grupo mixto
independente de artilharia montada n. ° 24, Graciano>
Ferreira dos Santos, na Escola Militar, e miliciano,
do quadro especial, Augusto Nunes Afonso, no regimento de artilharia ligeira n." 3; cavalaria - capitão João de Albuquerque, no regimento de cavalaria
n. o 6; médico - capitão miliciano, do quadro especial, Joaquim Alves Correja de Araújo, no regimento
de sapadores de caminhos de ferro; administrcçâo
militar - capitão Adriano loaquim Carvalho, no
regimento de cavalaria n ." 8; tenentes: Felisberto
.?
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Augusto Centeno, no grupo mixto independente de
artilharia montada n. o 24, Júlio Augusto da Silva.
Malaguerra e Nuno Morais Beja, na 2.a companhia
de administração militar, Daniel António Reis Rosa,
no hospital militar principal de Lisboa, António Baeta
Lopes, no hospital militar regional n. o 2, e nriliciano,
do q-uadro especial, Joaquim de Sousa Duarte Borrêgo,
no depósito de material aeronáutico, desde 1 de Dezembro de 1933; extinto quadro de oficiais do secretariado militar - capitão António José Gouveia, na
3." região militar, desde 2 de Dezembro de 1933;
extinto quadro auxiliar de artilharia - capitãis: N 01'berto ela Silva Queiroz, na La região militar, Manuel,
Maria de Almeida Graça, na companhia de trem hipomóvel; tenentes: .T oaquim Coelho da Costa e José
António, na Direcção da Arma de Artilharia, Alípio
Alfredo Gama, na La região mil itar, Manuel Caramelo, no regimento de infantaria u." 1, Inocêncio
Cordeiro, no regimento de infantaria n." 5, Urbano
de Caires, no batalhão de metralhadoras n. o 1, Custódio Caramelo, no regimento de artilharia ligeira
n." 1, José de Oliveira, no regimellto de artilharia
ligeira n ." .J, Alfredo Amado, no grupo de artilharia.
a cavalo n ." 2, António Pires e António J'oaquim ele
Oliveira Bandeja, no grupo misto independente de
artilharia montada n ." 24, Raúl Mendes Ribeiro,
no grupo de defesa móvel de costa, José Augusto
Frasão, na companhia de trem hipomóvel, desde 1
de Dezembro de 1933, e Manuel Gomes Coelho, no
Instituto Feminino (le Educação e Trabalho, desde
6 de Dezembro de 1933.
PaI' portartas

de 18 do corrente

mês :

Infantaria - capitãis : .T oão Nunes de Sequeira, no>
quadro ela arma, desda de Dezembro de 1933, António Ávila da Silveira, no regimento de infantaria
n. o 20, desde 2 de Dezembro de 1933, João Correia
de Paiva Júnior, no distrito de recrutamento e reserva n 9, José IJ11iz Abreu e Rafael Norberto Correia, no batalhão de caçadores n ." 7, António Vieira
da Rocha, no regimento de infantaria n." 14, António Augusto Lopes, no batalhão de ciclistas n." 1,
António Rodrigues, no distrito de recrutamento e
reserva n. o 20, José António d Costa e Alfredo
ô

.?
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da Silva, em serviço na g'uarda nacional republicana, e miliciano, do quadro especial, José Gomes
Teixeira, no regimento de infantaria n
7; tenentes: Alvaro da Silva 'I'ôrres, no quadro da arma,
desde 1 de Dezembro de 1933, Adriano Augusto Geraldes, no quadro da arma, desde 3 de Dezembro de
1933, Francisco Holbocha Fino, na Direcção da
Arma de Infantaria, José dos Santos, no govêrno
militar ele Lisboa, Justino da Silva Moreira, João
Vitorino Soares de Avelar e José Ferreira Mendes
Nazaré, no regimento de infantaria n 5, Henrique
Luso, no regimento de infantaria n. ° 7, Júlio Albano
de Matos, no regimento de infantaria n.? 9, Manuel
Vicente e Fernando Vargas, no regimento ele infantaria n. ° 11, Francisco Lopes Rosa e Licurgo António de Pina, no regimento (le infantaria n. o 12,
Frederico Marques Lopes e Benjamim Luiz Pinheiro,
no regimento de infantaria n.? 14, Luiz Carlos Baptista Ripaclo, no regimenio de infantaria n. ° 16,
desde 1 ele Dezembro de 19:3;1, António Rebêlo, no
regimento de infantaria n." 18, desde G de Dezembro de 1933, Henrique Domingues Peres, no regimento de infantaria n." 19, Basilio de Mendonça
Nobre Marreiros e António Argel de Melo, no regimento de infantaria n." 20, João Nunes e Miguel
Cristóvão ele Araújo, no batalhão independente de
infantaria n. ° 23, Gregório de Paiva Cunha, Domingos Cardoso, Manuel Faria 'e António Manuel
Trigo, no batalhão independente de infantaria n ." 25,
desde 1 de Dezembro de 1933, Mário Augusto Gil,
José de Albuquerque e António Tavares Semedo, no
batalhão de caçadores n." 1, desde 2 de Dezembro
de 1933, Joaquim Miranda, no batalhão de caçadores
n. ° 2, António Augusto de l\Iagalhãis, no batalhão
de caçadores n. ° 3, Francisco Correia, no batalhão
de caçadores n.? 7, desde 1 (le Dezembro de 1933,
João Pedro Di.egues, no batalhão de caçadores n. ° 7,
desde 2 de Dezembro de 19;33, J ORéDourado de Oliveira Martins e Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior, no batalhão de metralhadoras n." 1, Francisco
Maria Queiroz da Silva, no batalhão de ciclistas
n.? 1, desde 1 de Dezembro de 1933, José Augusto
de Araújo, no batalhão de ciclistas n." 1, desde 6 de
Dezembro de 1933, Francisco Dias de Andrade
Pissarra e Carlos elo Rêgo Bayam, respectivamente
,?
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nos distritos de recrutamento e reserva n. 12 e 14,
desde 1 de Dezembro de 1933, Alberto Ribeiro da
Silva 1foura, na carreira de tiro Vergueiro-Ducla
Soares, desde 2 de Dezembro ele 1933, Raúl Diniz
Abrantes, no depósito de publicações, António Figueiredo, na 2.a região militar, desde 1 de Dezembro
de 1933, António Gomes Rocha, na Agência Militar,
Carlos Mário da Conceição, no Arquivo Histórico
Militar, desde 2 de Dezembro de 1933, Jacinto Ferreira Ezequiel, no regimento de infantaria n." 5,
desde 9 de Dezembro de 1933, Romeu Alexandre de
Aguiar, no regimento ele infantaria n ." 11, Manuel
José, no regimento de infantaria n. ° 12, António da
Costa Martins, no regimento de infantaria n.? 14,
desde 1 de Dezembro de 1933, Arnaldo José do Amaral, no regimento de infantarja n." 21, António Perfeito Guerra, no distrito de recrutamento e reserva
n. o 17, desde 2 ele Dezembro de 1933, Manuel Mariano Ribeiro Júnior, Luiz Augusto elos Santos, João
Duarte Pereira, Frederico Peixoto Cbedas, José Rodrigues Aguincha Júnior, José Joaquim Santa Clara.
Barbas, Francisco Pires, Oristóvão ela Ponte Carvalho, Alfredo Eduardo dos Santos, Acácio António
.Massa, Raúl :Martins da Costa, Romeu Úscar de
Barros Carmona, João )fendes ele Sousa Ramos, Abílio da Assunção Lorena, António Ramos Paulos e
Acácio Joaquim Gomes, em serviço na guarda nacional republicana, José Farinha da Silva,· Afonso
Eurico Ribeiro Cascais, Manuel Vilhena de Melo
Sampaio e Francisco de Jesus Pires, em serviço na
guarda' fiscal, e milicianos, do quadro especial, Vitorino Pereira 'I'avares, no regimento de infantaria
n. ° 19, António de Lemos Yiegas, no regimento de
infantaria n. ° 20, J oão Marques da Silva, no regimento dE' infantaria u." 21, desde 1 de Dezembro de
IDaS, José de Almeida, no regimento de infantaria
n ." 21, desde 5 de Dezembro de 1933, Eurico Augusto
da Silva, no batalhão de caçadores n ." 3, José dos
Santos Rorrêga, no batalhão de caçadores n. ° 4, Narciso dos Santos, no batalhão de caçadores n ." 8, desde
1 de Dezembro de 19:33, e Luiz Alcide Nunes, na
Agência :Militar, desde 2 <le Dezembro de 1933, Siseuando Vasques Macedo, em serviço na guarda
nacional republicana, e ~lanuel Duarte da Silva,
03
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em serviço na guarda
fiscal; artilharia
- tenentes:
José Maria Freire
Júnior
e Manuel
Lopes Pires.
no regimento
de artilharia
ligeira n. o 2, Elói Alberto
Y al verde, no regimento
de artilharia
ligeira n. o 3,
José Simp lício Virgolino e Álvaro Pires de Miranda,
no regimento
ele artilharia
ligeira n. o 4, João Ribeiro Baptista
Montes, António de Almeida
e Cassiano Augusto Tavares de Pina, no grupo independente
de artilharia
ele montanha
n. o 12, Jorge
Augusto
Segurado
de Castro, no grupo mixto independente de artilharia
montada n. o 14, José António
Vizeto Chagas, no regimento
ele artilharia
de costa
n. o 1, Francisco
Peixoto
Chedas,
J OHé Henriques
Lopes Bragança
e José Roseiro Boavida,
no regimento de artilharia
ele costa n. o 2, José Agapito da
Silva Carvalho,
no grupo ele artilharia
pesada n. o I.
José Rebêlo Cordeiro, no grupo ele defesa móvel de
costa, Jorge Dionísio de Jesus, na escola de educação física do exército,
e miliciano,
do quadro especial, }Ianuel
da Silva Dias, no regimento
de artilharia
hgeira
n." 4; cavalaria-capitãit>:
João
Gualberto
de Barros e Cunha, no quado da arma,
Adriano Garcês Pereira Caldas, no regimento
de cavalaria n. o 4, desde 1 de Dezembro de 1933, Manuel
Joaquim Pires, no regimento de cavalaria n .. 3, desde
2 de Dezembro de 1933, João do Sacramento
Monteiro, na escola de educação física do exército, José
Maria Bragança,
no regimento
de cavalaria
n. o 4;
tenentes José Maria Pereira e :ftIanuel António Louceiro, em serviço na guarda
nacional
republicana,
e miliciano,
elo quadro
esper-ial,' Arnérie»
Ernestino Gonçalves,
no regimento
ele cavalaria
n. o 2,
desde]
ele Dezembro de 1933; adm iniatração militar - cap itãis : Daniel "Vaz da Fonseca Aboim, na
Direcção
Geral do Ministério
da Guerra,
João
Josino da Costa, no regimento
de infantaria
11.° Lô,
Alberto
Silvano de Andrade,
na 3." eompauh ia de
administração
militar, Cláudio Augusto 'I'ôrres Silva,
em serviço
na Manutenção
:Militar,
António
da
Cunha Osório Pedroso, em serviço na guarda nacional republicana,
e miliciano
elo quadro
especial.
António Luiz Caria Rodógues,
na 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra; tenen'tes: Francisco Maria Ramos Valente,
Acácio ~fonteiro Cabral e Aníbal Pimentel
Correia,
na 2. a Direcção
Geral do
O
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Ministério
da Guerra,
Dagoberto
António ele Lima, no regimento
de infantaria
n.? 2, António
Gonçalves
Coimbra,
no regimento
de infantaria
n ." 14, António de Andrade
Ferreira
de Abreu,
no rerrimento de infantaria
n. ° 20, João Rebêlo Simões,ono batalhão de ciclistas n.? 1, Joaquim Teotónio de Aguiar Segurado, no regimento de artilharia
de costa n." 2, desde 1 de. Dezembro de 1933, José
:Filipe 'I'aborda Morais, no grupo de aviação de informação n. ° 1, desde 2 de Dezembro de 1933, Francisco
António Bico, no Instituto
Profissional dos Pupilos
do Exército, desde 8 de Dezembro de 1933 e Carlos
José da Silva, na fábrica de munições de artilharia, armamento
e viaturas;
extinto quadro auxiliar de artilharia - capitão
Júlio
Inácio Vieira,
na compa uh.i a ele trem hipomóvel;
tenentes : José
Vicente
da Cruz, na 1.& in,.specção de artilharia,
António Pedro, António da Cruz Cartaxo e David
Paula Assis Cortesão, no regimento
de artilharia
ligeira n." 2, José Luiz Nunes Júnior, no regimento
de artilharia
de costa n. o 1, António Henriques,
no
regimento de artilharia
de CORta n." 2, :Manuel Juliano, na bataria de artilharia
de defesa móvel de
costa n. o 2, Francisco António Gonçalves, na companhia de trem hipomóvel, desde 1 de Dezembro de
1933, Amadeu da- Assunção Pereira) no regimento
de cavalaria
n. o 1, desde 3 de Dezembro de 1933;
chefe de banda de música - capitão Guilherme Joaquim Bôto da Piedade, no regimento de infantaria
11. ° 12, desde 1 de Dezembro
de 1933.
Por portarias

de 16 do corrente mês :

Infantaria
- capitãis : Elísio Margarido Pinto Garção,
no quadro da arma, desd« 2 de Dezembro de 19.'33,
Auguslo Saraiva Ramos, no regimento de infantaria
n.? 11 ; tenentes:
Alfredo Augusto Moreira, no regimento de infantaria
n. o 7, João Monteiro, Francisco
António Diogo e Afonso Martins Correia Gonçalves,
no regimento de infantaria
n .? 11, desde 1 de Dezembro ele 1933. António Joaquim Ribeiro, no regimento de infantaria
n .? 11, desde 16 de Dezembro
de 19!3~, José Simões, Eduardo )facleira Montês, Alberto Crucho de Almeida, Artur Velosa }{acbado,
Augusto dos Santos, José Filipe de Campos, Fla-
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viano Henriques de Miranda e José dos Santos Pires,
no batalhão de metralhadoras n. o 2, ,\T ergílio Augusto
Rosa Mendes, no hospital militar auxiliar de Belém,
Alfredo Neves, no batalhão de metralhadoras n. o 2,
e Domingos dos Reis Severo, desde 1 de Dezembro
de 1933, António Augusto Roque, desde 3 de Dezembro de 1933, Francisco Robalo, desde 4 de Dezem11'0
de 1933, Luiz Castelo Lopes, desde 7 de Dezembro
de 1933, todos em serviço na guarda fiscal, e miliciano, do quadro especial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal, no distrito de recrutamento e reserva
_n. o 5, desde 1 de Dezembro de 1933; artilhariacapitãis: António Maria Martins Engrácia, no grupo
independente de artilharia de montanha n. o 12, João
dos Santos Marques, no grupo de artilharia pesada
n.? 1, como tenentes, desde 1 de Dezembro de 1933 ;
tenentes: Jaime Vilhena ele Andrade, no quadro da
arma, desde 6 de Dezembro de 1933, Francisco Pinto
de Balsemão Martins Canhoto, no grupo de artilharia
pesada n. o 2, José Diogo Ferreira Martins, no grupo
de defesa submarina de costa, desde 1 de Dezembro
de 1933; cavalaria - capitão Antonino Raúl da
Mata Gomes Pereira, no regimento ele.cavalaria n ," 3,
desde G de Dezembro de 1933; administração militar - capitãis : Manuel Carmona Gonçalves, na 2."
Direcção Geral do :Ministério da Guerra, desde 1 ele
Dezembro de 1933, Alfredo Ferreira de Azevedo
Lôbo, na La região militar, desde 7 de Dezembro de
1933, J oão Viegas J acinte, Artur Maria Ramos Tarana, desde 2 de Dezembro de 1933, Fernando Peixoto (le Magalhãis Brandão, desde 5 de Dezembro
ele 1933, todos nas oficinas gerais de fardamento e
calçado; tenentes: António Alves Marfins Coimbra e
Manuel ela Silva Mendes, na 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Raúl Monteiro Simões Dias
e Adriano Simões de Sousa Ribeiro, respectivamente
nos batalhões de metralhadoras n.O' 1 e 2, desde 1 de
Dezembro de 1933, Henrique Lorena Ermida, nas
oficinas gerais ele fardamento e calçado, desde 2 ele
Dezembro de 1933, Antonino ele Figueiredo e Silva, em serviço na guarda fiscal, e milicianos, do
quadro especial, José ele Brito Rodrigues, na 2.a
Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de
Dezembro de 1933, Alberto Celso da Silva Pico, na
2. a Direcção Geral elo Ministério ela Guerra, desde
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11 de Dezembro ele 193:3; extinto quadro auxiliar
de artilharia - tenente Albino José ele Melo, no regimento de cavalaria n. o :3, desde 10 de Dezembro
de 1933; extinto quadro auxiliar de engenhariacapitão Ernesto Videira, no batalhão de pontoneiros,
desde 4 de .Dezel1l:bro ele 1933.
POI'

portaria»

de 23 do corrente

mês:

Infantaria - cap itãis : António Augusto :Monteiro,
no batalhão de metralhadoras n." 2, e Salvador Nunes
Teixeira, em serviço na guarda fiscal; tenentes: Jorge
Pinheiro Senão da Veiga, no quadro da arma, desde
1 de Dezembro de 1933, Pedro Augusto Afonso Cardoso
Dias, no quadro da anua, desde 11 de Dezembro de
1933, Francisco José Ferreira, no quadro da arma,
desde 21 de Dezembro de 1833, Francisco Solésio Padinha, no regimento de infantaria n." 4, desde 14 de
Dezem bro de 1933, José F'rancisco dos Santos, no regimente de infantaria n ." 15, desde 16 de Dezembro de
1933, António elas Neves Graçu e Joaquim António
Salgueiro, no regimento de infantaria n ." 17, desde 2
de Dezembro de 19;33, e António de Pinho Valente e
An tónio Teixeira ~lon teiro, em serviço na guarda fiscal, desde 1 de Dezembro de 1933; artilharia - tenentes: João Lopes Romãozinho, no regimento de artilharia ligeira n," 2, desde 11 de Dezembro de 1933,
Bento de Brito do Rio Abreu, no regimento de artilharia de costa n." 1, desde 1 de Dezembro ele 1933,
Alfredo de Azevedo Fonseca, no regimento de artilharia. de costa n. o 2, des de 5 de Dezem bro de 1933; aeronáutica. - tenentes: Lino .Augusto Leão Teixeira, no
depósito de material aeronáutico, desde 1 de Dezembro
de 1933,. Joaquim de Almeida Baltasar, no grupo independente de aviação de bombardeamento, desde 16 de
Dezembro de 1933; administracâo militar - tenentes:
Francisco Dias Bernardo, na 4.& região militar, desde
21 de Dezembro de 1933, João da Silva Marques Rito,
no grupo independente
de artilharia
de montanha
u. o 12, desde H de Dezembro de 1933, Manuel Joaquim
da Conceição e Silva, no regimento de cavalaria n.? 1,
desde 11 de Dezembro ele 1933, e António Júlio Cavalheiro Margarido, na. Manutenção Militar, desde 15 de
de Dezembro de 1933.
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Por portarias de 30 do corrente mês:

Infantaria - capitãis: Luiz Faria e Maia Cunha,
André Corsino Pacheco e Manuel Moniz de Rescndes,
no batalhão indepen/lente de infantaria n." 24, desde
1 de Dezembro de 1033; tenentes: Rodolfo Martins
Viana, no regimento ele infantaria n ." 3, desde 18 de
Dezembro de 1933, Henrique Leonardo da Silva, no
batalhão independente de infantaria 11..0 24, Francisco
da Costa, no distrito de recrutamento e reserva dos
Açores, desde 1 de Dezembro de Hl33, e Henrique Teixeira Moniz, desde 1 de Dezembro de 1933, e milicianos,
do quadro especial, Joaquim Augusto dos Santos Alberto, desde 18 de Setembro de 19aa, ambos adidos,
no Mini:;tério elas Colónias ; artilharia - tenentes:
Antão Cordeiro Dias, no regimento de artilharia ligeira n. ° 3, desde 8 de Dezembro de 1933, miliciano,
do quadro especial, Abílio Gonçalves Garcia, no regimento de artilharia ligeira n 4, desde 18 de Dezembro
de 1933; nula e de nenhum efeito a parte da portaria
de 13 de Dezembro ele 1933 que concedeu o Regulldo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo ao tenente J osé
Roseiro Boavida, no regimento de artilharia de costa
n ." 2, por se ter reconhecido não ter direito ao mesmo
aumento;
administração militar - tenente João Telo
Meneses Cabral, adido, no Ministério das Colónias,
desde 1 de Dezembro de 1933; extinto quadro auxiliar
de artilharia - tenente Artur Henrique :Figueiras, no.
1.& região militar, desde 1 de Dezembro de 1933.
.?

~dem para o terceiro
o sÔldo:

Por decretos de

aumento de

(J do

16

por cento sõbee

corrente mês:

Estado maior general - g neral José Augusto Lobato
Guerra, director da arma de artilharia, desde 1 de
Dez mbro de 1933, como brigadoiro ; infantariamajor José António de Oliveira, em serviço no Colégio )Iiliiar, desde 1 de Dezembro de 19-33; médicos coronel Francisco Dinis de Carvalho, na 2.a inspecção do serviço de saúde militar, desde 1 de Dezembro ele 1933; veterinários - tenentes-coronéis Manuel
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Braz Serra, na inspecção do serviço veterinário militar, desde 2 de Dezembro de 1933, e João Jorge
Lobato Guerra, na 1." região militar, desde 1 de
Dezembro de 1933.
POI" decreto de 9 do corrente mês :

Médico - major Armando Macedo, no hospital militar regional n ." 2, desde 1 de Dezembro de 1933.
Por decreto de 13 do corrente mês:

Médico - tenente-coronel Manuel Rodrigues da Cruz,
no hospital militar regional n ." 2, desde 1 de Dezembro ele 1933.
P01· decreto de 16 do corrente mês:
Veterinário - tenente-coronel Filipe Maria Caiola, no
hospital militar veterinário principal, desde 12 de
Dezembro de 1933.
[>01"

decreto de 23 do corrente mês:

Médico - major Manuel Joaquim da Silva Mata J tinior, no hospital militar auxiliar de Elvas, desde 1
de Dezembro de 1933.
Por portaria

de 6 do corrente mês:

Infantaria - capitãis Gustavo Arsénio Branco Ventura, na 3.&Repartição da 1.&Direcção Geral do Ministério da Guerra, António Albino Douwens, na
3.& Repartição da 3.&Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Alfredo Fernandes de Oliveira, no Arquivo Histórico Militar, Eurico da Silva Baltasar
Brites, no regimento de infantaria n 18, e Fernando
Sobrinho Toscano, Carlos Fragoso do Rio Carvalho,
Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira e José
Bernardo Pinto da Silva, no Colégio Militar, todos
desde 1 de Dezembro de 1933.
.?

Por portaria de 9 do corrente mês:
Infantaria - capitãis António Soares de Andrea Ferreira, no quadro da arma, José de Magalhâis Queiroz
de Abreu Coutinho, no regimento de infantaria n 3,
.?
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Miguel Tavares Blanco, no. batalhão de caçadores n ," 4, António Eduardo Cabral e Castro e Manuel
Hodrigues Leite, respectivamente, nos. distritos de
recrutamento e reserva n.O 18 e 19, e Mário Nogueira, no tribunal militar territorial de Viseu,
desde 1 de Dezembro de 1933.
S

P?1' portarias de 13 do corrente mês:
Infantaria - capitãis José Maria Nepomuceno Mimoso, na Direcção da Arma de Infantaria, Agostinho de Oliveira Baía da Costa Lôbo, no regimento
de infantaria n. ° 13, Ernesto Cardoso Cabral de Quadros e Máximo Sisenando Ribeiro Artur, no batalhão de caçadores n." 7, Francisco Silvestre Varela,
no distrito de recrutamento e reserva da Madeira,
Manuel Afonso de Campos, no Arquivo Histórico Militar, e Bártolo Afonso Simões, Vítor Hugo Antunes
e Francisco Alberto dos Santos Lara, em serviço na
guarda nacional republicana; administração militar - capitãis Vergílio Pereira da Costa, na Direcção do Serviço ele Administração Militar, Rui da
Rocha de Mendonça Camões, em serviço na guarda
nacional republicana, Jorge Carlos da Costa, em serviço na' guarda fiscal, e João Eleutério da Rocha
Vieira, em serviço na Manutenção
Militar, desde 1
ele Dezembro ele 1933.
Por portaria de

1(J

do corrente mês:

Infantaria - capitãis António de Magalhãis Cerqueira
de Queiroz, no regimento de infantaria n ." 8, desde
2 de Dezembro de 1933, Jaime Duarte da Fonseca
Fabião, no distrito' ele recrutamento e reserva n. ° 21,
desde 8 de Dezembro de 1933, Hermínio Rebêlo, na
carreira de tiro Yergueiro-Ducla Soares, Oscar da
Silva Mota, na escola de educação física do exército;
administração militar - capitãis Eurico Baptista Severo de Oliveira, na 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, e Joaquim Ribeiro da Cruz, nas oficinas gerais de fardamento e calçado, desde 1 de
Dezembro ele 1933.
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cento

sObre

Por' portaria de 23 do corrente -mêe :
Picador gimento

capitão Custódio Correia dos Santos, no rede cavalaria n. o 1, desde 1 de Dezembro de

1933.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 9 do corrente mês:
Concedido o terceiro aumente de 10 por cento sobre
o sõldo, desde 1 de Dezembro de 1933, nos termos dos
artigos 67.0 a 69.° do decreto n.? 16:-143, de 1 de Fevereiro de 19:29, urtigas 1.0 o 4.° do decreto n," 20:24:7,
de 24 de Agosto de 1931, o artigo 10.° do decreto
n." 21:426, de 30 de Junbo de 1932, ao capitão na situação de reforma, inválido do guerra nos termos dos
artigos 2. o e 3.° do decreto n. o 16:443 acima citado,
Francisco
Pinto do Albuquerque,
por ter completado
o tempo, a partir do pôsto do tenente, necessário para
aquele aumento, nos termos <lo decroto n." 17:378, de
27 do Setembro de 1929.

Por portarias de 23 do corrente mês:
Concedidos
os seguintes
aumr-ntos de 10 por cento
sobro o soldo, desde 1 do corronto mês, nos termos do
artigo 103.° do decreto n." 17:378, de 27 do Sotombro
de 19:W, modificado pelo decreto n." 19:069, de 27 de
Novembro
do 1930, o artigos
1.0 e 4." do decreto
n.? 20:247, de :?-! de Agosto do 19:H, nos oficiais do
extinto
corpo de oupolãis militares,
a seguir mencionados:
Terceiro aumento: capitão-capelão,
em serviço no distrito
do recrutamonto
(I reserva
n." 20, Saúl da Cruz;
Quarto aumento: capitãis-cupelãis
Pedro Marques e João
da Costa Lobato, cm serviço, rcspcetivamcnto,
na Escola Militar e no regimento de artilharia ligeira n.? 1,
por terem completado
O tempo,
a partir do pósto do
tenente, necessário para aqueles aumentos.
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Concedidos
os seguintes
aumentos
de 10 por conto
sôbre o sôldo, desde as datas, que lhes vão indicadas','
nos termos dos artigos 67.0 a 69.° do decreto n.? 16:4A3,
de 1 de Fevereiro
do 1929, artigos 1.0 o 4.° do decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto do 1931, e artigo 10.° do
decreto n. ° 21 :426, do 30 do Junho de 1932, aos oficiais,
inválidos de guerra, a seguir designados:
Segundo
aumento:
capitãis,
na situação
do reforma,
Carlos Alberto de Figueiredo
Lopes . .Josó Augusto
Correia
de Campos,
Adílio Gonçalves
Prêsa,
José
Faustino, e t=nente na mesma situação
João de Sousa
Vairinho,
todos desde 1 do corrente,
e capitão, na
situação do reserva, Francisco António Marcos, desde
[) do corrente mês ;
Terceiro
aumento:
capitãis,
na situação
de reserva,
Eduardo
da Cunha Olivoiru, e na de reforma, Ver-'
gílio Arménio Lopes Pires Monteiro, respectivamente,
desde 1 o 4 do corrente mês, por terem completado o
tempo, a partir do pôsto de tenente, necessário para
aqueles aumentos, nos termos do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929.

IX -

CONDECORAÇOES

Ministério da Guerra -

a.a

E LOUVORES

Direcção Geral-

La Repartição

Por portaria de 26 do corrente mês:
Tendo a Comissão Superior
de Educação
Ftsica do
Exército
salientado
o muito interesse
que o Club Desportivo Sport Algés e Dafundo tem despendido à causa
da educação
física do Exército,
pondo inteiramente
à disposição de todas as escolas dependentes
dês te 'Ministério e ainda do todas as unidades da guarnição militar de Lisboa as suas magnificas instalações,
sem qualquer encargo para o Estado, algumas vezes l{le~mo em
prejuízo dos interôsses dêste Club:
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que ao Club Desportivo
Sport Algés
e Dafundo sej a dado público testemunho do alto aprêço
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e profundo reconhecimento do Exército pela desinteressada e assídua colaboração por êste Club prestada à educação física do Exército.

x-

DECLARAÇOES

E DISPOSIÇOES

Ministério da Guerra - Repartiçao

DIVERSAS

do Gabinete

1) Publica-se a relação do oficial e pra\a que no corrente ano obtiveram a classificação de « Mestre atirador»
nas categorias instituídas pela Federação do Tiro Nacional Português, aproveitando por isso das dieposiçõos do
decreto n. ° 16:429, de 16 de Fevereiro de 192~ :
Mestre atirador

Primeiro sargento,
Carlos Lopes.

a 200 metros

do regimento

Mestre atirador

Major de·aeronúutica

de infantaria

n.? 8,

à pistola a 25 metros

José Pedro Pinheiro Correia.

2) Tendo sido agraciados o oficial e praças a seguir
mencionados com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
cruz de exemplar comportamento
ASSidu'idade- Prata

Tenente miliciano médico João Abel dê Freitas.
Soldados maqueiros da Cruz \' ermelha: n. o 23, Francisco Augusto de Abreu Barros; n." 22, Ernesto Fernandes; u. o 201 Jose Vieira; n. o 17, Mário Ferreira
dos Santos ; n. o 13, Carlos Procópio de Oliveira.
Medalha de louvor

Primeiros sargentos enformeiros da Cruz Vermelha:
n. o 21, Emílio de Barros ; n." 87, Fernando Pinto
, de Oliveira.
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Medalha de agradecimento

Segundo sargento, n." 2, da 1.a companhia do batalhão
n, o 2 da guarda nacional republicana, Joaquim Malpica.
,
Soldados: do 2.0 esquadrão, n." 76, António Joaquim
Ferreira, o n.? 100, Manuel Joaquim Oonchinha; do
4. o esquadrão, n. o 13, Miguel Rodrigues, e da 2. a companhia do batalhão n.? 2, n.? 59, Teodoro Francisco,
todos da guar~a nacional republicana.

Ministério da Guerra _t.a Direcção Geral-

2.a Repartição

3) Declara-se que o coronel de infantaria .Tosé de Oliveira Gomes foi aprovado nas provas especiais de aptidão
para o posto imediato em 19 do corrente mês, sendo-lhe
aplicável, desde esta data, a designação de coronel tirocínado, nos termos da determinação lU da Ordem do
Exército n.? 9, L." série, de 1928.
4) Declara-se que os majores de infantaria; supranuFrancisco Monteiro de Carvalho Lima e Luiz
António Aparício chegaram à altura para entrar' no seu
quadro, respectivamente em 11 de Novembro e 20 de
Dezembro, do corrente ano.
merários,

5) Declara-se que o tenente de infantaria Joaquim
de Sousa Pereira, que, por portaria de 9, do corrente
mês, inserta na Ordem do Exército n. o 19, 2. a série, do
corrente ano, passou à situação de adido, pertencia ao
batalhão de caçadores li.o 9 .e não aç batalhão, de motralhadoras n. o 3.

ô) Declara-se que os tenentes- do infantaria, em disponibilidade, Alfredo Augusto Moreira, F'rancisco Carlos
Martins e Abílio <los Santos Guerra, chegaram à altura
para entrar no seu quadro, respectivamente em 11, 20
e 29 de Novembro findo.
7) Declara-se 9,ue ?-B alferes ...d~ .inf.al\t~ria;. supr~~\lmerários, António .Nlcolau Caldeira, Francisco PIres
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Júnior,
Fernando
José Lopes e Manuel de Jesus da
Silva chegaram
à altura para entrar no SElU quadro,
respectivamente
em 16 de Setembro
e 8, 11 e 15 de
Dezembro
do corrente ano.
8) Declara-se

que o coronel de artilharia,
chefe da
da Direcção da Arma de Artilharia,
Camilo Amândio da Silva Sena deixa de exercer as funções de comandante interino da frente marítima da defesa
de Lisboa, para que havia sido nomeado por determinação inserta na Ordem do Eoiérctto n. o 10, 2." série, de
1932.

2.a Repartição

9) Declara-se
que regressou
em 16 de Novembro
findo à sua anterior
situação,
no comando da frente
marítima
de defesa do Lisboa, o tenente coronel de artilharia João Lapa Fernandes
Manuel, que, por determinação-Iuserta
na Ordem do Exército n .? 18, 2.a série,
de 1932, tinha sido colocado no grupo de defesa submarina de costa para os efeitos da alínea a) do artigo 46.0
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de
19UO, e não foi colocado para aqueles efeitos no referido comando, como foi publicado por portaria inserta
na Ordem do Ecérctto n. o 18, 2. a série, do corrente ano.
10) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade,
Carlos de Sousa Gorgulho
chegou à altura
para entrar no respectivo quadro em 5 do corrento mês.
11) Declara-se
que o verdadeiro
nome do capitão de,
artilharia
que por portaria
de 23 do corrente mês, inserta na Ordem do Eirérctto n." 19, 2.a série, do corrente ano, foi colocado nos serviços cartográficos
do
exército é António Emílio Moreira Peixoto, 'o não António Eusébio Moreira Peixoto, como foi publicado.'
12) Declara-se
,que o tenente do artilharia
António'
Pinto Balsemão Canhoto, na situação de adido, cm serviço no Ministério
das Colónias,
seria trunsfor ido por
motivo de informação
referente ao ano de 19B 1 se não
estivesse naquela situação.

13) Declata-se
quê a passagem
de d\'alariu
d'o coronel Eduardo

da arma
de Sá por

ao' quadro

Üorreia
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portaria
de 16 do corrente
mós, publicada
na Ordem
do, EX'ército n. ° 19, :? a série, do corrente ano, foi pelo
pedir.

14) Declara-se que a colocação do tenente de cavalaria António Maria Moira e Üruz no regimento de cavalaria n." 3 é por conveniência do serviço, ficando assim
nesta parte rectificada
a colocação du referido
oficial
feita por portaria
de 4 do Novembro findo, publicada
na Ordem do Exército n," 17, 2.a série, do corrente ano.
15) Declara-se

que fica sem efeito a entrada no quaoficiais a quem se refere a doclaracão n.? 42
inserta na Ordem do Exérctto n. ° H), 2. a série, do corrente ano.
dro

dos

16) Declara-se
que os alferes ele cavularia, suprunumerúrioll,Augusto
Casimiro Ferreira
Gomes, ~fanl1él
Campos Costa e António Sebastião Ribeiro Spinola chegaram à altura para entrar no respectivo quadro.

17) Declara-se
que os capitãis do engenharia
Francisco Filipe dos Santos Caravana,
José Afonso Lucas,
António Nunes Freire, Mário dos Santos Sobral o milicianos de pioneiros, do quadro' especial, António Girnones Gonçalves o João Pedro da Costa ficaram aprovados
nas 'provas especiais de aptidão para o põsto de major,
em 28 do corrento mês.
18) Declnra-so
que o capitâo do ongonbaria
Serafim
Joaquim do Morais Júnior foi eleito deputado da Nução
pelo círculo oleito ral n." 25 (Santarém) cm 1918.
que em 22 do corrente, mês recolheu
o capitâo miliciano de caminhos
de forro, do quadro especial, da direcção do serviço de
obras o propriedades
militares do comando militar dos
Acôros, Vicente do Chaves Cimbron Borges do Sousa)
que, por determinação
insorta na Ordem do Eaiéreu»
n.? 16, 2.a série, de 1932, foi colocado no regimento de
sapadores
de caminhos de ferro. purn os efeitos da alinea a) do § único do artigo 44.° do decreto n." 17:378,
de 2~ de Setembro de 1029, modificado pelo artigo 1.0
do decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930 ..
19) Declara-se

lt sua anterior

situação
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20) Declara-se que o major de aeronáutica Francisco
Higino Craveiro Lopes, que pela presente Ordem do
Exército passa à situação de adido, em serviço no Ministério das Colónias, tinha chegado à altura para entrar
no respectivo quadro em 6 de Novembro findo.
21) Nos tormos do artigo 30.° do decreto n.? 18:716,
de 2 de Agosto de 1030, publica-se a relação dos candidatos aprovados no concurso à admissão ao quadro
permanente dos oficiais veterinários por ordem de elassificação :

1.° Eugénio Antunes Tropa, soldado n. ° 267) do regimento de artilharia lige.ira n." 3 -14,2 valores ;
2.° Fernando Estrêla e Silva, soldado n.? 204, da 3. companhia de saúde - 14,12 vulores ;
3.° António Gonçalves Cidrais, soldado cadete n.? 71,
do regimento de cavalaria n.? 1- 13,77 valores.
3

22) Declara se q ue o alferes do serviço de administração militar, com a patente de tenente, Paulo Arnaut
Taveira da Paixão 'Metelo, que, pela aplicação do artigo 3.° do decreto 11.° 22:064, de 3 de Janeiro último,
foi colocado imediatamente à direita do tenente do mesmo
serviço Luiz Francisco Baptista, chegou à altura para
a promoção ao põsto de tenente, contando a antiguidade dêste põsto desde 1 de Dezembro de 1930 e a de
alferos desde 30 de ?!Iarço de 1926, e ficando considerado supranumerário permanente.

23) Declara-se que, pela aplicação do artigo 3.° do
decreto n. ° 22:064, de 3 de Janeiro último, o alferes
do serviço de administração militar, com a patente de
tenente, João Baptista Marques passa a. ocupar, na respectiva escala, o lugar imediatamente à esquerda do alo
feres do mesmo serviço Vicente Henrique Varela Soares.
24) Declara-se que fica sem efeito a declaração da
alínea t) do n.? 11) da Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, do corrento ano, respeitante à deslocação, na
respectiva escala, do alferes do serviço de administraçâo militar Manuel Gomes da Silva Vera Cruz .
• 25) Devido a alterações ocorridas posteriormente à
da Ordem do Exh'çito n~o 9, 2.1< série, d-o

publicação
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corrente ano, novamente se publica, rectificada, a rela-.
ção dos oficiais do serviço de administração
militar constante da alínea q) do n.? 12) da mesma Ordem do Exército:
Postos

Tenente
Alferes
»
»
»
»
»
»

Nomes

Antiguidades

Paulo Arnaut Taveira da Paixão Metelo.
Luiz Francisco Baptista (a) . .
Vicente Henrique Varela Soares.
João Baptista Marques (b)
António Armando Lopes .
Abel António Nogueira.
.
Casimiro Artur Vieira (b).
Alfredo da Costa Setas (b) .
.
João BaRtista Repenicado (b) ..••.
Manuel Gomes da Silva Vera Cruz (a) .

1-12-930
»

1;-11-931
»
»
»
»
»
»
»

«(~) Mantêm o mesmo lugar na escala.
(b) Têm a patente de tenente.

26) Declara se que o tenente do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar Américo Baptista, promovido a êsto pôsto e colocado no mesmo extinto quadro.
por portaria inserta na Ordem do Exército n." 18, 2.11.série, do corrente ano, continua prestando serviço no hospital militar auxiliar de Chaves.
27) Declara-se que o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, em disponibilidade, António de Sousa
Marques chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 8 de Novembro findo.
28) Declara-se que fica sem efeito a colocação na Escola Prática de Artilharia por portaria inserta na Ordem
do Exército .n.? 19, 2. a série, do corrente ano, do tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia, do grupo mixto
independento de artilharia montada n. o 24, Luiz Augusto
Cristóvão.

Ministério da Guerra -1.& DirecçDo Geral-

3.a Repartição

20) Declara-se que na portaria de 18 de Novembro
findo, publicada na Ordem do Exército n.? 18, 2.'" série,
do corrente ano, que promove praças e indivíduos da,
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classe civil a aspirantes a oficial para a Escola Militar,
devem ser feitas as seguintes rectificações:
Civis:
Ernesto Machado Soares de Oliveira e Sousa, e não Ernesto Soares Machado de Oliveira (' Sousa.
João de Matos da Silva, e não João Matos da Silva.
José do Sacadura Moreira da Câmara, e não José Sacadura Moreira da Câmara.
Praças :
Soldado do regimento de artilharia ligeira n." 1 n.? 292/E
António Ribeiro e não do regimento de artilharia ligeira n." 2.
•

30) Declara-se quo desistiram da freqüência -do primeiro ano do curso da Escola Central de Sargentos, no
ano lectivo do 1933-H)34, DOS. termos do artigo 47.°
do decreto n." 22:169, de 2 ele Fevereiro de 1933, os
seguintes sargentos ajudantes:
Do batalhão de caçadores n.? 4 Jerónimo Simão; do
regimento de artilharia ligeira n.? 4 )1anuel da Silva;
do grupo independente de artilharia de montanhan.o 15
Domingos Ribeiro.

lIIinistério da Guerra -

a

V' Direcção Geral- 3. .Repartição

31) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setombro de 1924, e decreto n. o 20:247, de 24
de Agosto de 1931, competem aos oficiais em segnida
mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Capitão do infantaria Joaquim Pereira Monteiro, 1281$40,
sendo: pensão de reserva, 123t$75; 0,14 por cento,
4665. Tem 2 aumontos de 10 por cento sobre o sôldo,
25 anos de serviço e 22 períodos.
Capitão de infantaria J 08(\ Afonso, 349:$10, sendo: pensão
de reserva, 2:W~87; lei n..o 888, 22~68; lei n. o 1:332,
86621; 0,14 por cento, ,13634; do vencimento total'
79:540 'srro pela províneia rdc Angola. 'rem 2 aumentO!) de 10 por cento
obre o sõldo,4-.l: anos de ser'vi<:o' e 03 períodos.
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Capitão de infantaria Manuel António de Assunção Sardinha, 27 Ul78, sondo: pensão de reserva,
200.~75;
lei n." 888, 20J07; lei n.? 1:3H2, 32812; 0,14 por
cento, 18t$84; do vencimento
total 18884 são' pela
província
de Angola.
Tem 2 aumentos
de 10 por
cento sobre o sôldo, 39 anos de serviço e 89 períodos.
Capitão
de cavalaria
João do Albuquerque,
B16~)51,
sendo: pensão de reserva, 222tS75; lei n." 888, 22tS27j
lei n." 1:332, 71:>28; 0,14 por conto, ~:n; do vencimento total 51JS52 suo pelo ~[inistério
do Interior.
Tem 2 aumentos
de 10 por conto sõbre o soldo, 43
anos de serviço e 1 período.
Tenente de infantaria Alfredo Augusto ~Ioreira, 275:>12,
sendo: pensão do reserva, 187->50; lei n. ° 888, 18t$75;
lei n.? 1:33:2, 37,)50; 0,14 por conto, 31637; do vencimento total 123680 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos
de 10 POt' conto sobre o sõldo, 40
anos de serviço e 163 períodos.

32) Rectificado se publica o vencimento a que tem
direito o oficial na situação de roscrva a seguir mencionado, em substitutção
do que lhe foi atribuído pela
.Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 1931:
Major Miguel do Almeida Júnior, 418;578, sendo: pensão
de reserva, 254:510; lei n.? 888, 2f>:641; lei n." 1:332,
12g96; O,U por conto, 17->31; do vencimento total
17;>89 srw. pela província de Angola. 'I'ern dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 47 anos de
serviço e 73 períodos.
Estes vencimentos
só são abonados
da presente Ordem do Exército.

1933
Dezembro

»

"

a partir

da datá

I

Coronel! na situação de reserva, José Pedro Soares.
11- Capitâo, na situação de reserva, José Lúcio da
Fonseca Saraiva Caldeira,
15 - Alferes, na situação de reserva, António Teixeira
,
Vaz da Conceição.
16 - Tenente mil iciano, na situação de reserva, Manuel
Espírito Santo Lopes Gonçalves.
7-
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20 - Major de infantaria
Fernando Eduardo Pereira
Arruda.
23 - Capitão, lia situação de reserva, Josó de Sousa.
24 - Coronel, reformado, Albino do, Santo; Pereira.
Lopo.
24 - Major, reformado, Manuel Maurício.
25 - Major, reformado, José Joaquim Meireles.
30 - Coronel, reformado, Alberto de Almeida Loureiro
e Vasconcelos.

Rectificações

~a Ordem do Exército n.v 12,2." série, do corrente
última liuha, onde se lê: «artigo 5.°», deve ler-se:
Na Ordem do Exército n." 18,2.' série, tio corrente
1. 14, onde se Iê : «Antón ío Am ílca r Coelho Botelho»,
«António Amílcar Botelho Coelho".
N a Ordem do Exército n." 19, 2.' série, do corrente
última linha, onde se lê: «Junho», deve ler-se: .Julho

ano, p. 454,
«artigo 1.0".
ano, p. 683,
deve ler-se:
ano, p. 731,
u•

Lutz Alberto de Oliveira.
Está conforme.
O Ajodantç General, interino,

..

