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Abatidos, por passagem. à marinha
Adidos:

de guerra -

84.

--

por eOlleessiío de Iicenca ilimitada - 84-, 87, 120, 183, 262,
·1':;1, 458, 4-55, 521, 534-, 537.
-por desempenho do cargo de professor ou outro dependente
do Xlinistério da Guerra _ 185, 401.
por desempenho de serviço na arma de aeron.iuticn _ 508.
-por desempenho de serviço nos estubelccimantos
industrializados 12\1, 130, lS2, 262, 342, 343, -15;).
--por despmp€nho de serviço no ~'IilJiBtl'rio das Colónias _ SU,
R4, 87, 1M, 182, IRa, 1!l0, 230, 263, 3:23, 32-1-,37a, 300, 400,
4;32,453,475,
47G, 477,622,624,625,661.
-_
por desempenho de serviço no Jl,Iinisté'rio do Comércio e lndústria - 487.
-por d€sempenho de serviço no JI,linisV'rio das Finanças - 82,
155, ;340, 372, 422, 424, ·151. 621, 622.
-1)01' desempenho
de serviço no Millisté'l'io do Interior - 84,
128 17..J 183 200 211 230 3')2 323 3')4 33!l 340 343 371
398; :J9!l; 422: 451: 455; 531< 536: 621: -,
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,
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,
_por d€sempenho de serviço no Xl inistério
das Obras Públicas
e Comunicações _ 223, ;308, 5olO, 623, 658.
Ajudantes de campo:
exoneraçuo -147,
573.
nomeação -147,16\1,138,
,[40, .373, (H!l.

Alterações:

--

de data - 29 201 20') 488
de nome - 30,
Ú7,

Anúnoios:
--

147,

648, 6\10.

(b Direcção do Serviço de Saúde ::\Iilitar-37,
51-

Ar uivO Geral, pessoal - 380.

-,
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575,

170, 228, 2l.íS,
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Arquivo Histórico Militar:
_oferecimentos - 206,442.
-lleRsotll- 306, 407.
Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedlta, praças admií idas - 13, 100, 559.
Aspirantes a oficial, promoções-156,
157, 158, 159,426,479,665.
Assiduidade, concessão desta medalha a praças - 314.
Avisos:
-do Colégio Militar - 417, 469.
-da Escola Militar - 616.

B
Baixa do serviço - 2G3, ;324., 34.2, 374., 375, 400, 453, 511, 535,
540, G62.
Biblioteca do exército, of~recim()lltos - 24.0, 300, 4.60.
Bons serviços, concessão desta medalha:
_com letra C, a oficiais - 106.
_com letra C, a praças - 106, 16G, 311.
_a oficiais - 1:39, 23\), 311, 320, 43.i, 638, 63\).
_com palma, a oficiais - 1G5, 384..
_a praçns - 106, 166, 358, 4G2.
_com pnlma , a pmças -107.
lOG, 381.
Bons serviços no ultramar, cOllc~,sfio desta medalha:
__
classe de ussidurdadc de serviço, a oficiais - 567.
__
classe de cornportameuto
exemplar, 1\ oficiais - 5(\8
Brigadas de cavalaria, La, pessoal - 633.

c
Campeonato do cavalo de guerra:
-clnssificacão final dos oficiais que o concluíram - 446.
-data escolhida para a primeira prova - 330.
Casa de reclusão, pessonl :
-do Govúrno Mih tar de Lisboa
457.
-da 2.a l'egii\o militar
481.
Cofre de 1>revldência dos Oficiais do Exército Metropolitano:
-balallt'E'les
;l.t, 22G, 302, 528.
-pessoal - 407.
_relatório
2:;0.
Colégio Militar:
_exoneração do cargo de professor - 559, 6-19.
_nomeacão de profes'lol'es ._ 1\);), 671.
__
pesso.:ü408, 450, 514,.557, 558.
__
relacâo dos alunos prem indns
526.
__
relação dos candidatos i\ admissão
002.
Comandos militares, pessoal:
__
dos Açôres - 558.
__
de Elvas
162, 42ü.
Comissão de asslstênola. aos tuberoulosos do exército, pessoal5~2.
Comissão de oontas e apuramento de responsabilidades,
possoal
13G.
Comissão do contenoloso, pessoal - 354, 551.
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Comissões alteradas _ 101, 194, 238.
Comissões dissolvidas - 237, 268, 310, :356, 382, J30, 432, 459,
483, 559, 560.
Comissões nomeadas:
-para proceder ao estudo das possibilidades imedintus da aplicação ao exérC'.itodos processos psico-técnicos de orientação profissional - 13.
-para estudar as alterações a introduzir 110 actuul regulamento geral do serviço do exército - 16.
--o para dar o seu parecer sôbrs a tran;;forma9ão dos carros artlculadm; mj935 e a sua 'possível tracção em Jogos separados _
101.
-para proceder à inspecção ao municiamento - 164.
-para, em missão de estudo, visitar os principais estabelecimentos fabris da Europa e colhêr os indispensáveis elementos
que se relacionam com o plano de rearmamento do exército _
194.
-para estudar as divergências existentes entre o regulamento
de continências e honras militares para o exército e para a armada e a Carta Orgânica do Império Colonial _ 309.
-para ir à Alemanha e outros países da Europa Central colhê!'
elementos de informação que se relacionam com o plano de
rearmamento do exercito - 473.
-para estudar a contabilidade dos estabelecimentos
produtores do Ministério da Guerra - 531.
-para, em França, Inglaterra e outros países da Europa, !.lolhêr elementos de informação que se relacionam com o plano de
rearmamento do exército - 531.
-para, na Alemanha, colher elementos de informnção que se
relacionam com o plano de rearmamento do exórcito-619,
620.
Comissões téonloas, pessoal:
-de remonta - 164.
-do serviço veterinário militar - 16;3.
Companhia dlsolpllnar, pessoal, de Penumacor _ 671.
Comportamento exemplar, concessão desta medalha a oficiais112,113,141,142,143,
168, 197, 241, 242, 243, 272, 314, 330,
360, 568, 645, 687.
Concursos:
-para alfere~ chefes de banda de musrca
30.
-pracas aprovadas no concurso pnra alferes chefes de banda
de música - ;.no.
-de tiro d.. Lisboa - ·H·~,41.3.
Condeoorações estrangeiras, (·.ollcessiío li oficiais:
-CI'IIZ de Mérito
Hüngaro - 271.
Cru« Vermelha Alemã _ aS5.
-Mérito ~lilitar, de Espanhr, - :n:3, 04.'3.
-Ordem da Estrêla de Anjounn , de França
403.
-Ordem de Leopoldo II, da Bélgil"1-167,
21\), :330.
-Ordem Real do Leão, du D(\lgi('[I
110, 220, 27].
-Ordem de S. Gregório \1n.gno, do Vaticano
141.
.
Conselho administrativo das 1.a e 2,' Direcções Gerais, pessoal40R.
Conselho fisoal dos estabeleolmentos produtores, pessoal - 99.
Conselho de Recursos:
- d('('isi\e~ sôbr« recurso
_ il, RO, ~1. ~:.!. :322, :l71. :l!l7, 420,
-tiO, -17.1, ;i:3:J.
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615.

éditos l){'s~oal-

2HO, :328, 350.

Conselho Superior de Disciplina do Exército,

pessoal

-

04, 101,

;)40, 377, 40,1.

Conselho Superior de Promoções:
--

ce,saçiio

--

convocucão

--

pp,so:t!

!l1lH/>(" de escolha - li10.
parü proceder a e,;('olha - 301.
100, atiO, 351, 420, 514.

das
-

Conselho Tutelar e Pedagõgíoo dos Exércitos de Terra e Mar, ]1€ssoul -

1\);1, alia.

Coudelaria Militar de Alter, pessoal - <1:30.
Cruz de Guerra, nnnludn a ('OllC€S';UO - ,161.
Cruz Yermelha Portuguesa, ('()]l('es,ii o dE' mercês:
-a oliC'iais
]\1, ]]0, I..JO, 1\17, :nn, 270. ;31:3, :3,;\1, ·lG2.
-

n ]11':\(';:\'

;;64, (i:ln, (j87.

no,

].II, 1\)(j, 1\17, 21\1, 2-10, :;:10, 4:)0, 4(\3,

Curso de aeronáutioa, oIÍl·i:lis ,\\1<'
Curso de ohefe de servlço, otioin is

.na,

o lreqüeutar.un
- 487.
1l0l1Ie·\dos para n Ireqüéncin

_

120.

Curso de comandante de batalhão:
oíir-i ti, 1l0l'l{'ad'h
1':\'<\
a In"lÍll\llcia
-- 170. :;7 L
oficin is 'Pl{' o In''IÍlelltaram
- ·112, 4;1(;, mo.
nlil'his
a queru Ioi concedido
ud iumont o <ln [J'<.·'liil'llcia17 b.

Curso de comandante de bataria, oficiuis que o Ireqüeutururu
4:)n.
Curso de oomandante de oompanhia (Esoola Prátioa de Engenharia), oli('i:li, qu« o fl'(''1iientuJ'alll _ 120.
Curso de comandante de companhia (Esoola Prática de Infantaria) :
c-.

--

oficiuis llOIl18:1dos p:\1'll a f'reqüónciu -170.
i-, que o Jl'l',!üt'lltllmm
413,4:17, 4!l1í..
ofu-iii« a quem foi (·ol1l'edido adiamento
da fl'eqü0n<:in-174.

ofii-in

Cu~o de comandante de esquadrão:
-_

ofir-ini-, 110IlW:\dos ']>I11'a u fl"'<jiil'l1cin
ofir-iu is qu« n 1'1't"lii,'ll!armll
.J:m.

Curso de oomandante de grupo de batarías,
fica

S<'IlI

{,!"{·ito

- 177.
ofi,i,1is

(·uj'l lt()men<;~o

IlH.

Curso de oomandante de grupo de esquadrões:
ofi('inis nomeados
jIlI1':1 ti fr<'qii('llcia
-177.
on(·iais (lU!' o fl'C'lii{'llln1'alll
l:ln.
Curso oomplementar de artilharia, ()jil·i:li, (llH'

o C'01ll'l\1írnm-

595.

Curso da Escola da Aplioação de Artilharia de Costa e Contra
Aeronaves:
__
__
__

ofir-in is nomeados 1':11':\ a .1n·'[ii<'I1('ia - 21.;.
oficoi,\is l:\1j:t 1101l1t'n(;iio ova SC'Ill ('I'l'ito- - ]77.
ofi('iais que o fl't'qül.:'l1!tu·alll
13~, ·1:1\1.

Curso de especialistas de telegrafia sem fios, ofi,·i"i..: 'pIe o fr<!qüental'lllll _ J.JO.

Curso do estado maior:
--

('XO]H'l'IlÇÜO

elo

("\1'go

<1..

JI]'of(·s;.;ol'

illS('J'içiio para ii 1ll1l[!'ÍC'U!a
lllil'iais ql1(' Q 11'pqii('ntarl1111-

;;\);1.

,14;;.

O:lIi.
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Curso de fortificação, comunicações e emprêgo e manuseamento
de explosivos, oficiais noiueudos para a Ireqüéncia - 28, 244,
:31G,332.
.
Curso de gases, fumos e lança-chamas:
-ofiei·,is nomeaclos para a fl'eljÜl']J(·ilt-2ü,
]10, 148, 190,222,
2..f.4,333, 385,387.
-oficiais que o Ireqücntaram
- 1:20, 175, 40;":;,..f.SG,487.
Curso de informação:
-oficiai, nomeados para a Ircqüênciu -10,
110, 1.:13,577, 581,
G..f.O,GOl.
-ofirinis que o Iroqüentar.un
- 301. ill\2.
-otiC'i:tis a 'Jl1em foi concedido adi.unento
da freqüência10,114.
-oficiais cuja nomeação para a fn'l[Üôneia fica sem efeitoG02.
Curso de íntormação e observação, ofui.us qlH' o Ireqüeuturum
H7.
Curso de instrutor de educação física, ofir-iu is que o Ircqüentnc-.

mm -

.JU5, 407.

Curso de instrutor de esgrima, oficiais que o lreqüentaram - 4G!).
Curso de Instrutor de esgrima de baioneta e granadas, oficiais
que o Ireqüentaram - 520.
Curso de metralhadoras
de cavalaria:
-oficiais que o Ireqüentaram
4 W.
-oficiais nonwallos pilr:t a Ireqüêuciu
- - 24.
-oficiais cuja nomeação fira sem d,'iio - ]18.
Curso de metralhadoras
ligeiras, ofir-i.i i« que o Sreqüentaram1,[;;, 520.
Curso de metralhadoras
pesadas:
-oficiuis ([\1e o Ireqüentar.un
- ::;20.
-ofu-iuis uomend os pam u freqüóncia - 21, 1Hi, 24J, 575.
-dntn do seu início - 525.
Curso de morteiros ligeiros, oficiais que o frel]lielltal'f\1ll-14G, 520,
Curso de oficial de informação de regimento,
oficiais nomoados
para a Ireqüência
22, !\)\), 221, 31;i.
Curso de pilôto aviador e metralhador
bombardeiro,
número de
mecànicos e ajudantes de mecânico de uerouáuticn n admitir 208.
Curso de professor de educação física, onciai~ (pIe o fre'lüenlarum - 4bli.
Curso de sapadores:
oficinis nomeudos pnr» [1 Ircqüêuciu
2:3,11;>, ;1;m, 30 1-oficiais que o Ireqüentarnm
. 1]:l, 4:37, 4G,i.
Curso de telemetrlstas
de artilharia, lJr<\l;flS que () devem freqüentar - 407.
Curso de transmissões:
oficiais 'lHe o frel!uenlaralll-14H,
222, 11:3, W7.
oficiais nomeados par:l a frel\ü011{,i,; -- 2ií, 200, 221.
Cursos e estágios no estrangeiro, pessoal nomeudo P'Il'f1 fi f'rcqüúnL

ela:

em Fnl1H)a - 200, :;on.
em 1u~lnterrn - un.
Cursos técnicos :
o]jeil1i::; notueurlos para fi fn"lüc'nei,t -oHeiais que os freljÜt'llt:lr,'1H
!i;;O.

;;22, 5Rl.
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sem efeito - 52:3, 58..1-.
Deoretos anulados - 56l.
Demitidos:
Declarações
----

'por limite de idade e opção .por outra reíormu - 4, 5, 54l.
a seu pedido - ..1-00.
llOS termos do Código de .T ustiça Militar - 100.
-1)05
termos do decreto 11.0 22:243, de 23 de Fevereiro de
1933 - 339.
-nos termos do decreto 11. o 23: 203, de 13 de ~ overnbro
de
1933 - 508.
-110S termos do derreto n ," 2ií:;317, de 3 de ~Inio de 1935-6215.
Depósitos, pessoal:
-de garun hõe» - 189, 381, 4Hl.
-geral de fardamento e calçado - 160, 5:íJ.
-geral de material de administração
militar - 1336.
-geral de material de aqunrtelumento
- 98, 128.
-geral de mnteriul de guerra - 12, 517, 035.
-geral de material de pioneiros - 13:3l.
-geral de muteriul sauitúrio e de hospitalizncão _ 481.
-de material aeronáutico - 3:314,514.
-territoriais de material
guerra - -1.05.
Direcção das armas, 'Pessoal:
-de artilharia - 515l.
-de cavalaria'12, 99, 1H:3, 101, 629.
-de engenharia
- 236, 355, .J-ií8.
-de infantaria - 10, 19, 160, 351, ·182.
Dírecção dos serviços, pessoal:
de administração
militar - 12, 98, 136, 557.
-de obras e propriedades militares - 90, 134, 327, 380, 558.
-de saúde militar -13,
]!H. Hl2, 353. 408, 557.
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Disponibilidade:
--

1lor têrmo de concessão de licença ilimitada - 87, 130, 50\).
Jl{)r 1.('rmo de St'lTiço nos estalli'l{'("iruentos iudu-triulizados
81, 131, :124, 342, 509.
por térrno d ... s<'rviço 110 :\linisll'rio das Colónins
83, 8-1,
130, 15ll, 184, 1145, 2ôi3, :17:3. .jOO, [21, 452,Híl,
5aR, 621, 6130.
-]lar t{'rl110 dr- serviço 110 :\Iillist{]'io dn Educação
Nacional
_
2;11.
por tórmo de serviço no jrini~tl,l'JO do Interior
183, 211,
2:11, 340, 421, 5:14, 5:llí.
-]lor t~r sido julgado pronto 1"\1':1o serviço peln Junta hospitul.u: de inspecção
- 12\), 400, ..J.2..1-.
Distritos de reorutamento e reserva, pessoal _ 10, O-!, 07, 135,
100, l!i2, 1\);1, 215, 2:3ô, 23;, 2U'I, :107, :120, ;3;;2, 3:ít, :3RO,tOô,
:í/í2, :í/í(i, 031, 67].
L,

__

o

E
Engenheiro fabril do exército,
conferido

ôste diploma

oticiuis

de artilharia

a quem foi

ilH;í, GnI.

:Épooas de ínícío e funolonamento de oursos e estágios:
-- na Escola de Aplicação
nuves - 50G.

de _\rt ilhnria de Costa e Contra Aero-

ÍNDICE
------

na
na
na
na
na

9

Escola Militar de Aeronáutica - 59ü.
Escola Prática de Administração
Militar - 596.
Escola Prática de Artilharia - 506.
Escola PrMica de Cavalaria - 118, 596.
Escola Prática de Enaenbaria - 5ÇJü.
-ria Escola Prática de In1~ntaria - 50G.
-na Escola de 'I'ransmissões - 5\)6.
Escala de acesso, panl, a promoção a segundo sargento - 2,7.
Escola de ApllcaQão de Artilharia de Costa e Contra Aeronaves,
'pessoal - 634.
Escola Central de Oficiais:
-nomeação de instrutores - 24.
-pessoal - \)8, 163, 189, 515, 554.
Escola Central de Sargentos:
distribuiçi:Lo do número de sargentos a nomear para D, ireqüência - 488.
-escala de sargentos em condições de poderem ser admitidos
à matrícuhL - 488.
-llúmero de sargentos a nomear para a Ireqüência - 318, 417.
-pessoal
406, 408, 514.
-sargentos abrangidos pelo artigo 45.0 do regulamento da Escola - 317.
-sargentos nomeados para a freqüêncin - 4\)2.
-sargentos que desistiram da freqüência - ;30, 122, 179, 224,
275, 491, 524, 585, G53.
-sargentos que não são nomeados para a Ireqüência - 492.
-sargentos a quem foi concedido adiamento da freqüênciu 492, 585.
-sargentos qne perderam a tolerância a 'lue ~e refere o artigo 34.0 do regulamento da Escola - 317.
Escola Militar:
-lista de apuramento e classificação final dos alunos que concluíram o curso - 5ÇJ3.
-nomeação de professores - 136, 355.
-número de alunos a admitir à matricula - 121. •
-pessoal98, 136, 327, 430, 667.
-praças e indivíduos da classe civil promovidos a aspirante a
oficial - 631.
-provimento no ('argo de professor - 400.
-relação dos alunos premiados - 4%.
Escola Militar de Aeronáutica:
-número de alunos l\ admitir --170, 442.
-pessoalÇJ7, 135, 103, 515.
Escolas, pessoal:
-de Educação Física do Exército - 55:3, (jü7, ü71.
-Prática de Administração
Militar - 382, 481, G3l.
-Prática de Artilharia - 98, 236, 307, 427, 482, 515, 628.
-Prática de Cavalaria - 160, 1ÇJO,215, G30.
-Prática de Engenharia - :381,457,458,
480, ,~82, G30.
-Prática de Infantaria - 13:3, 213, 2:36, 405, ;HU, 555, 027.
Estágio na Escola de ApllcaQão de Artilharia de Costa e Contra
Aeronaves, oficiais CUjl1 nomeação fi('[1, sem efeito - 118.
Estágio na. Escola Central de Oficiais, oficiais nomeados para a
Ireqüénoia - 116.
Estágio no estrangeiro, oficiais nomeados parlt a ire'} ül'ncia em
França - :321.
L;
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Estágio nos termos do decreto n.O 17: 378, oficiais nomeados para
li

Ireqüônci.i

-

169.

F
Filantropia e Caridade, do Instituto de Socorros a Náufragos, con
cessão desta medalha

li

oficiais -

271, 48J.

.

Fraternidade Militar, pessoal - 517.
Frente Marítima da Defesa de Lisboa, pessoal -

1\\1. 315.

G
Govêrno Militar de Lisboa, pessoal -

11. 32;). li:27.

H
Hospitais militares, pessoal:
_--

nuxil iur de Belém - 100, 180, 40\1. GJl.
das gllamiçôes - 400, GBl.
principnl de Lisboa - 37n, ·WO. 430, .358.
pl'inuipnl do Pórto - ]00, 18\1, 215, 4ií7 . .J-5().
regionai,
1;3, 30n, 4·0n.

Inactividade:
_-

por julgumeuto de incapacidade
temportirin de serviço pela
junta hospitalar de inspecção - S3, 8;j, 182, 231, 264, 343, 422,
425, 474. ô22.
-pO]' efeito de 'punição 53··1.
Inspecções, .pessoal :
de artilharia -161,
188, 214.
-de infuutnriu - 377.
_do serviço de administração
militar - \lR. 51.i.
_do serviço de saúde militar - 13, \lH, 180, 38:2.
-do servico veterinário militar - ;37\).
-das t ropns de comunicncão
- i);'íl.
Instituto Feminino de Educação e Trabalho:
__,__ pe::;soal- (l\), 631.
-relação das candidatas 11admissão - ül2.

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar:
___
__
__
--

€xoll{'mção do cargo de Pl'oÍ<'SSOl'
0:37.
nomeação para o cargo de professor - 20.
pessoal - 12, 95.
relação dos alunos premiados - 40R.
relação dos candidatos II admissão - 607.
Instrutores de topografia, oficiais considerados instrutores

-

32 .

..J
Júris:
--

par« nvnliur as provas de aptidão para o pósto d{· g"\l€l'ül 6Uí.
-puru avulinr us prOVi"; especin i- de uplidão puru () pôsto :l,~
mujor do serviço do estado mnior - "111, G6S.
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de aptidão
de
para .iva l·iur as provas cspecnus
.• para orpôsto
major ele aeronúlltica
_ 000.
-para aval im: as prOVIlS especiais
ele aptidão
'Par"
pôsto de
major de artilharia
_ 0(i8.
-purn avaliar
as provas especiais
de aptidão
'PUni
pósto de
111>IJOrele cavalaria
_ :35:3, ooR.
-para avaliar
as provas especiais de aptidüo plua
pôs Lo de
major de engenharia
- 608.
-parn avaliar as provas especiais
de aptidão para
pôsto de
maJo)' de infantaria
_ :370, OOS.
-vara avaliar
ns provas €specúis de aptidão para o pôs to de
major nt(-dieo - 407, GG\l.
-para avaliar
as provas especi.ris do aptidão para
pôs to de
major wterinúrio
_ 20, 0(j().
-par.i avaliar
as ProVIlS especiais de nptidão para
pôsí.o de
lllajor do serviço de arllllinistraçfío
militar
_ ;)7(), 428, 060.
-v,na 'lvaliar
as provas espeejais'
de aptidão
para o ]Jô.sto de
major do ·extinto quadro
de oficiuis do sE'('ret'Hllldo
mi litarL,
070.
•

--

°
°
°

°

°
°

--

as provas {'speeiais
quadro auxiliar
de
- 'pal'a uYtt!i:ll' as prOV~\S espeeiais
lllaJ0l' do ext intr, (jlllHho auxilia]' cip
do (:(j)]eurso
p'\l'n lJ1'pt>nl'hilllen(o
chefe de bundl' ele llnísi(',. _ 1:31.
diss()luç~() dJ'ste j úri - ;IlH.
.}h\]"l avalia]'

maiO]' do l'xtillto

-.
--_

de ~'jllidí1o para

O

pôsto de

artilharia
_ 070.
de a pt idão para o pósto

dto
eugeuharir, _ 1:1, 100, 670.
de vucuturus de alferes

L
L?genda de bandeiras, sllb"titui'çí1o _ 210.
LIsta geral de antiguidade dos oficiais do exército metropolitano
e empregados cívls, Ji"tl'ihuiÇí1o _ aia.
Listas:
-de antiguidade
dos stll'gentos
ajudantes e primeiros
sargentos
elas diversas
urrnus e serviços _ :3Ç).
-dos oüciuis que se of(,]'E't'eram 'paru servil' nas colónius
27:3,
4ü7, O;i1.
Louvores:
L,

ios,

_ II ofil'i"is
-101>, ioe. 10H, 110, HO, 101i, 107,
2.38, 2a\1, 271, :311, :112, ilV3, .+:35, 402, 4G:3, 481>, 563,
087.
li ]>1'a(;,\s _
:3:38.

--

a iudivtduo-,

da das",

('ivi] -107,

10G,

sio,

504, G8n,

21\), -ilH.

M
Ministério

da Guerra,

Repartiçüo

-.
--

]>e",,),\1:

do (Llhillett'

1." Dil'\.'(·çüo (}1'ml--l1,
;>5:3, ;';)i). r,t)7. 551'1.

_

:HL
\l~, 18n,

:350, :35:3, il70,

120, :i.)l,

DirE'cçiio (lera] -11,12,
OH, 00, no, 1:3;). }.[\), 2:jfl, )3,7,
408, ..J:W, ,12R, ·1Al, ;il:l, 020, 6:35, (j(l(i.
:I.' Dil'{)('çfío (;t'ra] - :);)1, 10;), .J.07, 420, -1:iH, .IRl, 'IR2, ,);;:1,

2.'

il70, 40"
5r>.1.
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-Repartição Geral - 96.
Ministros:
-exoneração - 80, 305.
-nomeação - 80, 305.
Missões de estudo, pessoal - 449.
Monteplo dos Sargentos de Terra e Mar (Extinto),
394.

balanoetes

__

N
Número de oficiais que devem freqüentar cursos e estágios:
-na Escola de Aplicação de Artilharia
de Costa e Contra
Aeronaves - 596.
-na Escola Militar de Aeronáutica _ 596.
-na Escola Prática de Administração Militar _ 596.
-na Escola Prática de Artilharia _ 596.
-na Escola Prática de Cavalaria - 596.
-na Escola Prática de Engenharia - 5\l6.
-na Escola Prática de Infantaria - 596.
-na Escola de Transmissões _ 596.

o
Obituário - 37, 126, 154,180,208,
228, 258, 304-, 318, 335, 3UO,
396, 418, 447, 4.70, 501, 530, 617, 655, 694.
Oficiais:
-aprovados nas 'Provas especiais de aptidão para o pôsbo imediato - 116, 143, 146, 364, 387, 412, 413, 414, 440, 573.
-que desistiram de satisfazer às condições de l)I"omoção145.
-cuja colocação deixou de ser considerada por motivo disciplinar - 20, 464.
-cuja colocação foi por pedir - 464.
-inválidos de guerra que regressaram
11adi, idade do serviço - 626.
-_
que acumulam funções - 20, 25, 115, 117, 11\l, 147, 169,
174,178,200,201,245,270,
:387, 466, 521, U·17, eoo, (jlll.
-reintegrados - ,122,42:1, ,151, 4:)4,507,5:35,536,
;1;37.
-que alteram o seu lugar Jl(1. escala _ 4:36, 438.
-que chegaram à altura 'Para entrar no quadro-2J,
115, 116,
120, 146, 149, 150, 178, 1nÇ), 200, 201, 202, 22], 22.1, 2.14, 2.t5,
246,27:3, 334, :36~, :366, 387, 411í, ·1;37,4GB, 401, -Hl6, 4U7, 4H6,
520,521, 523, 573, 576, cm, 581, 584, 648, 64Ç), 68\l, 0\l2.
-que chegaram à altura para a promoção _ 11-1.
-a quem oportunamente
será indicada a data dcc;c1e <i\1\' contam a antiguidade do pÔSLO -1\l\l,
2ta, :132, :3(j..j,-lU.
-que contam a antiguidade. do pôsto
151, ;lli:l, :lO.t, :Hi::í,
306,367, :385, 386, 388, 415, -J..'l8,440,106, -107,IH;í, -187, ,188,
520, 521, 522, 523, 573, 575, 576, 580 581 582iHI
O-lU {no
051, 090, 001.
'
,
"
,
,"
-que contam a antiguidade do põsuo de lCll{;nl,' __ 121.
-que contam fi al1l1gmdade do pôsto p:ll':< t odo-, o, efeitos __
202, 246,
.
---

•

que continuam fi exercer fun~ões -114,120,200,2,1;"),
que contmuam a prestnr sen'iço _ 11 J 1')0 1')1 118 17-1
175, 201, 220, 273, 316, 300.
' -,
-,
"
,
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que düo ingresso na arma de aeronáutica - 658.
que dariam entrada no quadro - 178.
.
__
que deixam de estar suspensos das [unções de servl<;o-tí80,
602.
__
que deixaram de acumular Iunções - 332,440, 576.
.
__
que deixaram de estar su~pensos das funções de servIço20, 30, 1-16, 648.
-que deixaram de exercer funções - 115, 16f1, 2~6, 575.
-que deixaram de prestar serviço _ 114, 115, 245, 389, 4:38,
575, 649.
~
que desistiram de servir nas colónias - 140, 315, 333, :104,
648.
•
__
que exercem funções _ U7 272, 27:3, 312, 31il, 414, 4]5,
581, 6m, (l\l2.
'
-que exerceram funções - 11;;, il12.
__
que ficam suspensos das Iunções de serviço
3HI, 332,
333,365. :388, 412, 437, 4H4, 572, ora, ();)O, ooo.
__
inválidos que foram mundudos prestar serviço - 52;).
__
que prestrrm serviço - H8, 175, 201, 221, 222, 246, 3]6,
365, 366, 387, 575.
-que serinm transferidos ]lor motivo disciplinar - 387.
-transíeridos
por motivo disciplinar - 00, 2H7, 307, H3l, 35<3,
40R, 427, 461, 41:31, 558, ü:3-l, 650.
-trunsíeridcs por nota - 523.
-que perderiam a sua putente
aRR.
-que. completaram um uno de comando - ;;20, 57:1.
Ofioinas gerais de material aeronáutloo, ]Jpssoal - lHO.
Ordem de Benemerência,
conC<t;sslio li oficiais - (l Hí.
Ordem do Império Colonial, l·onceSslto a ofic in is - ;)(\7, 045.
Ordem da Instrução Públioa, COIlN'SSÜO a oficiais - tH5.
Ordem do Mérito Agríoola e Industriai,
concessão a oficiais-567,
64,1.
Ordem MllItar de Avlz:
__
eOll('('SS;;'O
11 ofn-iu i» 111, '2'20, a;;\), 360, 565, 044.
__
írrndiucüo
de ofu-i.ris - 220.
Ordem Militar de Cristo, concessão a oficiais-UI,
350, 385, 561,
644.
Ordem Militar de Santiago da Espada, concessão a oficiais - 220,
359, 5G7, G44.

p
Portarias
Portarias
Promoção
Promoção
-por
-por
Prova de

anuladas
117, 119, 182.
sem efeito -140,
20:2. :~:J2, 33:3, 3(\6, 'H4, 520, 521.
a brigadeiro
\11, 188, 234, 37G, 470, 550.
a general:
antiguidade
- \H, :l7;;,170.
escolha - - 50:1.
equitação de esoola, e11\ssin{'açiio obtida - ·117.

Q
Qu~dro dos serviços auxiliares do exérclto,
ajudantes, n promover - .iRL

número

de

<;D rgr-ntos

íNDICE

H

R
Rectificações - 77, 180, 20R, 228, 2:3\), :30~, :31\1, ;)90, 4.47, 471,
sso, 57(i, (i18, (j:"i5,695.
Reforma:
__
,po]' julgameubo de incnput-i dnde de todo o serviço pd" junta
hospitalar de inspecção - 80, 88, 1:30, IS5, 18ü, 26:3, :324. :341.
__
promoções - 02,93, HIO, 21:3,325, -i-O-!.
__
nos t€1'1l10S do decreto 11.° 1(;:443, de 1 de Fevereiro de
H120
2()!j,+2:1.
__
\lOS termos
do decreto n.v 17: 3';8, de 27 de Setembro de
11)2\1- cl, so, fm, 130, iss, 211, 232, 264, :306, 324, 340, 342,
;344, ;374, J01, 4;'):3,455, 470, 510, 511, 5:J5, 624, (j60, 062.
__
nos termos do decreto n.v 21:990, de 16 de Dezembro de
19:32
,í, 212, 2:33, 264, 341, :_}.t5,375.
__
nos termos do decreto-lei n." 25: 317, de 13 de Maio de
19:35 - 454, 538, (j25, 662.
__
nos termos do regulamento de disciplina militar - 3-!1.
Regiões militares, pessoal:
__
2.a _ ]2, 1U1, 260.
_:3.a
;3;')1.
__
..t.a
307.
Reserva:
__
rpor Julgamento de incupuc idude do serviço activo pela junta
hospitulnr de inspecção - 3, 83, 80, 87, 18c1, 2:31, 300, 3~J, 342,
:374, :J()0, ~22, ·.12,1,45-i-, 477, 510, 537, 5:38, 622, 62-1, 658, 660,
061.
__
nos termos da orgauizução do eXl'l'cito de 1n11 - 341.
_promoções - 404.
__
110S termo>; do der-reto 11." 12: 017, de 2 de Agosto de 1926 4,86,150,
1A0, 211, 232, 2ocJ, :344, 37'J. iln0, 401, ;')10, 535, 54:0,
660,662.
__
nos j,el'lllOS ,10 decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1029 - :3,83,8.'), R(i, 87, 120, 18!, 185, 211, 2:30, 2:31,2:32, :324,
:l:30, :341, :34:3, :l72, :37:3, :371, :3\l0, 4.01, 422, 4:Ui, ·J;,)2,475, 4'16,
líon, ;')31, .'):30, 02;'), (j1í8, 660, (i01.
]lOS l~'J'lJlO~
elo der-ret o 11." 1!):171í, dt' 27 d" Dezembro de
10:30
1RIí, ·122, 452.

s
Secção de estatística e orçamento, pessoal
161.
Separados do serviço, nos termos do regulamento de disciplina
militar
2:32, :3-!Ií, 623, 650.
Serviços cartográfioos do exérclto,pessonl
- 237, :351.
Sub-Seoretárlo de Estado da 'Guerra, nomeuçüo
:305.
Subsídios:
__
c()1\('estião 121', 210, 201, 420, ;'):32, 6;í7.
(,oll('('ssilO d{' reversão
2,127,128,
:337,338, :;0'1, 4:20, 450,
;');32.
Supremo Tribunal Militar, pessoal - \lJ, 187, :376,J26, 63:3.

T
Tribunais

militares

dl' ]'i"IJOll

territoriais:
ól56,
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-do Porto - :lO" ;35:3.
Tribunal militar especial, p€ssoal.-

\J3, 132, 163.

v
Valor militar, ~onees"ilo desta medalha,
218.
Vencimentos de oficiais nas situações de
~~dos do servlço_:n.
122, 150, 202,
308, 38Q, 41G, ru, 408, 4\1-1,524, 585,

com palma, a oficiaisreserva, reforma e sepa224, 275, 317, 334, 367,
653.
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20 de Janeiro de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

da República - Secretaria

Decreto

n,>

26:225

U snndo da faculdade que me confere o n. o LOdo artigo 81. da Constituição: hei por bem, sob proposta do
Presi.dente elo Conselho, conceder ao tenente.coronel
Henrique Linhares de Lima, Doutor Manuel Rodrigues
Júnior, Doutor António de Oliveira Salazar, coronel Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa, comandante Aníbal
de :Mesquita Guimarnis, Doutor Armindo Rodrigues Monteiro, Dr. Duarte Pacheco, licenciado em direito José
Silvestre Ferreira Bossa, Doutor Eusébio Tamagnini de
Matos Encarnação, engenheiro Sebastião Garcia Ramires
e Dr. Hafael da Silva Neves Duque a exoneração que
me pediram de Ministros do Interior, Justiça, I<'inanças,
Guerra, Marinha, Negócios Estrangeiros, Obras Públicas e Comunicações, Colónias, Instrução Pública, Comércio e Indústria e Agricultura, lugares que me apraz
declarar exerceram com zêlo, inteligência e acendrado
patriotismo.
Publique-se.
raços do GOYôrno da República, 18 de Janeiro de
1936._ A~'TÚNIO ÓSCA1{ DE FHAGOSO ÜAl{MUNAAntó11io de Oliveira Salazar.
0
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Decreto n,> 26:228

"C sando da faculdade que me confere o n. o L o do artigo 81.0 da Constiturção : hei por bem, sob proposta do
Presidente
do Conselho,
nomear o Dr. Mário Pais do
Sousa, Doutor Manuel Rodrigues Júnior, Doutor António de Oliveira Salazar,
coronel Abilio Augusto Valdez
de Passos o Sousa, comandante
Manuel Ortins Bettencourt, Doutor
Armindo Rodrigues
Monteiro, major de
engenharia
Joaquim José de Andrade e Silva Abrauches,
Dr. Francisco José Vieira. Machado, Doutor António Faria Carneiro
Pacheco,
Dr. Pedro Teotónio
Pereira e
Dr. Rafael da Silva Neves Duque respectivamente
Mi->
nistros do Interior, J ustiça, Finanças,
Guerra. Marinha,
Negócios Estrangeiros,
Obras Públicas e Comunicações,
Colónias,
Instrução
Pública,
Comércio
(\ Indústria
e
Agricultura.
Publique-se.
.
Paços do Govõrno da República,
18 de Janoíro de
H)3(),- ANTONIO

ÓSCAI{

DE FHAGOsO

CAHi\IONA -

Antó-

nio de Ollceira Salazar.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

1IlllHla o Govêmo da República
Portuguesa,
pelo
Ministro
(la Guerra,
conceder, )IOS termos do decreto
n." H3:070, (le 25 de Setembro
(le ]928, a D. Alice
Guedes de Melo, D. Aldn Guedes {le Melo, D. Francelina Guedes de Melo e D. Feruandu
Gltl'(lps ele Mr-lo,
órfãs do capitão reformudo
of osé Joaquim
Uuedcs ele
Melo, a reversiío (la cota parte (lo subsídio mensal dr
6$ que percebia
sua mííi D. ~Iaria ela Glõria Rochu
Guedes elp 1Ielo, fnlecirln em :30 elo mês finrlo.
Ministério
(la Guerra,
2.J- ele Dezembro
ele lH;{.j. O }Iillistro (la GUP1'1' a , ..l1iílio Llll[JlIsto r(/lrle:; de FIlS~os e Sousa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 .le .Iauei ro (Ie 1936.
N ão são devidos emolumentos, nos termos do decreto
n.O 22:257).

~Ianda
O Govêrno
(la República
Portuguesa
ppl0
Ministro
da Guerra,
conceder,
110S termos
dn decreto
!l." ]ü:070,
ele 25 de Rl'tplIlhro ele lD28, a D. Márcia (lo

2.' Série
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Espírito Santo Teixeira de Carvalho e sua filha D. J
lia de Almeida
Carvalho,
viúva e órfã do tenente de
rPRena ~\_rl UI' de Almeida Carvalho, a reversão da cota
parte do subsídio mensal de 6$ que percebia seu filho
e irmão Fernando Lieo'e de Almeida Carvalho, que em
'b
,
it o
18 de Agosto
do ano fiudo assentou praça no exerci
como primeiro
sargento cadete.
_
Ministério
da Guerra,
2-1 de Dezembro de 1930. O ~Iinistro ela Guerra, !1bí7io .Ju[Jwto 1'aldez de Passos e SOUSCL
ú-

(Visada

pelo Tribunal

Não são devidos
n.v 22:257).

do Coutas em 2 de Janeiro de 1!J36.
emolumentos,
nos termos do decreto

II - RECURSOS
Ministério da Guerra _1." Direcção Geralde 15 do corrente

POI' deC/'eto

2,a Repartição

mês:

Coucecli<1o provimento
ao recurso n .' 2:372, interposto
per~llte o Conselho de Recul'!'4o:s pelo tenente miliciano
de lllfantal'ia,
do quadro especial, .Toaquirn José Alves
~a 1Iota, pOl' ter fundamento legal, t' em que recorria
do despacho mini~tel'iul tJl.lC lhe iude f'er-in um l'e(lucl'illlento cm que rcclamnvn (lu sua tl'ullsfcrêneia, pOI' mo+ivo d.iscipl.iuar, do regimpnto de infantaria
n .? 16 para
o batalhão al' caçadoras n." 1.

III-MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPOI' portarias

de 11 rio corrente

2,a Repartição

mês:

Reserva
Capiiiii,;, de artilharia,
no quadro da arma, ,Joaquim
rlp Fig'lll'iJ'e<lo FigllPil'nl (' picador, supranumenirio
pl'l'lUanellte, do regimento
de artilharia
ligeira n ." .J,
~ralllll'l
Fl'azão Pvreira L' Í\'II 'ldl'" (1(' inf'autnria
, (la
ES('~~a ~filiial' r1e .lhl'Ollúutica,
.J o, quim Frmu-i-«-o
(ln ~ll\,;l Canhão e , supranumerários
pormnnon
os. (lo
í

ORDEM

DO EXÉRCITO
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batalhão de caçadores n ." 6, Manuel de Albuquerque
José 'reie, elo quartel general da 3.a região militar.
xeira, o primeiro nos termos da última parte da alínea ii) do II 3.· do artigo 10. do deneto n ." 17::H8,
de 27 ele Setembro de 1929, o segundo por ter ating-ido o limite df' idade, nos termos do mesmo artigo, e
os restantes
por terem sido julgados
incapazes
do
serviço activo pela junta hospitalar
(le inspecção, clevendo ser conaideradoe
nesta situação,
o primeiro
desde 8 elo corrente mês, o segundo e terceiro ae~ele
2~ e os restantes desde 16 de Dezembro do ano findo.
0

Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano
módico, elo quadro dos oficiais médicos auxiliares
<lo exército, Francisco
de JCRUSRodrigues Sequeira,
110" termo R elo ~ 3.· do artigo
61.·
elo decreto n .? 12:017, ele '2 ele ~"'_g()"to ele 1926, por
ter atingido
o limite de idade, d eveudo ser considerado nesta situação desde 1 do corrente mês.
Reforma

Coronéis AUgURto Pereira
da Silva, .TliBo César elos
Santos Segurado
r, graduado,
Luiz Cabral e Sousa
Teixeira
de Morais, e capitãis
António
Antunes
e
Augusto
César de Brito, todos na situação
ele reserva, nos termos elo II 4.° (lo artigo io.: elo decreto
n ." 17:378, de 27 dp Retembro d e 1829, por lerem
a t in gido o limite cle irlad e, deveu elo ser cousi.Ierndos
nesta situação, respectivamente,
desde 6, 9, 3, ;) e :3
{lo corrente mês.

Ministério
Por

portaria

da Guerra - Repartição

de 23 de Dezembro

Geral
de 1935:

Demitic10 do seu cargo, por ter completado
setenta
anos de idade e ter optado pela reforma, como primeiro
cabo pensionista
da guarda nacional republicana,
o segundo contínuo dêste Ministério,
Ciriuo.
(Anotada

1(35).

pelo Tribunal

de Contas em 31 de Dczcu.bro

de

2' Rérie

POI'

ORDE\[

portaria

N." 1

110 EXÉRCITO

de

(J

5

do corrente mês:

Demitido
elo seu cargo, por ter completado
R.etel~ta
anos de idade e ter optado pela ;eforma, C011:-0pnmell'O
cabo pensionista
ela guarda nacional rep~lbhcana,
o segundo contínuo dêsta Ministério,
Antóuio Cardoso.
(Anot'\lla
lQ3ü).

pelo Tribunal

Por p01·taria

de Conta.s em 3 .le Janeiro

de 23 de Dezembro

de

de 1930:

Reforma

COllsiderado na situar-ão rle reforma ordiuária,
desde
13 de _Dezembro üe 1935, o alteres, inválido r1e guerra,
J oaquim ~\_nt611io Ronrou,
por ter Rido julgado
incap.az de o tod o o serviç'o, nos termos ela alínea li) elo artlgo -t. e n ,? 6.° do arti.go 5.0 do derreto n ." 21: 990,
de 16 de Dezembro ele 1932, morl ificado pelo derreto
n.s 25: 548, de 27 de Junho ele 19;3.),

IV -

Ministério
P01'

PROMOÇOES

da Guerra _La Direcção

portarias

de

2.a Repartição

Geral-

2 do corrente mês:

Regimento de infantaria

n. ° 19

Tenente r10 serviço de administração
militar,
supranumerário, o alferes do mesmo serviço, com a patente
de tenente,
supranumerário,
Casimiro Artur Vieira,
contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1935.
Regimento de cavalaria

n.s

4

Tenente elo serviço dE' a(hllini1itração
militar,
supnlllull:,l.erário, o alferes do mesmo serviço, suprauumerrino, Elói do Nascimento
Saraiva da :Mota, contando
a antiguidac1e
desde 1 de Dezembro de 1935.

ORDEM
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Regimento de cavalaria n. o 9
3.' grupo

Tenente do serviço de administração
militar,
supranumerário,
o alferes do mesmo serviço, com a patente
de tenente, supranumerário,
Alfredo da Costa Setas,
contando a antiguidade
desde 1 ele Dezembro de 1935.
Escola Prática de Engenharia

Tenente,
tando

o alferes Vasco de Paiva Baltasar Brites, coua antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1!J35.
Regimento de telegrafistas

Tenetes, osn alferes .J osé de Azevedo Monteiro de Barros e Luiz Câncio Murtins, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro (le 1035.
Batalhão de pontoneiros

Tenentes,
1Ianuel
des de
tando a

os alferes Horácio .J osé de Sá Viana Rehêlo,
Avelino Barreira
Antunes,
Alexandre
Gue1fagalhãis
e lIenry
Dumond
N eshi tt, conantiguidade
desde 1 de Dezembro de 1D35.

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente do serviço de administmção
militar,
supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Cândido
<la Silva Simões, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1935.
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
supranumerário,
o alferes do mesmo extinto quadro,
supranumerário,
José .T oaquim dos Reis, contando a
antiguidade
desde 1 de Dezembro de 19:35.
I.a companhia de administração militar
Tenente <lo serviço <le admiuistraçüo
militar,
';Upl'allUmerário, o alferes elo mesmo serviço, supranumerário,
Manuel Gomes de Silva Vera Cruz, ('ouinlulo a antiguidade desde I de Dezembro (h> 19:1:'),

ORDEM
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Agência militar

Tenente do serviço de administração
militar,
supranumerário,
o alferes do mesmo serviço, com a patente
de tenente,
supranumerário,
João Baptista
Repenicado, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1936.
Adidos

Tenente
farmacêutico,
o alferes farmacêutico,
adido,
professor do Colégio .Mil itar, António .Augusto Castanheira
Samuel, contando a antiguidade
desde 1 de
Dezembro de lf13.j,
Tenente do serviço ele' ad ministmcâo
militar,
o alferes
do mesmo serviço, aeliclo, Abel António
Xogueira,
contundo
a an tigui dad e (les(le 1 de Dezembro
ele
19~{6.

Nos termos do artigo 3.° elo decreto-lei
n .? 25: 2n4,
elE'2G de Ahril de 1935, e em conformidade
com o <1isposto nas alíneas a), li) e c) do artigo 1, ° do decreto-l ei
n ." 22: 039, de 28 de Dezembro de 1932:
•
Ministério

da Guerra - 1." Direcção

Geral-

3.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
sem prejuízo
de antiguidade,
o sargento
ajudante,
<10 regimento de infantaria
u." 7, António da Rocha
Barbosa.
Ministério

da Guerra - 2," Direcção Geral-

1.' Repartição

<10 quadro dos serviços auxiliares
do exército.
sem prejuízo
de antiguidade,
o sargento ajudante,
ela .~.• companhia
de saúde, Alvaro Franco Neto.

Alfp!'t'fl

Ministério

ao

da Guerra - 3.' Direcção Geral-

1.' Repartição

AlfE'rps
quadro dos serviços aux iliares do oxérci to,
sem prejuízo ele antiglliclaclp, o saJ'g{'nto ajudaute
{la
:1." {'Olllpanl1ia {Ie adm iuistraçflo
milita!', J'oão Luiz
Ih' Nousa.

•

8
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Regimento de infantaria

:\.0 1

2.' Série

n.O 4

Alferes do quadro elos serviços auxiliares
do exército,
sem prejuízo
ele antiguidade,
o sargento
ajudante,
elo batalhão ele caçadores n ." 4, José de Sant' Ana J
mor.

ú-

Regimento de infantaria

n,O 9

Alferes do quadro (los serviços auxiliares
(lo exército,
sem prejuízo ele antiguiclac1l',
o sargento
ajudante,
do batalhão de metralhadoraa
n ." 3, Sebastião Ramos
Afonso.
Regimento de infantaria

n. ° 10

Alferes do quadro aos serviços auxiliares
(lo exército,
supranumerário
permanente,
sem prejuízo
(le antigui(ladp,
o sargento ajurlante , suprauumerário
permanente,
do mesmo regillH'nto,
~liguel Augusto 'I'avares.
Regimento de infantaria

n.O 20

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
sem prejuízo
de antiguidade, o sargento
ajudante,
elo distrito de recrutamento e reserva n." 20, Cassiano
Fernandes
Carranca.
Batalhão de caçadores n.O 2

•

Alfel'l's do (lUadl'o dos serviços auxil iares (lo exército,
sem prejuízo
de nnt iguidudo,
() ,ml'g'pulo ujudaut o,
(lo regimento
de infantaria
n ." 20, Alberto
Ferreira
de Morais.
Batalhão de caçadores n. ° 4

Alferps do quadro dos serviços auxiliares
<10 exército,
se m prejuízo
ele antiguidad«,
o sargento
ajudante,
(lo l'l'gimento de infantaria
u." 4, J'osé ~Iartim; Fungueiro.
Batalhão de ciclistas n. o I

Alfr-res do quadro dos 1';('J'YÍc,'os nuxiliares
elo exérci to,
sem prejuizo
rl.e aní iguitla.le,
o :-;al'g'('llto ajudante,
(lo l'l'gimenLo (1(· cavalaria
11." {), .Touo .\ ugusto
Fraclique.

2." Sério

9

--:..

Distrito de recrutamento e reserva n. o 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
sem prejuízo
de antiguidade,
o sargento
ajudt nte,
José Segudo reg-imento (le infantaria
11.0 G, Delfiuo
rado 'Tieira.
Distrlte de recrutamento e reserva n. o 9

Alferes do quadro dOR serviços auxiliares
elo exérci tn,
supranúmerãrio
permanente,
sem prejuízo
de anti-.
gui<1ade, o surgonto ajudante,
suprauumerai-io
permanente,
<10 reg-impuül
ele infantaria
n .? 0, José
X ogueira de Carvalho.
Grupo de artilharia

a cavalo n.O 2

Alferes elo quadro dos serviços auxil inres <10 exercito,
sem prejuízo
ele antigui(la<le,
o sargento
ajudante,
elo regimento
de cavalaria n .? 4, Júlio Frederico de
Matos.
Grupo de artilharia

pesada n. o I

Alfpres do quadro (los serviços auxiliares
<10 exército.
Rem prejuízo de antigui(la(le,
o sargento
ajudante,
(la companhia rle trem Iripomóvel, X orberto ele ~foura.
Regimento de cavalaria n. o 2

Alferes <1Qquadro (los serviços auxiliares (10 exército,
sem prejuízo
(le antiguida<le,
o Sal'g'Pllto ajudante,
(lo regimento de cnvularia u." 7, Francisco ,José Raio .

•
Regimento de cavalaria n. o 9

Alft'l'es elo quadro (los serviços auxi linres do exérrito,
sem prejuizo
(le antiguidalh')
o ;;arg-ento uju.lnnte,
do l'('giUll'llto de artilharia
ligeira 11." 2, Mnuu«! Luiz
Ferraz.
Regimento de sapadores mir.eiros

elo quadro (lo,.; sPl'vj(;o,.; nu il ia res elo exérr-itu.
prejuízo cip tllltig-ui<ladl', o sal'gPIl1(~ ajudmrte elo
l'PgTIlIl'uj o do td('gr:di~t:ts,
Heruurdo
Dius.

,\,]fpl'!"S
SPlll
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Grupo independente de aviação de bombardeamento

Alferes <lo quadro dos serviços auxil.iares
do exército,
sem prejuízo
de antigui(hule,
o sargento
ajudante,
<lo grupo ele aviação (le iuformação
n.? 1, José Maria
:Jlartins.
Comissão de assistência aos tuberculosos do exército

Alferes elo quadro dos ;;ervi<;o:'l auxiliares
elo exército,
sem prejuízo
fIe an tiguidado,
o sargento
ajudante,
de saúde, .Tosé Gonçalves :Jliragaia.
da 3.a companhia

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra _Ln
Por portaria

E TRANSFERÊNCIAS

2.a Repartição

Direcção Geral-

de 11 do corrente

mês:

Direcção da Arma de lníant-r!n

Adjunto,
o major, do regilllPllto dE' infantaria
n ." 15 .
.T osé Maria ~ epollluceno Mimoso, sem dispêndio para
a Faseuda X aciona1.
Regimento de infantaria

'l'oueute dto infantaria,
:JIanuel Vaz .

•
1'E'('l'UÜ1111E'l1l0

em d isponihi lidado,

Regimento de infantaria

°

Comandante,

n.v 3

11.°

J'onquirn

17

coronel <le infantaria,
elo d ist rito de
e reserva n ." 17, :Jlauro ()]a\"o Correia

de ~\zcverlo.
<1e infantaria,
uo quadro
.\ug'm;to (la Rosa :Jll'wles.

'I'enentc

ela arma.

Yergílio

Distrito de recrutamento e reserva n. o 17

Chefe, o coronel, <lo l'('gimpllio
José- Machado
Duarte .l ún ior.

de infantaria

u ." 17,

ORnEM no EX]~RCITO 1\'.0 1
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Grupo independente de artilharia

'I'enen+e dI:' artilharia,
Gomes Hiheil'o .

•

de montanha n. o 15

no quadro

Grupo de artilharia

11

da arma,

Euclides

pesada n. o 2

Alferes, do regimento
de artilharia
<ruim Teixeira Telo.

ligeira

n.? 2, Joa-

n. 03

Regimento de cavalaria

Alferes picador, <lo grupo mixio imlepeudonte
(le artilharia montada n .? 1-1, Emídio Augusto ele (lliyeira
Stoffcl , por pNlir.

POI'

portarias

Ministério

de 18 do corrente

mês:

da Guerra - I.' Direcção Geral-

I.' Repartição

Capitão miliciano,
<lo quadro especial, do regimento
de
infantaria
n .? 1-1, ..António Dias, sem dispêndio para

a Fazenda
Ministério

:x acional.

da Guerra - 2.' Direcção

Geral-

3." Repartição

'I'cuvnto-coronel
<lo ;;(,1'\'ir;0 <1e udmiu istração
militar,
da Direcção (lo mosmo serviço, Amadeu Damasceno
Vieira de Castro.
Ministério

da Guerra - 2." Direcção

Geral - 4,' Repartição

Major. <lo l'egiulPnto ele cavalaria
Pinto dr Abreu Soto )Iaior,
Govêrno militar

n." 9, Primo

de Sá

de Lisboa - Quartel general

Chefe, interino,
(la L" Hf'}>.utir;ão, o coronel elo exti 11 t () quadro auxiliar
<Ir artilharia,
su prall um erário
pt-rumnen te, elo distrito
rle recrutumento
e reserva
li." 7, Ernesto
Joaquim
Feio, sem dispêndio
para a
Fazenda
~ ncional.
EXOllf'rado de chefe iu teriu o , ela ] ." Repartição,
capitão do extinto quad ro do oíie'iais do sccrctnriado

°

militar

.Tülio (h, Curva l hn '-idal.

12
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2.' Série

2.' região militar

Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

. Capitão de engenharia, da Escola Prática
António José Pimentel.
Regimento de infantaria

da arma,

n.O I

Tenente ele infantaria, supranumerário permanente, do
distrito ele recrutamento e reserva n ," 5, Angelo Vítor
da Silva Laffont.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

Alferes elo extinto quadro auxiliar de artilharia,
8Upran um erário, da bataria ele artilharia
de defesa
móvel de costa n 1, Manuel Bento Alves.
.?

Depósito geral de material

de guerra

Tenente elo extinto quadro auxiliar de artilharia,
elo
grupo de artilharia contra aeronaves, Ra1Íl Mendes
Ribeiro.
Direcção da Arma de Cavalaria

Adjunto, o tenente ele cavalaria, no quadro da arma,
Joaquim Queiroz ele Andrada Pinto.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Chefe <la 3.a Repartição, o major (10 serviço do administração mili-tar, da 3.a Repartição ela 2.a Direcção
Geral dêste ~Iillistério, Manuel António <le Olival
J üuior.
Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

Oficial ele serviço, o tenente ele infantaria, no quadro
da arma, José António Vasco :Mascarenhas J úuior.

Por portaria de 20 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2.· Direcção Geral-

L' Repartição

Tenente-coronel,
do regimento ele artilharia
ligeira
11. o 2, Acácio AUgURto Correia Pinto,
sem dispêndio
para a Fazenda N acional ,

•

2,' Série
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Chefe da 1.' Repartição, o tenente-coronel médico, inspector interino da 2,' inspecção do serviço de saúde
militar, Alberto Luiz de ~fendonça, sem dispêndio
para a Fazenda 1'\acional.
2. a i~specção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, Ricardo Garcia.
Hospital militar regional n. o 4

Director, o maj 01' médico do regimento
n
8, José ~Iaria Soares.

de cavalaria

.?

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos caaitãls do extinto quadro auxiliar
de engenharia no ano de 1936

Vogal, o maj

de engenharia

01'

Ministério

José da Cunha Lamas.

da Guerra - Repartição

Geral

de 6 do COITeI/te mês:

Por portaria

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedito', por lhe aproveitar a condição 5,a do artigo ..t. do respectivo regulamento, o segundo sargento reformado Honorato Marques, n. ° 722
da 3.' Divisão do Depósito ~filitar Colonial.
O

VI- COMISSOES
Ministério

da Guerra - Repartição
de 3 do corrente

POI' portaria
Considerando

(11H\ dopois

do Gabinete
mês:

de largas

das c intensificadas

desde então,

feiamplia-

experiêucias

tas durante a Grande Guerra c sucessivnmente
OB Pl'OCl"lSO:>

e exames

ORDEM
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psico-técuico«
têm aeí ualruente uma apl icação corrente
aos serviços militares
em vários países ;
COll~i(lerull<lo que essas ap licnções poderão ReI' também adoptadas
no nosso exército,
(luer no domínio dp
orientacão
profissional
e pe<1ugóg-iea dos alunos" dos
estabelecimentos
militares
de instrucâo,
quer no domínio l1e splec(;ào profissional
dos individuo»
aptos para
o exereÍ!·io d e algumas
especialidades privativas de
det erminnd os corp()~ de tropas uu estabelecimentos
militures,
r-orno as e,'llí<·('iali<1a<les ele pi lôto e mecânico
ele
aviução,
mecânico e condutor ele viaturas
automóveis,
art.ífice, telemetrista,
tt'legl'afista,
ete.;
Consi(lel'all<lo
(lue o )lini"tél'io
(la Lnst rução Pública,
pela ut il izuçâo da orguui'l,a(,i'io e upetrecliumcnt o IllO-.
dernos e apropriados
(lo Instituto
de ()rienta(;ão
Profisxi ouu l Xlmin Luíza Barbosa de Curval lio a Sl'U cargo,
poderá forllecer a" hases e direttivas
e ainda uma valiosa cooperaçâo para a ap licuçâo ao exército (los métodos, pro!'l'SSOS e exames psico-técnicos
de orientação
prof ssicn ul já 1argamente
exp('l'illll'llta(los
no referido

I'nstituto ;
Consi(leranelo <1u€'é <la maior vantagem
pror-sdor ao
estudo (las possibi lidades iruecliata s da npl icnção
elos
referi(los
pro('e:-;sos e e ames no" serviços (lo exército,
pela forma de (rUe resulte melhor eficiência o oport unidarle:
Manda o Govêrno ela Republica
Port uguefiu, pelo:-;
lrlilli:·;trm; <la Ouer1'a e <la Illslruc;uo l>úhlica,
nomear a
seguinte !'omiH'8ão para o estudo da aplica(;uo ao l'xército elOi' processos psico-técnicos
de Ol'ielltU\'i'ío profissional:
Pretii<lellte:
coronel médico,
na situação
.\.d1'inllo Luiz de Oliveira Pes::;u.

de reRerya,

Vogais:
)Iaj ()1' da aeronáutica
AHredo Dclesque dos Santo,.; ~iJltra, (la ES('ola :JIilitar
de ACl'owí.utinl.
~Iajor ele artilllaria
:Mário Alherto Sarclinha
Pel'(·ira ('oelho,
(la fúh1'i('a c1p llluni(,'ões de artilharia, armallll'llto
(' Yiatu]'a~.
)[ajol' ele eng<,J]!taria "\hal'o
Ant6nio
Bôto _fa('hado, do Im;iituto Profissio1lal dol'l Pupilo" (lo
Exército.

2.' Série
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Mujor ele infantaria
José <la Cruz Viegas, <lo Colégio Mil itar.
:JIajor de engenharia
IIermínio
.T osé de Sousa Serrano, ela Hscola ele 'l'ransruissões.
Capitão de cavalaria,
com o curso do estado maior,
~\_ngelo ele Aguiar Ferreira, da Escola :JIililal'.
Capitão de artilharia
José Teles ela Silva Palhinha, do grupo (10 especinlixtas.
Capitão
médico
Francisco
José Correia (le Lacerda ela Costa Félix, da Escola Militar ,le
Aeronáutica.
•
Capitão
de engenharia
Octávio
Esteves
Paulo
Uardoso, do batalhão <10 automobilistas.
Tenente de artilharia
Alfredo Bote1110 de Ul ivei ra ,
(la Escola, de .\plil'[I(;lio de Artilharia
de Costa
l' Coutra
Aeronaves,
Dr .• \lltônio
(le ~ena Faria de Vasconcelos
Azevedo, representante
elo :Jíini.,tério
da Fnstruçâo
Pública.
Secl'et:írio:
Fragoso,
nharia.

tenente
de engenharia
)Iário
das oficinas gerais de material

'I'orroais
de enge-

Poderão ser agregados
iI comissâo os oficiais ou técnicos civis quo o presidout« julgar
conveniente,
med iuu to proposta sua. uprovucla 1'1'10 )lilliSlro da Guerra.

Por portaria

de (J do COITei/te

R(,(,O!l(luúdos

nos
dt'
tom.issão central
do
Portuguesa,
parD o
.ln nu-smn iustituicão
les cargos:
!l.0

H: (;(JB,

(10

f)

mês:

termos (10 artigo ln.o do decreto
:JIar<;() ,11' lf)?::, soh proposta
(la
l'orpo ací ivo ela Cruz Vermelha
triénio
(lI' W:W-l!J:J8, os oficiais
a seguir desiguados,
nOI:!segulll-

IIlsp('dor
g'pral - coronel oquiparado
Afonso <1(, ])01'nelas.
~uh-ill~p(,(·t()r (lo se rvj.ço elo pvssoal - major pquipal'nrlo Lu iz Fi lipe d(' Frt'ilil"; .\ JlIlradl' .\ l1nHl'H'J'(pJ(' (1(,
Bel t encourt,
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Sub-inspector
do serviço de material
hospitalar,
cirúrgico e de pensos - tenente equiparado
Luiz Antónío
Xavier Júnior.
PaI' portaria de 8 do corrente

mês:

X onieado o maj or ele infantaria
António Coelho Correia da Cruz vogal da comissão nomeada por portaria
de 10 ele Juneiro
de 1D35, incumbida
de estudar
as
alteraçõe-s que se entenda
conveniente
iritroduair
no
actual regulamento
geral do serviço elo exército.

VII-

AUMENTOS

Ministério

SÓBRE

O SÔLDO

E DIUTURNIDADES

da Guerra _La 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 seguida mencionados:

11.° 20:247,

Por terem completado o tempo de permanência no oüclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,o 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modiflcado pelo decreto n,o 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sObre o sOldo:

P01' portaria

de 4 do corrente

mês:

Infantaria
- coronéis: ~Hrio Síl\io Ribeiro de ~leneses, no regimento de infantaria
u." 15, João de Passos
Pereira de Castro Júnior,
'I'ristão Augusto de Xoroulia Freire de Andrade
e ~rauro Olavo Correia tIe
Azevedo, respectivamente,
no" distritos de recrutamento e reserva n.:" 1, 3 e 1'1; capitãis:
Jnão José
de ~forais, no regimento
(Il' infantaria
n ." 11, Roberto Pereira
da Fonseca,
no l'pgi.mPI1l0 de infantaria n ." ]2, António Custódio Gonçalves ~lo11t('iro,
no regimento
de infantaria
n." 15, Firruino da Si lva,
no regilliellto de infantaria
11.° 19, (' }~;1'llcHLo
Chiunr-a
(1:.1 ~faia, no batulhão (lp ('açadoreH n." J , d(',,(le 1
de Janeiro
de 19;~(j; cavalar'iu - coronel Car!o:-; (los

ORDEM
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~.o

Santos Natividade, no regimento de cavalaria n 8,
e capitão António de Almeida Garcia e Sousa, no
regimento de cavalaria n ." 3, desde 1 de Janeiro de
1936; extinto quadro auxiliar elo serviço de saúde capitão Jerónimo Malafaia da Costa, na 3,'" companhia de saúde, desde 1 de Janeiro de 1936.
.?

Por portaria,

de 11 do corrente

mês:

Cavalaria - tenente ..s.pio Felisberto Xunes de Almeida, adido, no Ministério das Colónias, desde 20
de Dezembro de 1935.

Idem para o segundo
sOldo:

PaI' portaria

ele

aumento

4 do

de 10 por cento sõbre

COITeI/te

o

mês:

Infantaria - tenentes-coronéis: João .J osé Augusto de
Barros, no regimento de infantaria n ." 6, Manuel
Gonçalves Mendes, no batalhão ele caçadores n 8,
e Aníbal do Rêgo Quintanilha, no Conselho Tutelar
e Pedagógico dos Exércitos de Terra e ~far; ma'; ores:
Luiz Antônio de Santana e António Albino Douwens,
na 3.a Direcção Geral dêste ~1inistério, Raúl Emídio
(1(' Carvalho, no l'egiml'nto dI' infantaria n 17, AlIredo Foruundes <le Oliveira, no regimento de infantaria n ." 20, Vítor Hugo Antunes, no batalhão de caçadores n ." 3, Carlos Ludgero Antunes Cabrita, no
batalhão de ciclistas n ." 2, ~fário Nogueira, no Tribunal :Militar Territorial de Viseu, Eduardo Gomes
Vieira, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, e José Marcelino, na Fraternidade Mil itar, desde
1 de .Taneiro de 1936; médicos - coronel Ricardo
Garcia, na Direcção do Serviço de Saúde ~lilitar, e
major miliciano, do quadro especial, Manuel J oaquim Ruivo da Fonseca, desde 1 de Janeiro de 1936.
.?

.?

Por portaria

Cuvnlariu

-

de II

do corrente

toneute-corouel

'mês:

J'úl io Augusto ele Oliveira
<1('Sou~a e Furo, adidos,
no Minisl étio ela,; Coléuias, (l(',;el(' 1 d(' Dezembro el('
HI3G.
e major Luiz Filipe Carneiro
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Idem para o terceiro

aumento de
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10

por cento

sObre

o

sOldo:

Por portaria de 11 do corrente mês:
Cavalaria - capitão Humberto
de Luna da Costa
Freire e Oliveira, adido, no Ministério das Colónias,
desde 1 de Dezembro de 1935; administração militar - capitão Manuel Alves Morgado, adido, no
Ministério das Colónias, desde l1 de Dezembro de
1935.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portada, de 23 de Dezembro de 193!J:
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 10 de Dezembro de 1935, nos termos dos
artigos 67. a 69. do decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro ele 1929, artigos 1.o e 4. o elo decreto n. o 20: 247,
ele 24 de Agosto ele 1931, e artigo 10. do decreto
n." 21:246, de 30 de Junho de 1932, ao major miliciano
médico, na situação ele reforma, inválido de guerra,
Francisco Eduardo Peixoto Júnior, por ter completado
o tempo, a partir do pôsto de tenente, necessário para
o citado aumento, nos termos do decreto n ." 17:378,
de 27 de Setembro ele 1929.
0

0

0

Concedido o terceiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, desde 2 de Dezembro de 1935, nos termos dos
artigos 67. a 69. do derreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, artigos 1. a 4. <10 decreto n ." 20:247,
de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10. do decreto
n ." 21:246, de 30 de Junho de 1932, ao capitão reformado, inválido ele guerra, Fernando de Sousa ôl edeiros, por ter completado o tempo, a partir elo pôsto <1(>
tenente, necessário para o citado aumento, nos termos
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
0

0

0

0

0
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VIII-

DEClARAÇOES

Ministério

N.o 1

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

10

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de
Benemerência (la Sor-iedade Portuguesa da Cruz Vermelha os oficiai" a ~eguir mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Generais Luiz Augusto Ferreira Martins e José Vicente de Freitas.
Coronéis, ele artilharia.
Henrique de Campos Ferreira
Lima, de cavalar iu. graduado, António Belard da
Fonseca e , na situação de reserva, Belchior .Tosé Machado.

Ministério

da Guerra - l." Direcção

Geral - 2.a Repartição

2) Declara-se que a colocação do coronel de infantaria, tirocinado, António Vaz Velho da Palma na Direcção da Arma rle Infantaria,
inserta na Ordem do
Etré'l'cito n ." 20, :?a série, do ano findo, foi para o serviço de in~pec~õps.
3) Declara-se
quc o tenente-coronel
de infantaria
Pedro de Azevedo Cruz foi nomeado para a íreqüência
do Cl11'SO de informação (lo 3." grau da Escola Central
de Oficiai" no corrente ano e.scolar, em substituição <lo
tenente-coronel da mesma arma, com o curso (lo estado
maior, com a patente do coronel, J'oaquim )laria de
Oliveira RimõeH.

4) Declara-se qu(' ao tenente-coronel ele infantaria
Hica 1'<1 () Freire (los H('i" foi con eedido o adiamento (la
hp(lüPllcia (10 curso de informação do 3.° grau da Escola Centrul de Oficiais, sendo nomeado cm sua subs1i1uú,:ão para a Ireqüêncin (10 mesmo curso o tenente-coronel António ~Ial'celino ~fontcil'o.

5) Declara-se qUE' o r-apitâo de infantaria Emílio
Silva de Andrade e S011~adesempenha, desde 8 <10corrente mês, as funções de professor provisório do TnR-
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tituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
cumulativamente com as de secretário
do mesmo Instituto.

6) Declara-se
que o capitão
de infantaria,
adido,
em serviço no Ministério
das Oolónias, Adelino Delduque da Oosta, deixou de prestar servi ço como assistente de estudos do Oolégio Militar,
funções que desempenhava
cumulativamente
com as que exerce naquele ~Iinistério,
passando
a exercer as de professor
provisório
do Instituto
Profissional
dos Pupilos
dos
Exércitos
de Terra e Mar, nas mesmas condições, desde
7 do corrente mês.
7) Declara-se que o capitão de infantaria
Filipe da
Conceição
Rodrigues
acumula,
desde 20 do corrente
mês, o serviço elo Instituto
Profissional
dos Pupilos elo
Exército
com o que desempenha
na 2. a Repartição
da
L." Direcção Geral dêste Ministério.
8) Declara-se que o capitão de infantaria,
supranumerário permanente,
da delegação n .? 1 do distrito de
recrutamento
e reserva elos Açôres, )Ianuel
Spínola dé
Men.donça,
deixou ele estar suspenso das funções de
fiernço.
9) Declara-se
que o capitão miliciano
ele infantaria,
ao quadro especial, Nicolau Barbosa da Fonseca deixou de estar suspenso das funções de serviço,

10) Declara-se que foi nomeado director
ele tiro de Almeida o tenente ele infantaria,
da arma, Adriano .Augusto Geraldes.

da carreira
no quadro

11) Declara-se
que foi nomeado director da carreira
ele tiro ele Pinhel o tenente do regimento
de infantaria
n ," 5, em serviço no depósito do extinto batalhão de caçadores n ." 10, António José Pinto da Silva.

12) Declara-se
que deixou ele ser considerada
por
motivo disciplinar
a colocação no batalhão de caçadores
n." 1 <10 tenente
miliciano
de iufantaria,
do quadro
especial, .T oaquim José A.lve» (la ~rota, inserta na 01'deni do Exército n ." 4, 2.a série, üe 193.).

2." Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.· 1

21

13) Publica-se a relação dos oficiais nomeados para
frequentarem o curso de metralhadoras
pesadas que
tem início em 1 de Julho do corrente ano na Escola
Prática de Infantaria:
Tenentes:
António Loureiro da Cruz, no regimento de infantaria n ." 3.
José ele Sousa Regato J ünior, no regimento de infantaria n.? '1.
Eurico da Silva Ataíde Malafaia, no regimento
de infantaria n 6.
Duarte )Iilitão, no regimento de infantaria n ." 7.
António José da Costa Cunhal, no regimento de
infantaria n 8.
Francisco dos Santos Ga,bão, no regimento ele infantaria n." 9.
Ivo Guedes da Silva, no regimento ele infantaria
n 11.
Joaquim Ramos, no regimento de infantaria n 12.
Leonel José de Sousa, no regimento de infantaria
n 13.
António de Andrade Piçarra e Almeida, no regimen to de infantaria n. ° 15.
Luciano Fernandes, no regimento de infantaria
n." 17.
Francisco Botelho Cardoso, no regimento ele Infantaria n." 18.
Lourenço Feruaudes Duarte, no regimento ele Infantaria n.? 19.
Pedro Augusto Vieira, no regimento ele infantaria
n." 20.
Armínio Ferreira de Almeida Cruz, no regimento
ele infantaria n. ° 21.
António Tavares Semeelo, no batalhão de caçadores
n 1.
Luiz Filipe ele Albuquerque Rebêlo, no batalhão
de caçadores n. ° 4 .
.JÚlio Ro(lrigues ele Palma, no batalhão ele caçadores n.? 8.
1\,111'0 de Alrncidn ~(,]liappa Pietra, no batnl hão
dç ciclistas n ," 2.
,?

.?

,?

.?

.?

.?
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Alferes .J osé dos Santos Caeiro, no regimento de infantaria n. ° 16.
Os oficiais nomeados devem efectuar a sua apresentação na Escola Prática de Infantaria, na véspera do
início do curso.
14) Publica-se a relação dos oficiais de infantaria
nomeados para freqüentarem o curso de oficiais de informação de regimento que tem início em 1 de Julho
do corrente ano na Escola Prática de Infantaria:
Tenentes:
J osó Joaquim Cortes elas Dores, miliciano do qUDdro especial, no regimento de infantaria n ." 1.
João Duarte Marques, no regimento de infantaria
n." 2.
João Garcia Alves, no regimento de infantaria
n." 5.
António Carvalho Sampaio, no regimento de infantaria n." 6.
Francisco de Sousa, no regimento de infantaria
n." 7.
António Abel de Oliveira Araújo Pinto, no regimento de infantaria n." 8.
•T osé Pedro Pires, no regimento de infantaria n. ° 9.
Augusto José Machado, no regimento de infantaria
n.? 10.
~1:ário ela Costa Santos Anino, 110 regimento ele infantaria n." 11.
Serafim Xisto ele Assis, no regimento de infantaria
n." 12.
Joaquim Augusto Pinto Guedes, no regimento de
infantaria n ," 13.
Emílio Heitor dos Santos, no regimento de infantaria n." 14.
J osino Francisco Costa Azevedo, no regimento de
infantaria n 15.
António Cândido Pereira Gonçalves, no regimento
de infantaria n 17.
Raúl Ribeiro elos Santos, no regimento de infantaria n ." 18.
Salvador Baptista Ribeiro, no regimento ele infantaria n 20.
,?

,?

.?

2.· Série
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João Damasceno da Silva Couto, no regimento de
infantaria n. ° 21.
Fernando de Magalhãis Abreu Marques e Oliveira,
no batalhão de caçadores n. ° 2.
.
Augusto Manuel das Neves, no batalhão de caçadores n." 5.
.J oão Hormigo Dias Marques, no batalhão de caçadores n ." 6.
p. Ifredo Pelicano de Brito e Abreu, no batalhão de
caçador-s n 7.
António Agostinho Duarte, no batalhão de caçadores n." 8.
Rogério Vieira da Silva e Oastro, no batalhão de
caçadores n. ° 9.
,?

Alferes José Maria de Azevedo GaIvão ele Melo, no regimento de infantaria n ." 4.
Os oficiais nomeados devem efectuar a sua apresentação na Escola Prática de Infantaria na véspera do início do curso.
15) Publica-se a relação elos oficiais de infantaria
nomeados para freqüentarem na Escola Prática de Engenharia o curso de sapadores:
I.' turma

Tenentes:
Joaquim da Rocha Moura, no regimento de infantaria n." 6.
Joaquim Augusto Teixeira, no regimento de infantaria n ," 12.
Aníbal Borges, no regimento de infantaria n.? 13.
António Pereira, no regimento de infantaria n ." 14.
António João Duarte Oraveirinha, no regimento
de infantaria n.? 17.
2.· turma

Tenentes:
Francisco de Oliveira Charneira, no regimento de
infantaria n ," 19.
José Nogueira, no regimento de infantaria n.? 20.
Amândio Augusto de Morais, no batalhão de caçadores n 3.
.?
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Alferes:
Valentim Neves da Silva Santos, no batalhão de
caçadores n." 2.
Carlos José das ~ eves, no batalhão de caçadores
n ," 4.

o curso tem início para as (luas turmas, respectivamente, em 1 ele Junho e 20 de Julho do corrente ano,
devendo os oficiais nomeados efectuar a sua apresentação na Escola Prática de Engenharia, na véspera do
início do curso fixado para cada turma.
16) Declara-se que o coronel de artilharia,
com o
curso elo estado maior, António Gorjão Couceiro de
Albuquerque, chefe do estado maior da 3.a região militar, foi nomeado instrutor eventual do curso de informação do 4. grau (la Escola Central de Oficiais, durante
o corrente ano lectivo.
0

17) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade, António ~figuel Monteiro Libório chegou à
altura para entrar no seu quadro em 8 do corrente mês.
18) Publica-se a relação dos oficiais nomeados para a
freqüência elo curso de metralhadoras de cavalaria, que
tem início em 2 de Fevereiro do corrente ano, na Escola
Prática de Cavalaria:
Capitão Mário Augusto Meneses ~1achado,
menta de cavalaria n. o 5.

no regl-

Tenentes:
Américo Chamiço Dias Heitor, no regimento de
cavalaria n. o 6.
António José de Araújo Leite de Castro Sampaio
Vaz Vieira, no regimento de cavalaria n. o' 9.
'Manuel da Assunção Figueiredo, no regimento de
cavalaria n ," 9.
Alferes:
António Rebêlo N eves Diniz de Aiala,
mente de cavalaria n ." 1.
Jaime Filipe da Fonseca, no regimento
laria n ." 2.

no regIelo cava-

2.' Sér ie
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José Félix Alves Carvalhosa,
no regimento
de cavalaria n. o 3.
Francisco
Dias Soares da Cunha, no regimento
de
cavalaria n." 4.

Os oficiais nomeados deyerão efectuar
tação na Escola Prática
de Cavalaria
início do curso.

a sua apresenna véspera do

19) Declara-se que o major do batalhão de automobilistas Pedro Caetano )faria de Portugal
Colaço acumula
as funções de assistente
de estudos no Colégio :JIilital'
com as que desempenha
na sua uuidad«, desde 9 de X 0vembro de 1936.
20) Declara-se
que o capitão
ele engenharia
Vítor
F'ranoisco de Sousa Franco
acumula
as funções
ele
assistente
de estudos no Colégio Militar
com as que
desempenha
na 2.& Repartição
da 2. a Direcção
Geral
tlêste :Min istério, desd e 14 de Novembro de 193.).

21) Declara-se (lue o capitão ele engenharia,
adido,
com licença ilimitada,
Eduardo
~Iarques
deixou de
estar naquela situação em G <10 corrente,
continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
110 :Jlilli"tério
do Comércio e Iuc1 úsí.ria, (h,~(l
e a referida (lata, por ter "i(10 requisitado
para d('~elllpelll11U'
uma comissão de serviço, dqwnc1ente
daquele :Jlinistérío, no Instituto
Geográfico e Cadastral.
22) Declara-se que o tenente cle engenharia,
(lo regimento de sapadores mineiros,
João Correia de :JIagalhãis Figueiredo
desempenha
as funções de professor
provisório
no Instituto
Profissional
c10.~ Pupilos
do
Exército,
cUllnüativamente
com o serviço ela sua uniJade, desde 7 elo corrente mês.
23) Publica-se
a rela~'ão dos oficiais nomeados para
Ireqüentarem
o 2. o curso ele t ran emissões, que tem início
em 13 ele Abril do corrente ano na Escola de 'I'ransmissões:
Infantaria

Tenentes:
Joaquim (la, Silva Rebêlo,
ria n .? 11.

no regimellto

de infanta-
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Miguel Carneiro de Macedo, no regimento de infantaria n ." 13.
-Iosé Pereira, no regimento de infantaria n ." 1..1.
João }Iiguel Rocha de Abreu, no regimento de
infantaria n ." 15.
António ela Trindade, no regimento de infantaria
n 20.
J oaquirn António Simões, miliciano do quadro especial, no regimento de infantaria n ." 21 ..
.?

Alferes:
Joaquim Peraltinha,
no regimento de infantaria
n." 17.
Humberto Passos, no batalhão de caçadores n.? :2.
Artilharia

Tenentes:
António Duarte Reis, no rf'gimenio (le artilharia
ligeira n." 2.
Antero Simões Pericão, no regimento de al'lilharia
ligeira n. ° 5.
Jaime Vi lhena de Andrade, no grupo independente
de artilharia ele montanha n ," 1.).
Cavalaria

Tenentes:
Gaudêncio António da Rosa Garcia, no regimento
(lp casalaria n 2.
Carlos Horácio da Silva Pico, no regimento de
,?

cavalaria

n ." 6.

Alferes:
J osé Lopes Ferreira
valaria

da Silva, no regimento

de ca-

n ," 5.

Luiz Manuol Tavares,
u." S.

no regimento

ele cavalaria

0" oficiais nomeados devem efectuar a sua apresentação na Escola de Transmissões, na véspera do início do
curso.
24) Publica-se a relação dos oficiais de infautaria e
cavalaria nomeados para Ireqüentarem o curso de gases,
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que tem lugar
na Escola Prática
de Engenharia:
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no corrente

ano

1.' turma

Tenentes:
Francisco
Elísio Franco
~Iamede,
miliciano,
do
quadro especial, no regimento de infantaria
n. ° 3 .
.António Francisco .Anc1rino, no regimento
de infantaria
n ." 7.
José Carlos .Arantes Lopes, no regimento
de infantaria n ." 8.
Vicente Gonçalves Borges, no regimento
de infantaria n. ° 21.
João Baptista
ete Azevedo Coutinho,
no batalhão
de caçadores n ." 1.
..António Correia, no batalhão
tle caçadores n. ° 4.
J úlio Francisco
Lopes Pereira,
no regimento
de
cavalaria
n ." 5.
.Alferes:
Franc-isco )Iarques
Rêpas, no regimento
ele infantaria n ." 16 .
.) osé António
Grave, no regimento
de cavalaria
n." 3.
2." turma
'I'cnen t es :
Carlos Baptista,
no regimento
de infantaria
n ," 14:.
António ~ eves Graça, no regimento
de infantaria

n.o 17.

j.ntúnio

Pereira

fantaria

dos Suutos,

no regimento

de i11-

n." 18.

João Lopes da Silva Figueiredo,
no regimento
de
infantaria
n ," 20.
Álvaro Henrique
.Antunes,
no batalhão
de caçadores n ." ;3.
J'iilio Capelo Franco Duarte, llO batalhão
de caçaflores n ," 7.
Manuel
Machado,
no batalhão
de metralhadoras
n." ;3.
José Franciscc
~fagn\ssó e Si lvn, no regimento
de
cavalaria
n .? 4 .
.Alferes:

Leon íd io 11:a1'(J11('sele Curval ho, no batalhão
clist as u." 1.

ele

C1-
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de cavalaria

2.

o curso tem início para as duas turmas, respectivamente, em 6 de Julho e 3 de Agosto do corrente ano,
devendo os oficiais nomeados efect uar a sua a presen tação na Escola Prática
ele Engenharia,
na véspera do
início do curso fixado para cada turma.
25) Publica-se
a relação
cavalaria
nomeados
para
fortificação,
comunicações
ele explosivos:

dos oficiais de infantaria
e
a freqüência
do curso de
e emprêgo e manuseamento

1." turma
Tenentes:
J oão Augusto de Sousa Cerej eira, no batalhão
ele
caçadores n." 5.
Ccndorcct Pais ela Cunha e Sá, miliciano,
do quadro especial, no batalhão
ele caçadores n .? 7.
Oscar Freire de Vasconcelos Ruas, no batalhão
de
metralhadoras
n. ° 1.
Alferes António
dores n.? 6.

~Iendes

Correia,

no batalhão

de caça-

2." turma

'l'enentes:
Francisco
dos Anj 05 Faustino,
no regimento
de
infantaria
n. ° 1.
Aníbal Rodrigues
Brito, no regimento
de infantaria 11.° 2.
~Ianuel José X ogueira Leite Braga, no regimento
ele infantaria
n. ° 3.
Isidoro Palma,
no regimento
ele infantaria
n." 4.
3." turma

Tenentes:
Armindo
da Purificação
metralhadoras
u." 3.
Joaquim António Ramos,
ria n," l.

Soares,

no batalhão

no regimento

de

de cavala-

Alferes:
Abel Pereira do Vale, no batalhão de ciclistas n.? 1.
Feruaudo
Cabrnl, 110 n'gillll'uto
de cavnlnria 11.° ii.

2.' Série
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o curso tem início para: as diversas turmas, respectivamente,
em 8 de Junho,
6 de ,Julho e 3 de Agosto
do corrente ano, devendo os oficiais nomeados efectuar
a sua apresentação
na Escola Prática
de Engenharia,
na véspera do início do curso fixado para cada turma.
26) Declara-se que foi o maj 01' vet eriuário Tito Lívio Xavier o oficial nomeado por portaria de 31 de Dezembro de 1935, inserto, na Ordem do flJ,l'ército n ,? 21,
2.& série, do mesmo ano, para fazer parte do júri para
avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção
a major c10~ capitãis veterinários
no corrente ano,
27) Xos termos do artigo 30. o do regulamento
do concurso para provimento
dus vacaturas
no quadro permanente dos ofirinis veteriuãrios,
aprovadn
por decreto
n ." 18:716, <Ie 2 de Ago~to <le 1930, publica-ss a relação,
por ordem de classificação,
dos candidatos
aprovados no
concurso ordinário
para o referido provimento
no ano
de 1936:
L.? Rui

Ernesto
Vilela Teixeira
Diniz,
gento cadete D.O 4:)·j-E do batalhão

primeiro
sarde caçadores

n ." \ 14,6 valores.
2.° Emílio Vieira Lisboa,

soldado n .? ·n8 <lo regimento
!lI' cavnlm-ia
n ." -1-, 1-1-,] valores.
;~.o ~ef(,J'ill() .AlYes rl« Ol iveiru (' Silva, soldado n.? -iGG
<lo regimento
de artilharia
ligeira n .? 3, 14 valores.
4.° António )Iartins
de Sousa Júnior,
soldado n." 216
do regimento
de cavalaria
n ," 1, 13,8 valores.
5.° António
Guedes Correia de Campos, segundo sarg'<'IÜO cadete n ." 1G6/28 do regimento
de artilharia ligeira n ." .), 13,.j valores.
6.° José Raimundo
Varela Fradinho,
alferes miliciano
<1<,infantaria,
do regimento
de infantaria
n ,? 1,
na situação de licPll('iado,
I:3,1 valores.
7.° Frunciseo Duarte Caldas, soldado u.? 4G2 da 3.& companhia de saúde, 12,.j valores.
8.° Antól1io )[ota Godinho )ItHlureira,
soldado n ." 421
do l'l'ginH'uto <1(' cavalaria
n .? 7, 1I,D valores.

28) Dtx-lara-s» qUl' foi ll'dificada
para 17 ele Outubro ele IS!)!) a data do nnscimontn elo tl'llC'nte elo serviço
de ac1miuistração militar, adido, em serviço nas oficinas

30
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gerais de fardamento
e calçado, lienrique
Lorena Ermida, devendo portanto ser feita esta rectificação no seu
registo de matrícula.
29) Declara-se que é supranumerário
o alferes do serviço de administração
militar Abel António ~ ogueira,
que, por portaria de 21 de Dezembro findo, inserta na
Ordem do Exército n .? 21, 2.a série, do referido mês,
passou à situação de adido por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
das Colónias.
30) Declara-se que o alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do grupo independente
de artilharia
de montanha
n." 12, Inocêncio
Alves foi autorizado
a
usar o nome ele Inocêncio Alves Rebêlo dr Sousa, devendo portanto o mesmo oficial ser escribuiudo com êste
nome nos respectivos registos.
31) Declara-se
que o capitão chefe ele banda de música, em serviço no Colégio Militar,
.Manuel António
roi autorizado
a usar o nome de Manuel António Ribeiro, devendo portanto o mesmo oficial ReI' escriturado
com êste nome nos respectivos
registos.
0

32) Declara-se que, nos termos do ar+igo 2. do regulamento
aprovado
pelo decreto n ," 24:047, de 21 -le
.J unho de 19:J4, está aberto concurso para preenchimento da vacat ura <le alferes chefe de banda ele música
existente c das <lur ocorram a partir (la data da presente
Ordem. do E,d·l'cit().
Conforme o disposto no § 1.0 do citado artigo 2.0 é êste
concurso válido por dois anos a contar da data fixada no
artigo 55.0 do referido regulamento.
33) Declara-se que o tenente, na, situação ele reserva,
Henrique
Leonardo
da, Silva deixou de estar suspenso
das funções de serviço.

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

34) Declara-se
que desistiram
da, Ireqüência
<la Escola Central ele Sarjreutos no ano lectivo ele W3;-,-W3G,
ficando nos termos elo artigo 47.0 do decreto n.? :2:2:1G9,

2.' Série
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de 2 ele Fevereiro de 1933, o primeiro sargento do grupo
independente de aviação ele protecção e combate Domingos Duarte, e nos termos do artigo 48. ° o primeiro
sargento do secretariado militar José César de Barros,

Ministério da Guerra - 2.

a

Direcção Geral-

3. a Repartição

35) Vencimentos que, nos termos da lei n 1:668. de
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:
.?

~J

Capitão de artilharia J oaquim de Figueiredo Figueiral,
111$80, senrlo: pensão de reserva, 109$95; 0,14 por
cento, 1$83. Tem 1 aumento ue 10 por cento sôbre
o sôldo, 22 anos de serviço e 9 períodos.
Capitão picador 1Iunuel Frasão Pereira, 294$91_. sendo:
pensão de reserva, 226$86; lei n." 888, 22$68; lei
n," 1:332, 46$37. Tem :3 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo e 40 anos de serviço.
Tenente de infantaria }Ianuel ele Albuquerque, 208$75,
sendo: pensão de reserva, 161$36; lei n ," 888, 16$13;
lei n ." 1:332, 19~36; 0,14 por cento, 11$90; do vencimento total 21$09 são pela província de Moçambíque e 7$03 pelo )[inisiério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 38 anos de
serviço e 68 períodos.
'1'enente de infantaria .T osé Teixeira, 244$96. sendo:
pensão de reserva, 182$50; lei n." 888, 18~25; lei
n ." 1:332, 29$20; 0,14 por cento, 15$01; do vencimento total 25 $12 ::.ão pela província de Angola e
18$84 pela de )[oçalllbique. 'rem 2 aumentos de 10
por cento sôhre o sôldo, 39 anos de serviço e 78 períodos.

'j'pllente de infantaria -Foaquim Francisco (lu Silva Canhão. 218$84, sendo: pensão do reserva, 172800; lei
888. 17$25; lei n,' 1:332. 13$80; 0,14 por cento.
1.')$29; (lo vPllcimento total 29$56 são pela província
dI' ..Angola. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sôhre o
sôldo, 37 anos de serviço l' 77 períodos.
Alferes reformado
-Ionquim
António
Roncou,
l!)~B.
";('11(10: pensão dr reforma.
147. ; ]pi n.O 888. }4,."O;
lei n"1:332, 35~28; 0,14 por cento, 1$02; do venci-

11"
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mento total 4$83 são pela província de )Ioçambique.
Tem 41 anos de serviço e 7 períodos. Estes vencimentos só lhe devem ser abonados desde a data da presente
Ordem

do Eeêrcito,

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

36) Declara-se que os oficiais a seguir mencionado.
estão em condições de ser considerados instrutores de
topografia:
Onpitão de infantaria,
com o curso do estado maior.
António Augusto de Sousa.
Capitão de artilharia, com o curso do estado maior, Ma-

nuel Lopes Pires.
Capitâo de engenharia }fário Pereira de Azevedo Batalha.
Tenente (10 serviço de administração militar José António Gamito.
37) Para conhecimento elas unidades e estabelecimentos militares declara-se que se encontram ii, venda
!lO conselho
administrativo
da 3.a Direcção Geral do
~Iinistério da Guerra as seguintes cartas mil itares:
Escala 1120:000:
3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20-21, 22.
23, 2,*, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53-54, 55, 56,
38, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80-83, 81, 82, 84, ss,
39-..:\., 3D-B, 45-A, 45-B, 45-C, 50-A, GO-B, 50-C,
50-.D, 55-A, 55-C, 55-D, 59-A, 60-A, 61-A., 62-A,
6=3..A, G4-A, carta de sinais e carta de junção, ao
preço de 2$50 cada exemplar.

,.0'

Escala 1/250:000:
X.OS 47 (Chaves-Sul), 111 (Paredes-Paços de Ferreira),
:1:10 (Go]E'gã-Tancos), 331 (Abrantes), 353 (Rantal'élll-Alpial'ça), 429 (Cnscnis), 430 (Oeiras) e 431 (Lisboa), ao prrço de 4$00 cada exemplar.

2," Série
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E,wala 1/2;)0:000:
N.o, 1, 2, ;l, 4, 5, (i, 7, 8, 9, 10, 11, ] 2, 13, H, Lj,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2:{, 24, 25, 2(), 27, 28, 29
e qlUH1l'O de junção,

ao preço

de 3$.jl) curla exemplar.

:Escala 1 !'2;)0:OOO (antiga edição):
N.'" 2, a, a, 8, io, 11 e 12, ao pl'l:'(,'o dp 3!ii;;jl)('a(h exem-

plar.
a8) Para

couhecimen+o

<las unidades

(' pstahelecimell-

t os mi lit ares declara-se
qut' pocle SPI' fm'JlL·('idu
P(!]llS
serviços
('artogl'áfi('o;;
do exército,
ao pl'ef;O (le 1.-):jjí, ()

(liagrama

1/20:000.

pam

a nova

<jlHuhíntla

(la «artu

m ili tar
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ANÚNCIOS

do Serviço de Saúde Militar

NOR termos do ar1igo 2.° do decreto n ," 26:031, ele
11 de Novembro de 1D35, publica-se que há uma vaga
de clínico no serviço de dermo-sifiligrafia do Hospital
Militar Principal de Lisboa.

Obituário

1935
Dezembro
»

lG 26 -

Capitão iuiliviano médico de rt-serva Manuel
Costa Abrantes.
Coronel reformado João Augusto Hilvano.

ela

1936
Jaueí ro
»
»

1-

Capitão reformado,
inválido de guerra, Manuel
Joaquim Caldas.
11- Major miliciano
médico de reserva Francisco
Maria Monteiro Seia.
15 - 'I'encntc, na situação de reserva, Manuel José Esteves de Figueiredo.

Abilt» Augusto

Valdez de Passos e Sousa,

Está conforme.

o Ajudante

~~~g.:L;

üeneral, interlun,

""Laa

7'

aior
BIBLIOT

C.

MINISTÉRIO DR GUERRR

Ordem do Exército
2.&1 Série

N,O 2

o

30 de Janeiro de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

Ministério

da Guerra -1." Direcção Geral::'" 3." Repartição

Manda o Govôrno da República Portuguesa,
nistro da Guerra,
sargentos
armas

O

publicar

pelo :J1i.

a lista da antiguidade

ajudantes e primeiros

sargentos

dos

das diversas

serviços, referida a 31 do Dezembro dI' 1935.

~Iinistório da Guerrn, 15 do Janeiro do 1930.-0
nistro (la Guerrn,
<.:

ousa.

Abtlio

Augusto

Valdez de

})<18808
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Rectifica çã o

Na Ordem do Exército n.s 1, 2.' série, do corrente
1. 1, onde se lê: «alferes», deve ler-se: "tenente».

ano, p. 22,

Abilto Augusto Valdez de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

..

•

•
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do rvlaior do txe~cj B
BIBLlOTEC.i\

7J'
MINIS TERIO DA GUERRA

Ordem

do Exército
2.a Série

N.O 3

o

15 de Fevereiro de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Presidência

da República - Secretaria

Decreto n.s 26:262

Usando da faculdade que me confere o n. o Lodo
artigo 81. o da Ccnstituição:
Rei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho, nomear para gerirem os negócios dos Ministérios
da Marinha e da Guerra, respectivamente,
o Dr. António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho e
M:i.nistro das Finanças, e o major de engenharia J'oaquim José de Andrade e Silva Abranches, Ministro das
Obras Públicas o Comunicações, emquanto estiverem
ausentes do País, em missão especial do Govêrno da
República, o comandante Manuel Ortins Bettencourt
e o coronel Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa,
respectivamente Ministros da Marinha e da Guerra.
Publique-s~.
Paços do Govêrno da Repüblica,
25 de Janeiro de
H)36. - A. TTÓXIO Oso \ R ])J~ Fu.\.GOSO CAlmONA - A ntónio

de Oliveira

Salu zar.
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Decreto n.O 26:337

Tendo regressado da missão especial do Govêrno da
República fora do País o comandante Manuel Ortins
Bettencourt, Ministro da Marinha, e o coronel Abílio
Augusto Valdez de Passos e Sousa, Ministro da Guerra;
Usando da faculdade que me confere o n." 1.0 do artigo 81.° da Constituição:
Hei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho, exonerar da gerência dos negócios dos Ministérios
da Mariuha e da UUPITtl. respectivamente
o Doutor António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho e Ministro das Finanças, e o major ele engenharia Joaquim
José de Andrade e Silva Abranches, Ministro das Obras
Públicas e Comunicações, aprazendo-me declarar que o
fizeram com zêlo, inteligência e acenelraclo patriotismo.
Publique-se.
Paços do Govêrno da República, 5 de Fevereiro de
1936. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA - António de Oliveira Salazar.

II - RECURSOS

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - I.a Repartição

Por decreto de 20 de Janeiro findo :
Rejeitado o recurso n..? 2:388, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Manuel
de Albuquerque, por não ter manifestamente base 1eO'a1,
e em que recorria do despacho ministorinl que lhe il~cleferiu um requerimento cm que pedia para ser julgado
em conselho de guerra.

Ministério
[>01'

da Guerra _La Direccão

Geral-

2.a Repartição

decretos de 24 de Janeiro findo:

Negado provimento
aos recursos 11_°0 2::191, 2:anZ,
2:a94, 2:!190 e 2:.'39:l, iutorpost os peralllf' o Oonselho de
Recursos, respcet ivaiuontc,
pelos alferes, adidos, eJll

2.' Sério
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serviço na arma de aeronáutica,
de infantaria
J osé
António de Almeida Costa Franco, João Baptista Peral
Fernandes
e António
Rodrigues
Costa e de cavalaria
João Faustino
de Albuquerque
de Freitas e João Maria
Amado da Cunha e Vasconcelos
de Carvalho,
em que
recorriam
da. doutrina
ela portaria
de 21 de Setembro
.de 1935, publicada
na Ordem do Eicército n," 16, 2.a
série, de 30 do mesmo mês, quc os colocou na situação
de adirlos, por irem servil' na. arma de aeronáutica,
nos termos elo § único elo artigo 14.° do decreto-lei
n. ° 24 :829, de 5 ele Janeiro
de 1935, por o terem sido
contra os preceitos regulamentares
.
. Negado provimento
aos l+ec1!-rt>osn.O 2:386 e 2:385,
rnterpostos
perante
o Conselho de Recursos
pelos tenentes, de infantaria,
António Alves Mendes e, do serviço de administração
militar,
António Agostinho,
por
não terem fundamento
legal e em que recorriam
dos
despachos ministeriais
que mandaram
anular
as portarias que os colocaram no quadro especial dos oficiais
milicianos,
respectivamente,
de infantaria
e do serviço
de administração
militar.
I

Negado provimento
ao recurso n. ° 2:382, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo então sargento ajudante músico José de Sousa, por falta de base legal
e em que recorria por se julgar preterido
na sua promoção a alferes chefe de banda de música, desde 22 de
A.bril de !f):15, por portaria
de cuja data Ioram promovidos àquele pôsto três sargentos ajudantes
com menor classificação
elo que a sua.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Por decreto

de

Geral-

3,a

Repartição

21 de Janeiro findo :

R<'.ieüaclo o recurso n ." 2:389, interposto
perante o
Oo~sel1lO dI' Upf'ursos pelo primeiro sargento cadete, elo
reguuenio
(1('
cnvalnria
n ." G, Aurélio :Múrio Moreira
de Azen(]o Cruz, por ter sit]o jndeyidamcnte
interposto
para o 1I1P mo (1ol1~f'1l1O, o qual não tom competência
para () julgar, (' «in qUl' n-cnrriu elo ell'flpacho miuisterial
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que lhe indeferiu o requerimento em que pedia lhe
fôsse contado, como se estivesse arregimentado,
para
efeito de promoção, o tempo em que esteve com residência fixada,

Ministério

da Guerra - l.a Direcção

Por decretos de

Geral-

3.a Repartição

8 do corrente mês,'

Rejeitado o recurso n ." 2:354, interposto perante o
Conselho de Recursos, por não ter fundamento legal,
pelo maj 01' reformado Gabriel Rodrigues Ferrão, em
que recorria elo despacho ministerial que lhe indeferiu
um requerimento pedindo para optar pela aposentação
a que tinha direito como inspector da Fiscalização dos
Caminhos de Ferro do Estado.
Rejeitado o recurso n ," 2:387, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração militar Luiz Prancisco Baptista, por não ter
manifestamente base legal, e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu um requerimento
acêrca das suas atribuíçõss como tesoureiro.

111- MUDANÇAS

DE SITUAçaO

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral _ 2.
Por portaria

de j

a

Repartição

1 de Janeiro fliulo :
Adido

Tenente,
Santos
penhar
nistério

do regimento de infantaria n.? 16, José dos
Caeiro, por ter sido requisitado para desemuma comissão de serviço dependente do Midas Finanças, na guarda fiacal , devendo ser
conaidcrado
nesta situação desde 5 de Janeiro de
1936.

2.- Série
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de 18 de Janeiro findo :

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

Capitão
miliciano
de infantaria,
do mesmo quadro,
adido, José da Cruz Ribeiro,
que, ele regresso elo
Ministério
elas Colónias, se apresentou
em 14 de J aneiro de 1936.
Adido

Tenente,
do batalhão
de metralhadoras
n." 2, Manuel
Maria Ramos Lopes, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissâo ele ser-viço 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 13 de
J aneiro de 1936.
Disponibilidade

Oapitão ele infantaria,
adido, Henrique
Carlos Mata
Gaivão, que, de regresso do Ministério
das Oolónias
se apresentou
em 16 de Janeiro
de 1936.
Inactividade

Oapitão, do regimento
ele infantaria
n ,? 21, António
Oorreia Neves, por ter sido j ulgaelo incapaz do serviço, temporàriamente,
pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde
6 de Janeiro
de 1936.
Reserva

Oor.onéis: de infantaria,
graduado,
adido, no Ministéno do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e Oadastral,
Francisco
de Paula Geraldes Barba e,
do serviço
de administração
militar,
director
do
Homem de Figueiredo,
e
mes.mo serviço, Francisco
capItão do batalhão
de ciclistas n ," 2, António Joaquim Gomes Máximo, o primeiro nos termos ela alínea b) do § 3.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:378,
d~ 27 de Setembro de 1929, o segundo por ter atingula o limite de idade, nos termos do mesmo parág~'afo, e o último por tl'l' sirl o julgnd» incapaz do serVIÇO af'Livo pela junta
hospitalar
do inspecção,
de-
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vendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 31 de Dezembro de 1935, 18 de Janeiro
de 1936 e 30 de Dezembro de 1935.
Reforma

Ooronéis de infantaria, graduados, na situação de reserva, Eduardo Alfredo de Araújo Barbosa e Hermenegildo Rosado Saúde, que, de regresso elo Ministério
das Colónias, se apresentaram em 15 de Jnneiro de
1936, sendo-lhes aplicável o disposto no § 4. do artigo 198.° do decreto de 7 de Setembro de 1899, devendo ser considerados nesta situação desde a referida data.
0

Por portarias de 25 de Janeiro findo :
Abatido ao efectivo do exército, por ter sido nomeado
segundo tenente médico naval, por portaria de 10 de
Janeiro findo, inserta no Diário do Govêrno n." 13,
2." série, de 16 do mesmo mês, o alferes miliciano
médico, licenciado, da 3.~ compan hia de saúde, Pedro
de Sande Mayer Garção.
Disponibilidade

Major de aeronáutica .Alvaro Herculano Pinho da
Cunha e tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia José lle Passos Simas, ambos adidos, o primeiro por ter deixado de prestar serviço nas oficinas
gerais de material aeronáutico e o segundo por ter
regressado do Ministério das Colónias, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde
7 a 20 de Janeiro de 1936.
Adidos

Capitãis: do regimento de infantaria n ," 10, António
Manuel Pires, do batalhão de metralhadoras n." 1,
Fernando Augusto Rodrigues e do batalhão de caçadores n." 5, Paulino J'osé das Dores; tenentes: do
regimento de infantaria n.? 17, António Cândido Pe-
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reira Gonçalves e do regimento de infantaria n ," 18,
Humber.to de Almeida Barros da Silva Ramos, o primeiro por lhe ter sido concedida licença ilimitada
e os restantes por terem sido requisitados para de.
sempenhar comissões de serviço dependentes, o segundo do Ministério das Colónias, nos termos do
§ único do artigo 5.° do decreto n." 13:309, de 23 de
Março de 1927, e os demais do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde
14, 23, 23, 20 e 24 de Janeiro de 1936.
Resarva

Tenente de infantaria,
supranumerário
permanente,
do distrito de recrutamento e reserva n." 18, Ramiro
António de Oliveira. nos termos do § 3.° do artigo 10.°
do decreto n," 17:378, ele 27 de Setembro de ]929, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1936.
Reforma

Coronéis -Iosé .A ugusto Ferreira Lopes e Antónia Pinto
de Sampaio e 110]0 e maj or José Miguel de Oliveira
Mata e Silva, todos na situacão elo reserva, nos termos do § 4. do artigo 10. do decreto n," 17:378, de
27 de Setembro de 19:29, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,
de de 24, 23 e 17 de Janeiro de
1936.
0

0

Por portarias de 5 do corrente

mês :

Inactividade

Major de infantaria,
adido, professor efectivo do Colégio Militar, prestando serviço no regimento de infant?Tia n." 0, fIf'nri<[ue 110s Santos Nogu~ira, por
ter Indo julgado incapaz do serviço, tempOrltnamente,
p.eJa junta liosp italur de inspecção, !lp\'cndo ser consl<lerado nesta .itun(;ITo de. de :20 de Janeiro de 1936.
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Reserva

Coronéis: ele infantaria, do distrito ele recrutamento e
reserva n ." 4, Lui.z 'I'orcato de Freitas Garcia, de cavalaria, do regimento de cavalaria n ," 4, Arnaldo
Martim Afonso Chichorro da Costa, do regimento de
cavalaria n 7, Eduardo Correia de Sá, graduado,
adido, em serviço no Ministério das Obras Públicas
e Comunicações, António Belard ela Fonseca, e do
serviço de administração militar, inspector do mesmo
serviço, Tomaz Júlio de Campos Azevedo, tenente-coronel do serviço de administração militar, sub-inspector, Joaquim Marreiros, capitão miliciano de
infantaria, do quadro especial, do distrito de recrutamento e reserva n." 19, Leovigilelo Pelágio de Mendonça e Sales e tenente ele infantaria, elo mesmo distrito, Vitorino ele Almeida, os três primeiros por terem sido julgado incapazes do serviço activo, pela
junta hospitalar ue inspecção, o sexto nos termos
do artigo 72.° do decreto n ." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo decreto n. ° 19:175, de
27 de Dezembro de 1930, e os restantes nos termos
do § 3.° elo artigo 10.° elo decreto n ." 17:378, já citado,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde
20, 20, 20, 18, 24, 24, 14 e 17 de Janeiro ele 1936.
,?

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos médico::;, da L" companhia de saúde,
Arrnan dr, Augusto Pereira Dias, <loregimento ele infantaria n ," 6, Francisco llenrique Avelal', e do quadro elos médicos auxiliares <lo exército, Joaquim
Teixeira ela N óbrega e tenente miliciano médico,
da a- companhia de saúde, Manuel Pil'e::; Vaz Bravo
Júnior, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto
n." 12:017, ele 2 ele Agosto ele 192ü, por terem atingido o limite ele ida<le, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 20, 31, 24 e
29 de Janeiro de 1936.
Reforma

Coronéis, na situação cIp rCSCl'Va, }i'l'aueiseo Anlónio
Bapí.istn c .Tosé Maria (lo Ya~('ollce]os e Ati c ('apitãill,
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miliciano
de infantaria,
do quadro especial , do batalhão !lc caçadores n ," 2, José rle Passos Lomba e, na
situação de reserva, Lopo Mariu do Carmo, o quarto
por ter sido julgado
incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar
de inspecção e os restantes
nos termos do § 4.° (10 artigo 10.0 do decreto n ." 17:378,
de 27 de Setembro
ele 1929, por terem atingido
o
limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 31, 23, 6 e 30 de
Janeiro
ele 1936.

Por portarias

de

8 do corrente mês:

Supranumerário

permanente

Capitão
ele infantaria,
supranumerário
permanente,
adirlo, João José Pacheco Júnior,
que, ele regresso
do Ministério das Colónias,
se apresentou
em 3 elo
corrente mês.
Adidos

Tenentes,
do batalhão
de caçadores
n." 5, José Nogueira da Costa Branco, e, (lo regimento
de telegrafistas, Ântónio Osório Ruas, o primeiro por ter sido
requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 31.° do xlecreto n .? 13:309, ele 23 do
Março de 1927, e o segundo por lhe ter sido conced.ida licença ilimitada, devendo ser considerados nesta
sltuac;ão, resppctivamente,
desde 3 e 5 do corrente
mês.
Disponibilidade

Major ele engenharia,
adido, António Soares Leite, que
se apresentou
em 1 (10 correu te mês da situação de
liccnça ilimituda.
Reserva

Ge~(>ral .To~{>YiceJ1ü' de Freitas,
coronel ae infantana, :1<1i<1o, em serviço no Ministério
do Interior,
na
guarda n arinn n] repuhl ica nn, .\ ul on io Em ílio Cortês
e ~Pl}(·.llh',;, suprun umorários
permallt'ntps,
do batalhao lJl<lpj>ell(lplde
(lp iniun turia 11." 22. Augusto
Carlos Pin!t('iro e (lo extinto (11uu11'oauxiliar
de ar-
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tilharia, do regimento de infantaria n. o 9, João Pereira, o segundo nos termos do artigo 72.° do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituído
pelo decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930,
o terceiro por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção e os restantes nos termos dá alínea a) dos mesmos parágrafo,
artigo e decreto, por terem atingido o limite de idade,
d-evendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 22, 22, 13 e 26 de Janeiro de 1936.
Reforma

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Álvaro Antónioda Costa, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro
de 1936.

IV -

PROMOÇOES

~linistério da Guerra _I.a Direcção Geral- 2.3 Repartição
Por

decreto de 18 de Janeiro ,fllldo:
Inspecções do serviço de administração

militar

Coronel do serviço de administração militar, inspector, o tenente-coronel do mesmo serviço, vogal do
conselho fiscal dos estabelrcimentos produtores dêste
Ministério, João Maria Penteado Pinto
contando
a antiguidade desde 18 de ,Janeiro ae 1936.

Por portarias

de 25 de Janeiro findo:
Supranumerário

permanente

Capitão' de infantaria, supr::mUlnPJ'ário permanente, o
tenente de infantaria,
supl'anumentl'io permanente,
Gervásio Martins CampoH de Carvalho, contunrle
a
antiguidade clcscle !2:3 (1(' .Janl'iro (le llJ:1G.
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n. ° 5

Capitão, o tenente de infantaria,
director da carreira
de tiro de 'I'ôrres Vedras, Pedro Joaquim da Cunha
Meneses Pinto Cardoso, contando a antiguidade
desde 14 de Janeiro de 1936.
Regimento de infantaria

n.> 19

Capitãis, os tenentes de infantaria,
do Colégio Militar, Eduardo António Garção e da mesma unidade
Luiz António de Almeida, contando a antiguidade,
respectivamente,
desde 6 ~ 23 de Janeiro ele 1936.
Batalhão

de

metralhadoras

n.· I

Capitão, o tenente Hipólito João de Oliveira Pinto,
contando a antiguidade desde 23 de Janeiro de 1936.

Por portarias de 5 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major ele infantaria, do distrito de
-recrutamentc
e reserva n 16, Boaventura da Encarnação Aguiar, contando a antiguidade desde 20
de Janeiro de 1936.
Major, o capitão de infantaria,
adido, cm serviço na
guarda nacional republicana, llerculano Cardoso do
ÂlUaral, contando a antiguidade
desde 20 de J aneiro de 1936.
.?

Direcção da Al'ma de Cavalaria

Capitão, o tenente ele cavuluria Joaquim Queiroz de
Auchada Pinto. coutamlo a antiguidade
desde 20
de .J aneiro de 1936.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenento-coronel ao regimento de cavalaria
n.s 4, Vítor Munuel Peixoto (la Silva, contando
a antiguidade (k <ll' :20 de Janeiro de 1936.
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'I'enente-coronel,
o major de cavalaria,
no quadro da
arma, 'I'eodorico Ferreira
elos Santos, contando a antiguidade
desde .20 de J anciro de 1936.
Major, o capitão do regimento
de cavalaria
n ." 6,. J osé
Aristides
Guedes ela Silva, contando a antiguidade
desde 20 de Janeiro
de 1936.
Ouadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n. ° 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano
de cavalaria,
do quadro
especial,
o tenente miliciano
de cavalaria,
do mesmo quadro,
Américo Ernestino
Gonçalves,
contando
a antiguidade desde .20 de Janeiro
<le 1936.
Regimento de cavalaria n. o 2

Coronel, comandante
o tenente-coronel,
comandante,
interino,
Artur J o~é de Almeida,
contando
a antiguidade desde 20 ele Janeiro
de 1936.
Regimento de cavalaria n.O 3

Capitão, o tenente de cavalaria,
José Maria. da .Costa, contando
20 de Jan erro de 1936.

no quadro da arma,
a antiguidade
desde

Regimento de cavalaria n.O 4

'l'enent~-coronel,
segundo comandante,
o major de cavalana
Leopolclino Xavier de Palma e Paiva,
contando a antiguidade
desele 20 de Janeiro
ele 1936.
Oapitãis
de cavalaria,
supranumerários
permanentes,
os tenentes
de cavalaria,
supramunerários
permanentes, adidos, em serviço na auarda nacional
republicana,
Manuel António I_jo1.~ceiro e José Maria
Pereira,
contando ambos a antiguidade
desde 20 ele
Janeiro dc 1936.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Capitão
de cavalaria,.
supranumerário
permanente,
o
tenente
de cavalaria,
supranumerário
permanente,
Manuel José Marques, contando :1 aní icuidade
desele
20 ele Janeiro
de lD36.
b
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Regimento de cavalaria n. o 9
1.° grupo

Major, comandante, o capitão do 3.° grupo, Cipriano
de Castro Martins, contando a antiguidade desde 20
de Janeiro de 1936.
Quadro de oficiais do serviço de administração militar

Coronel do serviço ele a(huinii>tração militar, o tenente-coronel elo mesmo serviço, no quadro, Henrique Linhares de Lima, contando a antiguidade desde 24
ele Janeiro de 1936.
I." companhia de administração militar

Major do serviço de
dante, o capitão do
viço na Manutenção
cha Vieira, contando
neiro de 1936.

administração
militar, comanmesmo serviço, adido, em serMilitar, João Eleutério da Roa antiguidade desde 24 de J a-

2." companhia de administração militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
o major do mesmo serviço, comandante, Vitorino
Maria Gonçalves Canelhas, contando a antiguidade
desde 24 de Janeiro de 1936.

PaI' portaria de 8 do corrente mês :
Ministério da Guerra - J. a Direcção Geral

G~neral, ajudante general do exército, o brigad?iro de
Infantaria, ajudante O'eneral, interino, Casimiro Vítor de Sousa 'I'eles, ~ontando a antiguidade desde
22 de Janeiro de 1936.
Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro, o coronel ele infantaria,
tirocinado, com
o curso do estado maior, chefe ela L." Repartição da
3.' Direcção Geral dêste )Iinistél'io, Miguel de AlIncida Sanlos contando a antis-uidade desde 22 ele
Janeiro ele 1936.
b
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de 6 de Janeiro
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Geral

findo:

Reforma

Alferes, os primeiros sargentos, na mesma situação,
inválidos de guerra: de infantaria,
ela 3.a companhia de reformados, n. ° 974, António Augusto Veloso; da 9.a companhia de reformado.s,. n ." 1~2, J?~é
Valente Soares; do serviço de administruçâo mil itar, da 7.a companhia de reformados, n.o. ~72, António da Silva; para o extinto quadro auxiliar de engenharia, da G." companhia tle reformados, n." 238,
Celestino da Silva, todos nos termos elo artigo 67.
alíneas b) e J) do seu § 1.0, § 3.°, e artigo 68.° do
decreto n ." 16:·t43, de 1 ele Fevereiro de 1929, contando a antiguidade
o do serviço ele administração
militar desde 1 de Novembro de 1931 e os de infantaria e do extinto quadro auxiliar de engenharia
desde 1 oe Novembro ele 1932.
0,

(Visada pelo Tribunal .le Contas eui 23 de Janeiro de 1936.
S50 devidos emolumentos, lIOS termos do decreto n. o 22:257).

Por portaria

de 14 de Janeiro findo:
Reforma

'I'enentea, os alteres, na mesma t'ituação, inválidos ele
guerra: de cavalaria, Luiz Gonsaca Cândido Ferreira e, ao extinto quadro auxiliar (le artilharia
Joaquim Guilherme França Rodrigues da Silva ~ Alvaro de Almeida, )lOR termos do artigo 67.° elo decreto
n." 16:443, de 1 de Fevereiro <1e1(:)29, alíneas b) e
d) do seu § 1.0, artigo 68.0 ao mesmo decreto e artigo 90. elo decreto n 17:378, (le 27 ele Setembro
de J 929, contando todos a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1935.
0

.?

(Vísadn J1Plo 'I'r ibunnl Ilr Contas em 28,1(' Janeiro de 1930.
São devidos emohunentos, 1l0H termos do decreto n.O 22:257).

2.- Série

ORDEM DO EXÍmCITO

N.· 3

93

Por portaria de 20 de Janeiro findo:
Reforma

Tenente, o alferes na mesma situação, inválido de
guerra, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
João Vieira da Silva, nos termos do artigo 67. do
decreto n 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas b) e d) do seu § 1.0, artigo 68.0 do mesmo decreto e artigo 90. do decreto n." 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, contando a antiguidade desde 1
de Dezembro de 1935.
0

.?

0

(Visada pelo Tribunal de Coútas em 1 do F'e , ereiro de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.O 22:257).

v-

COLOCAÇOES,
Ministério

POI'

EXONERACOES

da Guerra - Repartição

E TRANSFERÊNCIAS
do lIabineíe

portaria de 13 de Janeiro findo:

Completando, respectivamente,
em 15 e 19 do corrente. dois anos de serviço no Tribunal Militar Especial, nos termos do § 3. do artigo 13. do decreto
n. 23:203, de 6 do Novembro de 1933, o pessoal a
seguir designado, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Minil;tro da Guerra, que o referido pessoal seja reconduzido nos seus cargos por mais dois
anos, nos termos da legi slação citada, a partir das
datas acima referidas:
0

0

O

Juiz auditor, bacharel José Homem da Silveira Fernandes Yaz.
Secretário, iencn te do extinto quadro dos oficiais do
secrPiariado militar Aníbal ele Sales,
(Visacl:1. pelo 'I'ribunal ,te Contas em 29 de Janeiro de 1036.
Nã» são devidos emolumentos,
nos termos do decreto.
n.· 22:257).

ORDEM

91

DO EXÉRCITO

N.o3

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-I!
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Repartição

Supremo Tribunal Militar

Por portaria

de 22 de Janeiro

findo:

Exonerado de vogal o general José Vicente de Freitas,
por ter passado à situa~ão de reserva.
Vogal, o general João Estêvão Águas.

de 24 de Janeiro findo:

Por portaria

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado de vocal o O'eneral João Estêvão Águas, por
e , b
H ·1·
ter sido nomeado
vocal do Supremo Trihuna 1 nu
itar.
Vogal, o general J osl Alberto da Silva Basto.

Ministério da Guerra -I.

a

Direcção Geral-

2. a Repartição

Por pOl·tal"ias de 25 de Janeiro findo:
Ministério

da Guerra - 1.' Direcção Geral - 1.' Repartição

Major, elo regimento de infantaria n." 11, Carlos Augusto Pereira ao Oarmo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n. o II

Major, do regimento de infantaria
de Oarvalho, sem dispêndio para

17, Raúl Emídio
Fueenda Nacional.

n ,"
fi,

Distrito de recrutamento e reserva n. o 2

Te~ente, supranumerário pprnutnente,
Infantaria n 2, .J osé (la Rilva.

do regimento

de

.?

Distrito de recrutamento e reserva n. o 13

de infunt.uin,
suplanulllprário
permanente.
Alexandre A.ntónio .J oaquim, por pedir.

Capitão
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Soares»

Tenen te do batalhão de ciclistas n. o 2, Adelino de Mi.
randa Vassalo Pandayo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Frente marítíma da defesa de Lisboa

Adjunto da secção de material de guerra, o major do
regimento de artilharia de costa n ," 1, José Luciano
da Silva Cravo.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Tenente picador, no quadro, Henrique Nunes Neves da
Costa.
Regimento de cavalaria n. o 3

Alferes, do regimen-to de cavalaria
Silva Medina, por pedir.

n. o 5, Jacinto

da

Regimento de cavalaria n.O 5

Alferes, supranumerário,
do regimento
n." 3, José António Grave, por pedir.

de cavalaria

Instituto Profisslonal dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Oficial de serviço, o capitão miliciano de infantaria,
quadro especial, José da Cruz Ribeiro.

PO?'

no

portaria de 5 do corrente mês:

Grupo mixto independente de artilharia

montada n. o 14

Tenente médico, do regimento de cavalaria n." 4, Álvaro. de Sousa Ramos, sem dispêndio para a Fazenda
NaclOnal.
Regimento de cavalaria n.O 4

Tenen~e médico, do grupo mixto independente de ar~~lhana montada n ." 14 Nelson Correia de Magalhãis
Figueiredo, sem c1ispê~dio para. a Fazenda Nacional.
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Série

militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, do regimento de artilharia ligeira n.? 5,
José Diniz Morão.

Por portaria
Ministério

de 8 do corrente

da Guerra - 2.' Direcção

mês:
Gel'al-

:.t."

RepartiçãO

Tenentes do serviço de administração
militar,. da
3.& companhia de administração militar, Francisco
Augusto Gouveia, Marcelino Ferreira Martinho e
Arménio do Nascimento Guerra, e miliciano, do
quadro especial, da 1.& Repartição da mesma Direcção Geral, José de Brito Rodrigues.
Ministério

da Guerra -

Repartição

Geral

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general do govêrno militar de
Lisboa, Júlio de Carvalho Vidal.
3.'
Direcção

do serviço

região militar

de obras e propriedades

militares

Director, o major de engenharia,
da L" Repartição
da Direcção da arma, Plínio Octávio de Sant' Ans
e Silva.
Regimento de infantaria

n. o 2

Major de infantaria, no quadro da arma, Herculano
Cardoso do Amaral.
Regimento de infantaria

n.· 16

Capitãis de infantaria,
supranumerário
permanente,
Gervásio Martins Campos de Carvalho, e miliciano,
do quadro especial, Nicolau Barbosa da Fonseca.
Batalhão de caçadores

n.· I

Tenente, do regimento de infantaria. n. o 4, 11ário de
Azevedo Canelas, por motivo disciplinar.
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5

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n.? 15, Francisco Dias Furtado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de ciclistas

n. ° I

Capitão de infantaria, supranumerário permanente, da
3.& Repartição da 3.& Direcção Geral dêste Ministério, António Augusto Tavares.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O 16

Sub-chefe, o tenente-coronel
ele infantaria,
no quadro da arma, Boaventura da Encarnação Aguiar.
Grupo de artilharia

pesada n. ° I

Comandante, interino, o major,
Ârtur Mendes de Magalhãis.
Regimento de canlaria

segundo comandante,

n.O 11

Maj or de cavalaria, no quadro ela arma, José Aristides
Guedes da Silva.
Batalhão de automobilistas

Major de engenharia, em disponibilidade, António Soares Leite.
Ca~itão de engenharia, adido, professor da Escola Mihtar, Jorge César Oom, para os efeitos das alíneas a)
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 19;30.
0

Escola Militar

de Aeronáutica

Te~ente, do grupo independente de aviação de protecçao e combate, Venâncio Augusto Deslandes.
Â.lfe~e8de infantaria, adido, do grupo indepe~dente de
aVIação de protecção e combate, João Baptista Peral
Fernandes.
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de saúde militar

Inspector, o coronel médico, director do Hospital Militar Principal do Pôrto, Vitorino de Sousa Magalhãis.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Tenente do serviço de administração militar, da 3.&companh.ia de administração militar, João da Conceição
Domingos.
Inspecções

do serviço

de administração

militar

Sub-inspector, o major do serviço de administração militar, da 3.a companhia de administração militar,
Carlos David dos Santos.
Escola Prática

de Administração

Militar

Capitão do serviço de administração militar, da 3.&companhia de administração militar, António Manuel
da Fonseca.
Tenente do serviço de administração militar, da 3.&companhia de administração militar, José Alvo de Sá
Nogueira Melo Rodrigues Pinto de Balsemão.
Depósito geral de material

de aquartelamento

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 3.&companhia de administr~ção militar, Manuel Duarte Pereira dos Santos RIbeiro.
Escola Central

de Oficiais

Adjunto do comando, o major de artilharia, do grup~
independente de artilharia de montanha n.." 15, Jose
João Pinto da Cruz Azevedo.
Escola Militar

Tesoureiro, o tenente do serviço de administração mi1i:
tal', do depósito geral de fardamento e calçado, Jose
António da Costa.
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3

Instituto Feminino de Educação e Trabalho

Secretário, o capitão de infantaria,
José Fernandes Soares.

no quadro da arma,

Por portarias de 12 do corrente mês:
Ministério
Conselho

fiscal

da Guerra - 2. Direcção Geral
1

dos estabelecimentos

produtores

Yogal, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, da 3.& companhia do administração militar,
José Barbosa Camejo.
3,' Repartição

Tenentes do serviço de administração militar, da 3.&
companhia de administração militar, António Rodrigues Cardoso e miliciano do quadro especial, António de Gusmão de Magalhãis Domingues, e da
1.a Repartição da 3. a Direcção Geral dêste Ministério, Alcino Júlio Pires.
Alferes do serviço de administração militar, da 3.&companhia de administração
militar, Manuel Varela
Soares.
Grupo de artilharia pesada n.s 2
Tenente veterinário, da 3.& companhia de administração militar, Álvaro Henriques da Silva.
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, no quadro da arma, Vítor Manuel Peixoto da Silva.
Regimento de cavalaria n. o 4

Comandante, o coronel ele cavalaria, da Direcção da
arma, :Mário ela Cunba Bordalo Pinheiro.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão, ela Escola Militar
Augusto David.

ele Aeronáutica,

António
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Hospital militar

principal

Director, o tenente-coronel
nuel Bragança,
Hospital militar

do Pôrto

médico, sub-director,
auxiliar

Ma-

de Belém

Capitão médico, da 3.a companhia de administração
nril itar, José de Moura Neves.
Alferes do serviço de administração militar, da 3. a companhia de administração militar, Fernando da Silva
Caetano.
I.' companhia de administração

militar

Alteres do serviço de administraçãe militar, da 3.a com-'
panhia de administração militar, João Nunes Lopes.
2." companhia de administração

militar

1'enente do serviço ele administração militar, supranumerário permanente, ela 3." companhia de administração militar, Luiz Francisco Baptista.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis
do extinto quadr« auxiliar de engenharia,
no corrente

Vogal, o maj or de engenharia

ano

António Soares Leite.

de 15 do cm-rente mês :

Por portarias

Conselho Supel'ior de Promoções

Exonerado de vogal o general J oão Estêvão Águas, por
ter sido nomeado vogal eloSupremo 'I'ribunal lIilitar.
Vogal, o general Pedro ele Paula Pinheiro ~fachac1o.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

de 25 de

.](lJ/{',iTO

Geral

findo :

prt"

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da
cesa D. Maria Benedita, por lhe aproveitar a con

1"
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ção 5.& do artigo 4.° do respectivo regulamento, o soldado reformado Albino Cardoso, n," 535 da 3.a divisão
do Depósito Militar Colonial.

VI - COMISSOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral _ I.a Repartição

PaI' portaria de 20 de Janeiro findo:
Nomeado, como representante do Ministério da Marinha, para fazer parte da comissão nomeada, por portaria de, 24 de Julho último, publicada na Ordem do
Exército n ." 13, 2.&série, de 1935, o capitão de fragata
Raúl Alvares da Silva, em substituIção do capitão-tenente João Lôbo dos Santos Moreira, que passou à
situação de licença ilimitada.

Ministério

da Guerra - 2.a Direcção

Geral-

f.a Repartição

Por portaria de 22 de Janeiro findo:
Nomeada uma comissão constituída pelos oficiais
adiante mencionados, para dar o seu parecer sôbre •
transformação dos carros articulados m /935 e a sua possível tracção em jogos separados, servindo o primeiro
de presidente e o último de secretário:
Major de artilharia Mário Alberto Sardinha Pereira
Coelho, como representante da Fábrica de Munições
de Artilharia,
Armamento e Viaturas.
Capitão de infantaria Liberato Eugénio de Sá Viana
Brandão, como representante da Direcção da Arma
de Infantaria.
Capitão de artilharia Nuno Alvaro Brandão Antunes,
Como representante da Direcção da Arma de Artilharia.
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2.a Repartição

portaria de 22 de Janeiro findo:

Nomeado o coronel de engenharia, tirocinado, Inácio
Manuel de Sousa Freire Pimentel para dirigir os trabalhos de conservação das sepulturas de guerra no estrangeiro e trasladação de corpos de alguns cemitérios
para o de Richebourg-l' Avoué e superintender na administração das importâncias autorizadas para êsses trabalhos.

VII-

AUMENTOS

SÔBRE O SÔLDO

E DIUTU RNIDADES

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 oüclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,O17:378, de 27 de Setembro de
1929, modiflcado pelo decreto n,o 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sêbre o sõldo :
Por portaria de .ti de Janeiro findo:
Engenharia - major miliciano, do quadro especial,
António Gimenes Gonçalves, no govêrno militar de
Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1935 e tenentes
José Galhardo Ferreira, Edmundo Carlos Tércio da
Silva e Eduardo Augusto Soares da Piedade, nO
batalhão de automobilistas, desde 3 de Dezembro de
1935.
Por portaria de 8 de Janeiro findo:
Artilharia - capitão miliciano,
elo quadro especial,
António Esquível, no grupo de artilharia
pesada
n.? 2, desde 28 de Dezembro do 1935.
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Por portaria de 11 de Janeiro findo:
Infantaria - coronéis: Jaime Raúl Sepulveda Rodrigues, no regimento de infantaria n.? 8, Raúl da Silva
Tavares, no regimento de infantaria n," 18, e .Agostinho Pires de Morais, no batalhão de caçadores n. ° 3;
capitãis: Antero de Figueiredo Alves, no batalhão
de caçadores n ." 6, e .Alberto Alfredo de Gusmão, no
batalhão de caçadores n. ° 7, desde 1 de Janeiro de
1936; artilharia - tenente-coronel Joaquim Plácido
Duarte Silva, no regimento de artilharia
ligeira
n." 1, desde 1 ele Janeiro de 1936; extinto quadro
auxiliar ele artilharia - capitãis: Manuel Joaquim
da Silva Miranda, no batalhão de caçadores n 9,
desde 2 de Janeiro ele 1936, e Fran cisco lnez, no regimento de artilharia ligeira n." 1, desde 1 de Janeiro
de 1936.
.?

Por portaria de 18 de Janeiro findo:
Infantaria - capitão António .Adolfo Vieira da Costa,
no regimento de infantaria n ," 10, desde 4 de Janeiro
ele 1936; artilharia - capitãis: Manuel Francisco
Goulart de Medeiros, no regimento de artilharia ligeira n.? 1, desde 10 de Janeiro de 1936, e miliciano,
do quadro especial, Luiz Mário Ferreira Caldas de
Lemos, no regimento ele artilharia
ligeira n," 1,
desde 6 de Janeiro de 1936.

Idem para o segundo aumento de
sOldo:

10

por cento sobr-e o

Por portaria de 8 de Janeiro findo:
Médico - capitão António Martdns c1eAraújo, no batalhão independente de infantaria n.? 22, desde 3 de
Dezembro de 1935.
Por portaria de ti de Janeiro findo:
Infantaria - tenentes-coronéis:
.Abel .Augusto Tôrres,
n.obatalhão de caçadores n." L1, J'oaquim Peixoto Martins Mendes Norton, no distrito de recrutamento e
reserva n 8, e Manuel Frutuoso de Carvalho, no
,?
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Colégio Militar; maj ar Carlos Monteiro de Sousa
Leitão, no batalhão de metralhadoras n ." 1, desde
1 de Janeiro de 1936; tenente Ismael de Jesus da
Gama Saraiva, no regimento de infantaria n 21,
desde 5 de Janeiro de 1936; engenharia - tenente-coronel Artur Arsénio de Oliveira Moreira, no regimento de telegrafistas, desde 8 de Janeiro de 1936;
médico - coronel Vitorino de Sousa Magalhãis, no
hospital militar principal do Pôrto, desde 1 de J aneiro de 1936.
.?

Por portaria de 18 de Janeiro findo:
Infantaria - tenente-coronel José da Costa, no distrito de recrutamento e reserva n." 14, desde 1 de
Janeiro de 1936; extinto quadro auxiliar de artilharia - tenente Domins-os Felizardo da Cruz, no
grupo independente de artilharia de montanha n ," 15,
desde 9 de Janeiro de 1936.
Por portaria de 22 de Janeiro findo:
Médico - capitão Carlos José Machado dos Santos, no
batalhão independente de infantaria n. ° 25, desde 2
de Dezembro de 1935.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Concedidos os seguintes aumentos sôbre o sôldo, 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 n." 20:247, de
24 de Agosto de 1931, e artigo 10.° do decreto n." 21:426,
de 30 de Junho de 1932, aos oficiais inválidos de O'uerra
a segu~r me~~ionados por terem completado o tempo,
a partir do posto de tenente, necessário para os referidos aumentos, nos termos do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro de 1929:
0

Primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo r

Por portaria de 6 de Janeiro findo:
Capitão reformado Manuel de Almeida Oliveira,
18 ele Dezembro de 1935_

desde
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de 25 de Janeiro

findo:

Major médico reformado Manuel Marçal de Mendonça,
desde 11 de Janeiro de 1936.

segundo aumento de
• P01'

portaria

de

10

por cento sObre o sOldo:

6 de Janeiro findo :

Major, na situação de reserva, Castelino Francisco
Jorge Pais, desde 16 de Dezembro de 1935.
Por portaria

de 20 dê Janeiro .findo:

Major reformado António Maria de Sequeira,
de Janeiro ele 1936.

VIII- CONDECORAÇOES

Ministério da Guerra _I.a
Por portarias

desde 9

E LOUVORES

DirecçãD Geral-I.a

ele 27 de Dezembro

Repartição

de 1935:

Louvado o brigadeiro de cavalaria Manuel Umbelino
Correia Guedes, porque, tendo, como coronel, desempenhado o cargo de chefe da 4.&Repartição ela 2.a Direcção Geral dêste Ministério com muito acêrto e proficiêl!-cia, revelou sempre nos serviços de remonta a sua
multa competência,
concorrendo pela sua muita dedicação para a melhoria elos referidos serviços.
Louvado o tenente de artilharia
Joaquim Pereira.
Mo~teiro de )[ acedo, pelo muito zêlo, competência,
c1e(h~aç'ão e proficiência
CJue sempre tem manifestado
nas .lllstruções que tem tido a seu cargo na Escola. de
Aphcaçi'ío de Ar+ilhuria ele Costa e Contra-Aeronaves,
r~velnll(10 altas qualidades pcclarró,ricas e de inteligênOla
•
0.0
1
. t t
, o <lue o torna um prCClOtiO
L' lIlVU ga1' ms TU 01'.
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Louvado o tenente de artilharia Alfredo Botelho de
Oliveira, pelo muito saber e inteligência que tem desenvolvido no estudo de telemetria, tendo conseguido tornar-se, pela sua boa vontaele, estudo e trabalho, um oficial competentíssimo nesta especialidade, facultando
por isso à Escola de Aplicação de Artilharia de Oosta e
Contra-Aeronaves a possibilidade de afinação e reparação de muitos aparelhos do nosso exército que já estavam considerados como incapazes de serviço.

P01'

portarias de 20 ele Janeiro findo:

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, com a letra 0, o tenente de infantaria,
em serviço na guarda nacional republicana, J osé Estêvão Pereira Reis, que, segundo deliberação do Supremo Tribunal Militar, se acba ao abrigo elo disposto
na alínea a) do § 2." do artigo 8." do regulamento para
a concessão ela medalha militar, de 28 ele Setembro de
1917.
Oondecorado com a medalha militar de cobre da classe
ele bons serviços o 2.° cabo n.? 21/3:782, do batalhão
n. ° 4 da guarda nacional republicana, António Queiroga, que, segundo deliberação do Supremo Tribunal
Militar, se acha ao abrigo do disposto na alínea a) do
~ 3." elo artigo 8.° do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917.
Condeoorado 'com a medalha militar de cobre <la classe
ele bons serviços, com a letra 0, o soldado pensionista
n." 2:906, elo batalhão n." 4 da guarda nacional republicana, António Joaquim de Sousa, que, segundo deliberação do Supremo Tribunal Militar, se acha ao abrigo
do disposto na alínea b) do § 3.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de
Setembro de 1917.
Condecorado com a medalha militar de cobre ela classe
de bons serviços, com a letra 0, o soldado n. ° 52/4:221,
do batalhão n.? 4 da guarda nacional republicana,
Agostinho Vieira, que, segundo <lelibe1'ação do Supremo
Trihunal Militar, se acha ao abrigo do disposto na alí-

2.· Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

107

N.o 3

nea b) do § 3. do artigo 8.° do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917.
0

Substituída a letra 0, pela palma dourada, na medalha militar de cobre da classe de bons serviços, do segundo sargento n," 28fE, da 9." companhia do batalhão
de metralhadoras n ," 3, Abílio Machado Paixão, por,
segundo deliberação do Supremo 'I'ribunal Militar, se
encontrar nas condições do n ." 3. do artigo 13.° do
regulamento para a concessão da medalha militar, de
28 de Setembro de 1917.
0

Substituída a letra 0, pela palma dourada, na medalha militar de cobre da classe de bons serviços, do segundo sargento n." 18/E, da formação do comando do
batalhão de metralhadoras n. ° 3, Manuel Soares de Oliveira, por, segundo deliberação do Supremo Tribunal
Militar, se encontrar ao abrigo do n," 3. do artigo 13.
do regulamento para a concessão da medalha militar,
de 28 de Setembro de 1917.
0

0

Substituída a letra 0, pela palma dourada, na medalha militar ele cobre da classe de bons serviços, do segundo sargen to n. o 29/ E, da formação do comando do
batalhão de metralhadoras n." 3, João da Silva, por,
segundo deliberação do Supremo Tribunal Militar, se
encontrar ao abrigo elo n ," 3. do artigo 13. do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de
Setembro de 1917 .
0

0

. Louvado o escriturário de 1.& classe do quadro do extInto Arsenal do Exército, Manuel António da Oonceição, em serviço no Depósito Geral de Material ele
Guerra, porque, tendo 63 anos de idade e 48 anos de
serviço prestados ao Estado, desempenhou durante 30
anos seguidos as funções ele fi el dos armazém, primeiramente no extinto Arsenal elo Exército e dr-pois no
Depósito Geral de Material de Guerra, manifestando
sempre a mais elevada compreensão dos seus deveres
profi~siollai:-;, inexced ível zêlo pelos interêsses ela Fazenda 1. ·ll<·iollal e perfcitu leuldrule para com os seus
81.1 pcriol'!>s.
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Por portaria de 10 do corrente mês:
Louvado o coronel de infantaria,
com o curso do
estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira,
pela elevada competência, zêlo e inexcedível dedicação
com que regeu a 16.&cadeira da Escola Militar, desde
30 de Agosto de 1928 até 31 de Dezembro de 1935.

IX - DECLARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS
do Gabinete

1) Em conformidade

com o capítulo IV do decreto
de 1924, declara-se que foi
nomeada a nova comissão central da Cruz Vermelha
Portuguesa, para o triénio de 1936-1938, cuja composição é a seguinte:
n.? 9:802, de 16 de Junho

Presidente, Henrique José Monteiro de Mendonça, proprietário, vogal do conselho ela Ordem de Benemerência.
Vice-presidentes:
Vice-almirante
Guilherme Ivens Ferraz.
General Luiz Augusto Ferreira Martins.
Secretário geral, coronel, equiparado, Afonso de Dornelas.
Secretário, major, equiparado, Luiz Filipe de Freitas
Andrade Albuquerque de Bettencourt.
Vice-secretários:
Jacinto de Andrade Albuquerque de Bettencourt,
proprietário.
Dr. António Pedro de São Payo de Melo e Castro,
Conde de São Payo, secretário de legação.
Tesoureiro, capitão-tenente
da administração
Carlos Pinto Tasso de Figueiredo.

naval,
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Vogais:
Vice-almirante
Oarlos Viegas Gago Ooutinho.
Contra-almirante Artur de Sales Henriques.
General Alexandre José Malheiro.
General Amílcar de Castro Abreu e Mota.
General Felisberto Alves Pedrosa.
General José Vicente de Freitas.
Brigadeiro Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo
e Castro.
Ooronel António Belard da Fonseca.
Coronel António Gorjão Couceiro de Albuquerque.
Ooronel Belchior José Machado.
Coronel médico Carlos Alberto Lopes de Almeida.
Ooronel Henrique de Campos Ferreira Lima.
Ooronel Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro.
Coronel Joaquim Augusto Lopes da Costa Teriaga.
Ooronel médico Manuel Rosado Fernandes Gião.
Oapitão de fragata Carlos Joaquim da Luz.
Tenente-coronel João Luiz de Moura.
Tenente, equiparado, módico, José Teodoro dos
Santos Formosinho Sanches.
Tenente, equiparado, médico, Luiz António Xavier Júnior.
António José Malheiro, director geral da contabilidade pública.
Artur Pôrto de Melo e Faro (Oonde de MonteReal), proprietário.
EL1uardo Ferreira Pinto Basto, proprietário.
Dr. Ernesto Galeão Roma, médico.
Dr. João Pinto Monteiro de Mendonça, secretário
de legação.
Dr .. J osé Alberto de Faria, médico, director geral
de saúde pública.
Dr. José António Marques, sub-director geral do
Supremo Tribunal de J ustiça.
Dr .• 1osé Luiz ~Iaeiel Chaves, médico.
Karl Andersen, cônsul geral da Estónia.
Manuel Francisco de Burros Leitão e Carvalhosa
(VisCOll(le
Santarém), proprietário.
:-;
1"Lu pi dos Snutos Jorge, propnet.
. árirI? .
,aBnle
Dr. Vasto Franei,.;co Oaetnno de Quevetlo, Ministro
PlplüpoLeuC'iál'io
dI' La classe.
Y prgílio Rauiiro Leão, proprietário.

ue
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2) Tendo sido azraciados com as mercês da Sociedade Portuguesa d~ Cruz Vermelha, que lhes vão indicadas, os oficiais e praças ao diante nomeados, é-lhes
permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha

de Mérito

Coronel reformado Belchior José Machado.
Cruz Vermelha

de Dedicação

Capitão, na situação de reserva, Gaspar António de
Lima Teixeira.
Primeiro cabo da guarda nacional republicana, da secção de reformados, Manuel José Faneco.
Medalha

de Agradecimento

Primeiro cabo corneteiro n." 29, da La companhia do
batalhão n ," 1 da guarda nacional republicana, José
da Crus, que usará o n ," 2 na respectiva fivela por
ser agraciado a segunda vez com esta medalha.
Soldados: enfermeiro n ." 29, da 3.a companhia de saúde,
Francisco da Glória Sequeira, n.? 141, da La companhia do batalhão n. ° 1 da guarda nacional republicana, Manuel Toscano Borrêgo, n ," 57/180 do 2.0
esquadrão do regimento de cavalaria da guarda nacional republicana, José Giraldes, e n." 315, da La companhia do batalhão n. o 1 da guarda fiscal, Antero
Ferreira.
3) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei
da Bélgica, com o grau de comendador da Ordem Real
do Leão, o coronel de artilharia, no quadro da reserva,
António Brandão de Melo Mimoso, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar
as respectivas insígnias.
4) Declara-se que, por portaria de 18 de Dezembro
do ano finelo, do Ministério do Interior, publicada nO
Diário do Govêrno n." 299, 2.a série, de 23 elo mesmv
mês e ano, foram conferidos justos e merecidos louVOres ao tenente de infantaria Gumersindo ela Silva, pela
maneira inteligente, dedicada e competente como de-
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sempenhou durante cêrca de três anos o cargo de administrador do concelho de Anadia.
5) Declara-se que, por decreto de 9 do mês findo,
publicado no Diário do Govêrno n ." 9, 2." série, de 11
elo mesmo mês, foram condecorados com os graus das
Ordens que, respectivamente,
lhes vão indicados os
seguin tes oficiais:
Ordem Militar de Cristo
Oficial

Oapitão de cavalaria

Luiz Almeida

Ribeiro.

Ordem Militar de Avlz
Comendador

Major médico miliciano, do quadro especial, Aurélio
Ricardo Belo.
Major veterinário miliciano, do quadro especial, João
Inácio Lopes Ribeiro.
Oficial

Capitão reformado

Manuel Oaetano.
Cavaleiro

'renentes:
Alberto
quadro
Oaldeira

de infantaria, Joaquim Augusto dos Santos
e Oelestiuo Sisenando Baptista e, do extinto
elos oficiais elo secretariado militar, Pedro
de Avelal'.

6) Declara-se que, por decreto de 9 elo mês findo,
publicado no Diário do Govêrno n. o 9, 2.& série, de 11
do mesmo mês, foi promovido ao grau ela Ordem que
lhe vai indicada o oficial a seguir deeignado:
Ordem Militar de Aviz
Oficiai

Oapitão de infantaria,
com o curso do estado maior,
Manuel Gomes de Araújo.
7) Confleco!' <los com a medalha militar da classe
de comportamento exemplar, por se acharem ao abrigo
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das disposições do regulamento para a concessão da medalha militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Govêrno militar de Lisboa

Coronel do extinto quadro auxiliar
cisco Garcia '1'ereno.

de artilharia

Fran-

1." região militar
Direcção do serviço

de obras e propriedades

Capitão do extinto quadro auxiliar
lino Gomes.

militares

de engenharia

Ave-

Direcção da Arma de Infantaria

Major de infantaria Júlio Mário da Cunha Viana.
Capitãis de infantaria José Rebêlo ele Melo Cabral,
Silvério do Amaral Lebre e .Aníbal Gonçalves Paúl.
Comando militar dos Açõres

Tenente de infantaria

João Baptista

Regimento de infantaria

Major António

Soares de Andrea
Regimento de infantaria

de Lima.

n.O 5

Ferreira.
n. o 6

Tenente chefe ele banda de música Prancisco
de Sousa.

Pereira

Batalhão de caçadores n. o 8

Capitão José da Conceição das Neves Martins.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 5

Tenente de infantaria
Zeferino
Barbosa Vaz de Castro.
Distrito de recrutamento

Tenente

de infantaria

da Cunha

Coelho de

e reserva n. o II

:António Pires Mendes.
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Regimento de cavalaria n.O I

Capitão de cavalaria José do Nascimento Alves.
Escola Militar

Tenente-coronel

de artilharia

José Augusto

de Beja

Neves.
Guarda nacional republicana

~Iaj 01' de cavalaria José Paulino :Marecos Mousinho de
Albuquerque.
Tenente de cavalaria Manuel da··Silva Coentro.
Medalha

de prata

Batalhão de caçadores n.O 5

Tenente Luiz Maria Santana

Pereira.

Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente António Paula.
Regimento de artilharia

de costa n.· I

Capitão Belarmino Raúl Barros de Vasconcelos.
Tenentes Ilídio Marinho Aires Trindalle, J osé Henrique de Sousa, Guilherme Vergílio de Almeida Pires
~Ionteiro, Fernando J úlio Roseira e Aurélio de Sousa
)Iedeiros.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente veterinário

Vital de Lemos Bettencourt.

Regimento de telegrafistas

Capitão Paulo Emílio de Brito Aranha.
Capitão miliciano de telegrafistas, do quadro especial,
l!'rancisco Cardoso de Castro.
Guarda nacional republicana

Tenentes: de cavalaria, Luiz Alberto Filipe Rodrigues
e Júlio Ii'errer Antunes o, veterinário, J osé rreotónio
Pereira Prestes da Fonseca.

•
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8) Declara-se que o general José Vicente de Freitas, que pela presente 01·dem. do Exército é colocado
na situação de reserva, continua desempenhando as
funções de comandante da Escola Militar.
9) Declara-se que o brigadeiro de infantaria,
com
o curso do estado maior, Miguel de Almeida Santos,
que pela presente Ordem do Exército é promovido a
êste pôsto para o quadro da arma, continua a prestar
serviço na Escola Oentral de Oficiais, como instrutor
eventual.
10) Declara-se que o coronel de infantaria,
com o
curso do estado maior, Miguel de Almeida Santos,
promovido a brigadeiro pela presente Ordem do Exército, terminou em 20 do mês findo o ano de comando a
que se refere a alínea a) do artigo 47.° do decreto
n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo
decreto n ." 19 :175, de 27 de Dezembro de 1930, 'sendo-lhe aplicável desde o dia imediato a designação de
coronel tirocinado, nos termos da determinação III)
da Ordem do Exército n. ° 9, 1.a série ,d e 1928.
11) Declara-se que o coronel de infantaria,
tirocinado, com o curso elo estado maior, Miguel de Almeida
Santos, que pela presente Ordem do Exército é promovido a brigadeiro, foi exonerado de comandante do
grupo de artilharia pesada n ," 1, por ter terminado o
ano de comando, regressando à sua anterior situação
de chefe da 1.&Repartição da 3.& Direcção Geral dêste
Ministério em 6 do corrente mês.
. 12) Declara-se, que o coronel do extinto corpo do estado maior Ernesto de França Mendes Machado, inscrito na escala dos tenentes-coronéis
de infantaria,
chegou à altura para a promoção a coronel na sua anua
de origem em 20 de Janeiro do corrente ano.
13) Declara-se que foi concedido o adiamento da íreqüência do cursoc1e informação do 3.° grau da Escola Central de Oficiais, no corrente ano, aos tenent?S-coronéis de infantaria
João Maria Duarte Bemfelto
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e Pedro de Azevedo Cruz, sendo nomeados em sua substituíção para a freqüência do mesmo curso os tenentes-coronéis Joaquim Jerónimo Cordeiro de Brito Faria
e José Eduardo Moreira Sales.
14) Declara-se que o maj 01' de infantaria, professor
efectivo do Colégio Militar, José Bernardo Pinto da
Silva, deixou de prestar serviço na comissão nomeada
por portaria de 16 de Junho de 1933, inserta na Ordem
do Exército
n ." 10, 2.' série, do mesmo ano, desde 15
de Outubro de 1935.
15) Declara-se que o major de. infantaria Eduardo
Eugénio Gomes Vieira, regente da 2. a secção elo Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de 'I'erra e
Mar, desempenha interinamente
as funções de assistente de estudos do Colégio Militar, cumulativamente
Com aquele cargo, desde 8 do corrente mês,
16) Declara-se que os capitãis Manuel Miranda
Branco, Henrique Carlos Mata Galvão e tenente J oal~uim Manuel Vaz, todos de infantaria,
em disponibilIdade, chegaram à altura para entrar nos seus quadros,
l'espeetivamente, cm 30 de Dezembro de 1935, 20 e G
elo mês findo.
17) Declara-se que o capitão de infantaria,
supranumerário permanente,
António Pernil,
deixou de
eXercer o cargo de director da carreira de tiro de Va1ença' desde 2 de Junho de 1934.
18) Declara-se que foi nomeado adjunto ela carreira
de tiro de Chaves o tenente do batalhão de caçadores
n.O 3, Amândio Augusto Morais, em suhstit.uíção <lo
tenente do mesmo batalhão, Antero de Figueiredo
.Alves.
~9), Declara-se que o tenente do regimento de infant~:'la !l.O 20, Júlio Eufrásio, foi nomeado para freq1.1elltar a 2." turma do curso de sapadores a realizar
11a :Eseola PrlHica (1C'Enrrenharin
no corrente ano, em
substitulPilo <10 en ente da mesma unidade José N0g'l~eira, fi(>alldo assim a Iterada a relação constan te (la
li m oa 15) da Ordem
do }J,vél'cito 11.° 1, 2.a série, elo
Correntr ano.
í
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20) Declara-se que o tenente elo regimento
de infantaria n ." 2, Júlio Serras Pereira,
foi nomeado para freqüentar
o curso de metralhadoras
pe~adas, em subs~itutção do tenente José dos Santos Caeiro, ficando assim
alterada a relação constante na alínea 13) da Ordem
do Eaército n," 1, 2.a série, elo corrente ano.
21) Declara-se
que o alferes do regimento
de infantaria n ." 10, Joaquim
Augusto
Cordeiro, foi nomeado
para freqüentar
a La turma elo curso de gases, fumos
lança-chamas,
em substituiçãodo alfereR do regimento
de infantaria
n.? 16, Francisco
MarqueK Repus,
:6emulo assim alterada a relação constan te da alínea 24)
ela Ordem do Exército u.? 1; 2.a série, do corrente ano.

e

22)' Declara-se
que os alferes de infantaria,
supranumerários,
Francisco Alves, Fornando Machado Soares de Oliveira e Sousa, Guilherme Teixeira Dias Costa,
,Joaquim Peral tinha, Lldo Antunes Baptista,
Albertino
Carreira 1Iariano, Leonardo Marques de Carvalho, Manuel Gonçalves
da Silva 'I'eixcirá
o Francisco
Barão
da Cunha chegaram à altura para entrar no seu quadro, respectivamente,
em 6, 11, 13, 14, 20, 23, 2:3 e
24 de Jan eiro findo e 3 elo corrente mês.

2:3) Declara-se que o ('01'o11el de artilharia,
C0111 n
curso elo estado maior, adido ao quadro, Vasco Fl'eiI:e
'I'emudo ele Vera, foi julgado apto nas pl'oYas especiaIs
ele apti.dão para o pôsto clp gellPral ('111 12 do ('orl'ellte
mês, sendo-lhe uplicávcl desde essa data a clesignaçuO
ele coronel tirocinado,
nos termos (la determinação
111
ela Orde ni do E,vército n ." 9, La sério, de 1928.
21) Declara-Re (lue foram
o cRtágio (lo serviço do estado
de Oficiuis, no COl'l'pnte ano
. .
1
ciais com o CU1'"O (O estado

nomeados para freqüentar
maior, nu, Eacola Central
lectivo, OR S('0'ui11te5 ofitl
maior:

(le artilharia
,J osr Guerreiro (1(>01~e Frall(·iHl'O Airps (1(' Abreu, ua ;l.a J)Idêsts Miuil·dério, l' ,\11)('1'10 _rnvi(>l' (la
Vl'lIlH.:a Dóriu, pl'Oj'PSHOl' (ln E:;rola .Militar.
"Major dr' infanlaria
Alllóllio
]):mid clp ~ln10s, )lO
(]ul\l'td g'rueral da 1." l'(\gião militar,

Tt'll('llteS-('Ol'OlléiH
"eira Duarte
rcc\,ão Geral
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estágio tem lugar de 17 de Fevereiro a 10 de Junho,
devendo os oficiais estagiários ser mandados apresentar
na referida Escola na véspera do seu início.
25) Declara-se que o tenente-coronel
de artilharia
João Isidro Tavares Montano, sub-director do depósito
geral de material de guerra, desempenha êste cargo
cumulativamente
com o de chefe interino da 2." delegação da Direcção da Arma de Artilharia, em quanto
durar a permanência no grupo mixto independente de
artilharia montada n. ° 14, do tenente-coronel de artilharia Sérgio Ribeiro de Sousa, chefe da referida delegação.
.
._
26) Declara-se que o capitão do grupo de defesa submarina de costa, António Vicente Teixeira, desempenha
as funções de professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército ele Terra e Mar, cumulativamente com o serviço da sua unidade, desde 3 do
corrente mês, deixando na mesma data de exercer as
funções de assistente de estudos no Oolégio Militar.
27) Declara-se que, por portaria de 8 do corrente
mês, foi mandada ficar nula e de nenhum efeito a parte
da portaria de 7 de Dezembro d<, 1935, publicada na
Ordem do Etcército n.? 20, 2." série, do mesmo ano,
que colorou no quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto n ," 7:823, de za de Novembro de
1921, o capitão miliciano de artilharia, do mesmo quadro, António Esquível , adido, em serviço no Ministério
das Colónias, visto êste oficial se ter apresentado naquela data apenas para satisfazer as condições de pronloção o não de regresso definitivo ao Ministério da
Guerra, pelo (rUe deverá continuar na situação de adido.
?8) J?<,clara-se que, por portaria !le 8 (1? corrente
files, fOI mandada ficar nula e de nenhum efeito a parte

ela portaria ae 14 de Dezembro de 1935 publicada na
Ordem do E.rército n." 20, 2.& série, do mesmo ano,
quc colo('o11 no O'1'U1)0 do nr+ilh ariu posada n." 2 o ca't~
t"
p~ l~O miliciano ele artilharia, do quadro cApecial, Antomo Esquívol.
.29) Declara-se que o capitão miliciano
na, do quadro (' per-ial , António Esquívcl,

de ,artilhaadido, em
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serviço no Ministério das Colónias, presta serviço desde
9 de Dezembro último no grupo de artilharia pesada
n." 2 para os efeitos das alíneas a) e b) do artigo 44.°
e seu § único do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930.
30) Declara-se que fica sem efeito a nomeação elo tenente do grupo inelependente de artilharia de montanha
n 15, Joaquim Luiz de Carvalho, inserta na Ordem
do Exército n ." 21, 2.a série, de 1935, alínea 14), para
a freqüência elo curso de comandantes de bataria no
corrente ano.
.?

31) Declara-se que fica sem efeito a nomeação dos
alferes Fernando José Ribeiro Duarte Silva, do grupo
mixto independente (le artilharia montada n ." 14, e João
José Ribeiro Ferreira, do grupo de artilharia a cavalo
n," 1, para a freqüência do estágio na Escola de Aplicação de Artilharia de Costa e Contra Aeronaves, no
corrente ano, ficando assim alterada a relação constante da alínea 17) ela Ordem do Exército n 21, 2.a
série, de 1935.
.?

32) Declara-se que a colocação, no l.0 grupo de esquadrões do regimento de cavalaria n." 9, do major
Cipriano de Castro Martins, promovido a este pôsto
pela presento Ordem. do Eaército , eleve ser considerada
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
33) Declara-se que os cursos de comandantes de
grupo e de esquadrão a realizar na Escola Prática de
Cavalaria passam a ter início em 31 de Maio de cada
ano, ficando assim alterada a declaração 26) insorta na
Ordem do Exército n." 19, 2.a série, do ano findo, devendo os oficiais nomeados para a freqüência dos mesmos cursos ser mandados apresentar na referida Escola
em 30 de Maio.
34) Declara-se que fica sem efeito a nomeação do
tenente d9 regimento de cavalaria n 9, António .J osé
de Araújo Leite de Castro Sampaio, para a frcqüêneia
do curso elo uietrulhadoras
a que se rofere a n.líuen ]8)
<la Ordem rio l!},l'hcito n ." 1, 2. série, do corrente ano.
,?

8
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35) Declara-se
que o major de engenharia,
adido,
em serviço no Ministério
do Comércio e Indústria,
no
Instituto
Geográfico e Cadastral,
Pedro Caetano Maria
de oPrtugal
Colaço, que, para os efeitos da alínea a)
do artigo 45.0 do decreto n ," 17: 378, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n ." 19: 175, de 27 de
Dezembro
de 1930, havia sido colocado no batalhão
de automobilistas
pela Ordem do E.l'l:l'cito u." 11, 2."
série, de 1933, deixou em 1 do corrente mês de estar
colocado naquela
unidade,
passando
a prestar
serviço
na 2. a Repartição
da 2. a Direcção Geral dêste ~finistério.
36) Declara-se que, por portaria de 5 do corrente mês,
foi mandada
ficar nula e de nenhum efeito a parte da
portaria
de 20 de Janeiro último (lue nomeou vogal do
júri para avaliar as proyas especiais de aptidão para
a promoção a major dos capitãis do extinto quadro
auxiliar
de engenharia,
no corrente ano, o major de
engenharia
.Iosé da Cunha Lamas.
37) Declara-se
que o capitão
de engenharia
Vítor
Francisco
de Sousa Franco desempenha,
desde 4 do
Corrente mês, as funções de professor
provisório
do
Colégio Mi litar, cumulativamente
com as <rue exerce
na 2." Reparfição
da 2.~ JhH'C<:l(O UNal deste Ministério, deixando tJpsde a IUPS1ll11 data d(' exercer o cargo
de assistente
de estudos llO referido
Colégio.
38) Declara-se
que o capitão de engenharia,
supranumerário
permanente,
do regimento
de sapadores de
?aminhos de ferro, J oaquim Francisco
Alves, deve ser
lncluído na relação dos cupitãis de pngcnharia
uomeu~os para Ireqüentarem,
no corrente
ano, o curso do
lnformação
elo 2.· grau da Escola Central de Oficiais
qUe tem início cm 27 (lo corrente mês, a qual roi publicada na Ordem rio Eoiército u." ]9, 2." série, do ano
findo.
39) Declura-se
<I1Ie o capitão dI' l'ugcllIJul'in,
da insgecção das. i.ropas ele comunicacâo,
Caetano .:Maria da
unha RCIs, desempenha
as funoões xle nssistcnte
de
estudos no Col{>gio Militar,
<108<1e'io do r-o'rrení e mês,
CUntulati 'umclllc com as que exerce naquela iu specção.
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40) Declara-se que o capitão miliciano de pioneiros,
do quadro especial, João Eugénio, da Direcção ela Arma
ele Engenharia,
roi nomeado para freqüentar
o curso
de chefes de serviço na Escola Prática de Engenharia,
anele deve apresentar-se em 3 ele Maio do corrente ano,
em substituição do capitão de engenharia Fernando
Sales Lougares, da Escola de Transmissões, cuja nomeação, publicac1a na Ordem do E,rército n." 19, 2.a
série, de 1935, fica sem efeito.
41) Declara-se que os tenentes de engenharia António da Silva Leitão, António Maria Ferreira Bastos,
Manuel Cortês Marinho Falcão dos Santos, Eduardo
Jorge Gomes <la Silva, Elias de Almeida Oabral, Vitorino )larquef\ Esparteiro, Firmino da Rilva, Amadeu
César Leal da Silva e Luiz Maria ela Câmara Pina
freqüentaram,
com aproveitamento,
no corrente ano,
o curso de comandantes de companhia, na Escola Prática de Engenharia.
42) Declara-se que o capitão de aeronáutica do grupo
de aviação de informação n ." 1, José Bentes Pimenta,
freqüentou na Escola Prática de Engenharia, em 1931,
com aproveitamento, o curso de gases e rumos.

43) Declara-se que o tenente de aeronáutica, com a
patente de capitão, António Gonzaga Pinto, que pela
Ordem do Etvácito n." 21, 2.a série, de 1935, foi colocado na imlpecção <la arma de aeronáutica,
desempenha
na mesma inspecção as funções ele adjunto.
44) Declara-se que os tenentes-coronéis do serviço de
administração militar, supranumerãrios,
Guilliermine
Augusto de Melo Rárria e .J osé Ba,rboAa Camejo, chegaram à alturu para entrar no seu quadro, reApectivamente, em 18 e 24 do mês findo.
45) Declara-se
que o tenente do serviço ele aclministração militar,
adido, em serviço no Miuiatério
das
Colónias, ,J osé Dias dos Santos N obre, deixou de est3;r

naquela situação em Z lle Outubro elo ano findo, continuando, porém, na mesma eituação de adido, por ~he
ter sido concerlidu licença ilimitada desde a refenda
<lata.
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46) Declara-se que os tenentes de engenharia Vasco
Paiva Baltasar Brites, José de Azevedo Monteiro de
Barros, Lniz Câncio Martins, Horácio José de Sá Viana
Rebêlo, Manuel Avelino Barreira Antunes, Alexandre
Guedes de :Magalhãis e Henry Dumoud N esbitt, farmacêutico António Augusto Castanheira Samuel, elo
extinto quadro auxiliar do serviço ele saúde José J oaquim elos Reis, e do serviço dr administração militar
Casimiro Artur Vieira, Elói elo Nascimento Saraiva da
Mota, Alfredo da Costa Setas, Cândido da Silva Simões,
Manuel Gomes da Si h-a Vera Cruz, João Baptista
Repenicado e Abel António K ogueira, promovidos a
êste pôsto pela Ordem do E,l'p/'('ito n ." 1, 2.n série, do
corrente ano, contam a antiguidade, para tOdOK os efeitos, desde 1 de Dezembro de 1D35.
cl:7) Declara-se que o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, ela Direcção da Arma de Engenharia, José Ramos ele Andrade, que pela Ordem do Exército n ." 20, 2.a série, de 1933, foi promovido ao actual
pôsto, .continua e desempenhar as funções de ajudante
da Escola de Transmissões.
48) Declara-se que foram nomeados para fazer parte
do júri <lo COllCUJ'f;O para preencllÍmento r1c vacaturas
de alferes chefes ele bauda de música, aberto pela Ordem do E,l'ército n." 1, 2.a série, do corrente ano, como
presidente, o major de infantaria, do Conselho de Administração da Fraternidade Militar, Yergílio Damasceno Simões, e, como vogais, os oficiais chefes ele banda
ele música, capitãis, Custódio Rodrigues Gouveia, do
batal hão de caçadores n. o 7, e ~ImlUel oaquim Canhão,
do regimento de infantaria n ." 1, e tenentes, FranCiRCO
Carraça Vi la Nova , do batalhão rle caçadores
n. 5, e Armando Fernandes, (lo l'l'p:imenio ap sapadores
ele camillho!'\ (le fprro.

.r

O

Ministério da Guerra - 3.
, 49)

Declara-so

a lllatrícula
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Geral _ I.a Repartição
de cnuditlatos

a admitir

na Escola Mil ií ar no ano eseolar de 193ü-
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1937, destinados às diferentes armas e ao serviço de
administração militar, é o seguinte:
Infantaria - 22.
Cavalaria - 6.
Artilharia - 8.
Engenharia Serviço de administração militar -

?,,

_

Ministério da Guerra _I.a

"

,

Z.

Direcção Geral-

3.a Repartição

00) Declara-se que desistiu da freqüência
do 2,° ano
ao curso da Escola Central de Sargentos, nos termos do
artigo 48." do decreto n ." 22: 1GD, de 2 de Fevereiro
de 1833, () sargento ajudante do regimento de artilharia ligeira n ." 2, João da :Follseca,
'

MinistériO da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3. a Repartição

51) Yencimentos que, nos termos da lei n." 1:688,
de 9 de Setembro de 1824, e decreto n.? 20:2-:1:7,de 24
ele Agosto de 1931, competem aos oficiais cm seguida
mencionados, transferidos para as situações de reserva
e reforma:
General ,fosé Vicente (le Freifas, 838$99, sendo: pensão
ele reserva, 504$; lei u.? 888,50$40;
lei n ," 1:332,
:282$24; 0,14 por cento, 2$35. Tem 5 anos de pôsto,
41.1 ano" ele srl'viço e [) períodos,
Coronel ele infantaria António Emílio Cortês, 476$98,
sendo: pensão de reserva, 326$70; lei n ." 888, 32$67;
lei n.? 1:332, 117$61; do vencimento total 314$36
são pelo }Iini"tério do Interior. 'rem 2 aumentos de
10 por cento sôhre o sôldo e H anos de serviço.
Coronel de infantaria,
graduado, Francisco de Paula
Geraldes Barba, 437$18, sendo: pensão de reserva,
;1l6$18; lei n ." 888, 31$G8; lei n ." J:332, 88$70;
tio vencimento total 29] $ t5 são pelo :Ministh'io do
Uomércio e Iudüst ria. 'I'cm 2 aumentos de 10 por
ecutn sôhre o sôldo e ,12 anos de serviço.
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Coronel de infantaria Luiz Torcato de Freitas Garcia,
383$32, sendo: pensão de reserva, 277$20; lei n 888,
27$72; lei n ," 1:332, 66$52; 0,14 por cento, 11$88;
elo vencimento total 56$10 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 41 anos de serviço e 60 períodos.
Coronel de cavalaria Arnaldo Martim Afonso Chichorro
da Costa, 364$23, sendo: pensão de reserva, 289$08;
lei n ." 888, 28$90; lei n.? 1:332, 46$25; do vencimento total 12$ são pelo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo e
39 anos de serviço.
Coronel de cavalaria Eduardo -Correia de Sá, 408$59,
sendo: pensão de reserva, 304$92; lei H.O 888,30$49;
lei n." 1:332, 73$18. Tem 'Z aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo e 41 anos de serviço.
.
Coronel de cavalaria, graduado, António Belard da
Fonseca, 319$08, senelo: pensão de reserva, 245$45;
lei n ," 888, 24$54; lei n ," 1:332, 49$04; do vencimento total 27] $21 são pelo Ministério das Obras
Públicas e Comunicações. Tem 40 anos de serviço.
Ooronel do serviço de administração militar Francisco
Homem de Figueiredo, 523$49, sendo pensão de reserva, 326$70; lei n ," 888, 32$67; lei n.? 1:332,
156$81; 0,14 por cento, 7$31; do vencimento total
33$40 são pela província de Moçambique. Tem 2
aumentos ele ] O por cento sôbrc o sôldo, <17anos de
serviço e 24 períodos.
Ooronel do serviço ele administração
militar Tomaz
Júlio de Campos Azevedo, 494$62, sendo: pensão de
reserva, 326$70; lei n ." 888, 32$67; lei n." 1:332,
130 68; 0,14 por cento, 4$57. Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o sôldo, 45 anos de serviço e
15 períodos.
Tenente-coronel elo serviço de administração
militar
J oaquim Maneiros, 476$01, sendo: pensão de reserva, 309$45; lei n." 888, 30 '94; lei n ," 1:332,
123$78; 0,14 por cento, 11$84; do vencimento total
31$7:3 são pela província de Moçambique, 21$14 são
pelo Ministério do Interior e 10$57 pelo das Colónias:
Tem
aumentos ele 10 por cento sôbre o sôldo, 40
aUOR
do serviço e n períodos.
Oap.iião ele infantari a António J oaquim Gome» Má~
ximo, 316 13, sendo: pensão de reserva, 206$25; lei
,?

a

124

ORDEi\! DO EXÉRCITO N.· 3

2." Série

n ," 888, 20$62; lei n.? 1:332, 74$25; 0,14 por cento
15$01; do vencimento total 57$44 são pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 4-1:anos de serviço e 78 períodos.
Capitão de infantaria Álvaro António d~ Costa, 179$34,
sendo: pensão de reforma, 172$41; lei n." 888, 3$44;
0,14 por cento! 3$49. Tem 3 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 31 anos de serviço e 15 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial,
Leovig ildo Pelágio de Mendonça e Sales, 115$19,
sendo: pensão de reserva, 112$50; 0,14 por cento,
2$69. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
25 anos ele serviço e 14 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial,
José de Passos Lomba, 100$, sendo: pensão de reforma, 97$50; 0,14 por cento, 2$50. Tem 1 aumento
ele 10 por cento sôbre o sôldo, 21 anos de serviço e
13 períodos.
.
Tenente de infantaria
Ramiro António de Oliveira,
193$06, sendo: pensão de reserva, 167$50; lei n ," 888,
16$75; lei n," 1:332, 6$70; 0,14 por cento, 2$11;
elo vencimento total 64$32 suo pelo Ministério das
Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 36 anos de serviço e 11 períodos.
Tenente de infantaria Vitorino de Almeida, 261$03,
sendo: pensão de reserva 192$50; lei n." 888,19$25;
lei n.? 1:332, 46$20; 0,14 por cento, 3$08. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sôlclo, 41 anos de
serviço e 16 períodos.
Tenente de infantaria Augusto Carlos Pinheiro, 96$85,
sendo: pensão de reserva, 95$45; 0,14 por cento,
1$40 ~.elovencimento total 16$84 são pelo Ministério
das Finanças e 4$21 pelo do Interior. Tem 1 aumento ele 10 por cento sôbre o sôldo, 23 anos de serviço e 8 períodos.
Tenente elo extinto quadro auxiliar ele artilharia João
Pereira, 221$55, sendo: pensão de reserva 177$50;
lei n." 888, 17$75; lei n," 1:332, 21$30;' 0,14 por
cento, 5$. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 38 anos de serviço e 26 períodos.
52) Rectificados se publicam os vencimentos a que
tem direito, na situação de reserva, o oficial a segu~r
mencionado, em substittúção dos que lhe foram atrl-
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n." 21, 2.'" série, de

Tenente-coronel
Oipriano António Marçal, 443$90,
sendo: pensãc de reserva, 255$75; lei n ." 888,25$57;
lei n ," 1:332, 132$99; 0,14 por cento, 29$59; do vencimento total 212$52 são pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 48
anos de serviço e 124 períodos.
53) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.
do decreto n ," 14:525, de 26 de 0utubro de 1927, foi
considerada hábil Maria Clara 'Rosa Pereira para receber, ao abrigo do n ." 1.0 do § único do artigo 1.0 do
mencionado decreto, 08 vencimentos de seu marido, primeiro sargento reformado n.? 442, da 5.'" companhia
de reformados, 'Mário da Oruz Pereira, internado na
Casa de Saúde do TelhaI.
0

54) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.
do decreto n ," 14:520, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada hábil Oesaltina de Lourdes Ceia para receber, ao abrigo elo u." 2.0 do § único do artigo 1.0 do
mencionado decreto, os vencimentos de seu pai, segundo
sargento reformado n 1:772, da t: companhia de reformados, António ~fourato Ceia, internado na Casa
de Saúde do 'I'elhal.
0

.?

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

55) Declara-se que, por despacho do Ministro da
Guerra, de 7 do corrente mês, visado pelo Tribunal de
Contas em 11, foi, nos termos do § 2.0 elo artigo 1.0 do
decreto n." 19 :478, de 18 de Março de 1931, autorizada,
desde o dia 1 de Janeiro do corrente ano económico e
de llarmonia com o artigo 1.0 do decreto n.? 24::073,
de 28 de Junho de 1934, a prestação ~le serviços do
pessoal menor além das horas do exped iente normal e
reSpectiv-a re~ullera\,ao,
que deverá ser satisfeita em
C?nta da verba de :30.000$ inscrita no capítulo v, arhgo 104. n ." 1), (lo orçamento dêste Ministério para
0

,
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o ano económico de 1936, tendo em atenção o disposto
no artigo 9.° do decreto n." 26:177, de 31 de Dezembro
de 1935. A remuneração é de 3$ por cada hora.

ObItuárIo

1936
Janeiro

17 -

»

23 _

»

27 29 -

»

31-31-

Fevereiro
»
»
»

»

56 -679-

Coronel reformado
Júlio Correia Acciaiuoli de
Meneses.
Tenente-coronel
reformado
Acácio Mengo de
Abreu.
Tenente de infantaria,
adido, António Veiga.
Coronel, na situação de reserva, Manuel de Lucena.
Coronel, na situação de reserva, Aires Luiz de
Castro.
Coronel reformado Constantino Fontoura Madureira Guedes.
,
Capitão reformado Alvaro Mendes Abóbora.
Coronel reformado João Henrique Morley Júnior.
Tenente-coronel
reformado Luciano Augnsto da
Costa.
Tenente de infantaria, adido, Delfim Pais Lopes.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
no quadro, Manuel de Andrade Largo.

Abiuo Augusto

Valdez de Passos e Sousa.

Está conforme.

o Ajudante

General,

Estada Waior do .JiC. cito
BIBLIOTECA
MINISlÉRIO Df1 G(JERRf1-

Ordem

do Exército
2.&

N,O 4

o Ministro

Série

29 de Fevereiro de 1936

da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.o 16:070, de 25 ele Setembro de 1928, a D. Henriqueta
Luz de Passos Silva, ,Maria Beatriz Luz de Passos Silva,
Maria de Lourdes Passos Silva e Mário Fernando Luz
de Passos Silva, órfãos do alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia Henrique de Passos Silva, a reversão ela cota parte do subsídio mensal de 6$ que percebia
SUa mãi D. Maria do Sacramento de Assunção Silva
Luz, que em 31 de Dezembro do ano findo contraíu matrimónio.
Ministério da Guerra, 7 de Fevereiro de 1936.O Ministro da Guerra, suu; Augusto Valdez de Passos
e Sousa.
(Visada pelo Tribunal
Não são devidos
n.v 22:257).

de Contas em 11 de Fevereiro de 1936.
emolumentos, nos termos do decreto
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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 6$ e a melhoria correspondente a D. Maria
Rosa Gomes e suas filhas Maria Luíza Gomes e N atércia Marília Gomes, viúva e órfãs do capitão de reserva José Gomes.
Ministério da Guerra, 18 de Fevereiro de 1936. O Ministro da Guerra, Abílio ibgusto Valdez de Passos e Sousa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? :;:2:257).

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. Teresa
Pereira de Azevedo e seus filhos D. Sofia Pereira de
Azevedo, D. Madalena Pereira de Azevedo e N orahlino
Pereira de Azevedo a reversão ela cota parte do subsídio
mensal de 6$ que percebia seu filho e irmão Manuel
Pereira de Azevedo, que em 15 do corrente mês completou dezóito anos de idade.
Ministério da Guerra, 18 de Fevereiro ele 1936. ~
O Ministro ela Guerra, Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Janeiro de 1933.
Não são devidos emolumento",
nos termos do ('ecreto
n.s 22:257).

11-

MUDANÇAS

Ministério da Guerra-I.a

DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.a Reparti~ão

Por portaria de 19 de Outubro de 1935:
Adido

Capitão ele engenharia, no quadro da arma, Juduh
Bento Ruab, por ter sido requisitado para desemrcnlrar uma comissão ele serviço dependente do }fÍlllStério do Lnterior, como director dos serviços de enge-
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Municipal
de Lisboa, devendo
situação
desele 11 de Outubro

ser
de

Por portaria de 5 do corrente mês:
Adido

Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
do quadro especial,
do Depósito de Material
Aeronáutico, Henrique
da Câmara Cruz Sobral, nos termos da alínea d) do n." 4.° do' § 1.° do artigo 10.° do
decreto n. ° 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, por
ter sido colocado nas Oficinas Gerais de Fardamento
e Calçado,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 22 de Janeiro ele 1936.

Por portaria de 115 do corrente mês:
Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria,
adido, João Baptista
Machado,
que, .em 10 do corrente
mês, se apreson tou da situação de licença iliruitarla,
para preenchimento
de
vacatura no respectivo quadro.
Disponibilidade

Tenente-coronel
do serviço do administração
militar, em
inactividade,
Carlos Gomes Teixeira,
por
er Rido
j ulgado pronto para
serviço pela junta hospitalar
de iluipoer,;ão em 3 do corrente mês.

°

í

Reserva

Capitão,

supranumerário

poruian ente, do regimento

de

cantlal'ia n ." .J, Francisco Gomes Barroso, nos termos
(10 § 0." (lo art ico 10.° do decreto
l1.° 17::378, dl' 27 de
f-ll'lplIlhl'o dp J!)~!), por lPI' atingido o Iimite de idade,
devPllllo .~t'l' considerado
nesíu ~iluação desde a.o de
.) uueiro ele 19:{G.
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Reforma

Coronel, na situação de reserva, António Gualberto da
Fonseca Antunes e major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, da Repartição Geral
dêste Ministério, António Augusto Batalha, o primeiro nos termos do § 4.° do artigo 10.0 elo decreto
n ," 17 :378, de 27 de Setembro ele 1929, por ter atingido o limite de idade e o segundo por ter sido julgado incapaz de todo o 'serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,
desde 15 do corrente mês e 27 de
Janeiro findo.

Por portarias de 22 elo corrente mês:
Adido

Tenente de artilharia, ela escola prática ela arma, António Fernandes Pereira da Costa, nos termos ela alínea d) do n ." 4.0 do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por ter ido
prestar serviço na fábrica de equipamentos e arreios,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 do
corrente mês.
.
Disponibilidade

Major de aeronáutica Anselmo de Matos Vilardebó e
capitão do serviço de administração militar Oamilo
,Ooe110 dos ISantos, ambos adidos, 'que se apresentaram, respectivamente, em 21 e 15 do corrente mês,
o primeiro de regresso do Ministério das Colónias e o
segundo ela situação de licença ilimitada.

Por portarias de 29 do corrente mês:
Adido

Coronel <loserviço de admiJli~traç[\() militar 110 qua(lro,
lIelll'ique Lillhares de Lima, 110S termos da alínea d)
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do n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, por ter sido nomeado
director das oficinas gerais de fardamento e calçado.
Disponibilidade

Coronel do serviço de administração militar, adido,
Alberto da Silveira Lemos, por ter deixado de prestar serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado.

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a

Por portarias

de

Direcção

Geral-

2.a Repartição

15 do corrente mês:

1.. região militar - Quartel general

Capitão do extinto
militar, o tenente
José Bernardino
dade desele 27 de

quadro de oficiais do secretariado
do mesmo extinto quadro, adjunto,
Tôrres Júnior, contando a antiguiJaneiro de 1936.

2.' região militar - Quartel gen6ral

M:ajor do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, chefe da 1.& Repartição, o capitão do mesmo
extinto quadro, do Tribunal Militar Territorial do
Pôrto, Auo'usto da Conceição Rocha, contando a antiguidade d~8de 27 de Janeiro de 1936.
Ouadro da arma de engenharia

Capitão, o tenente do rezimentc de sapadores mineiros,
Laurentino de Almeida e 8á, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1935.
Adido

M:aj?l: elo exlinlo quadro ele oficiais do sccretar~ado
lluhtar, o capitão elo mesmo e rtinto quadro, adido,
em servi~o no Ministério do Comércio c Indústria,
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no Instituto Geográfico e Cadastral, J oão Xavier. de
Paiva, contando a antiguidade desde 27 de Janeiro
de 1936.
P01'

portaria de 22 do corrente mês:
4," região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro, adjunto interino da
3.a Repartição, Pedro Joaquim de Carvalho, contando a antiguidade desde 9 elo corrente mês.

IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 5 do corrente mês:
Completando em 9 do corrente dois anos de serviço
como juiz auditor da secção elo Tribunal 1Iilitar Especial em Lisboa, nos termos do § 3.° do artigo 13. do
decreto n.? 23:203, ele 6 de Novembro de 1933, o bacharel Gilberto Magno de Beça Aragão: manda o Govêrno
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra,
que o referido juiz seja reconduzido naquele cargo por
mais doia anos, nos termos da legislação citada.
0

(Visada pelo Tribunal ele Contas em 11 de Fevereiro de 1936.
Nao são devidos emolumentos,
1I0S
termos do decreto
n.O 22:257).

Ministério

da Guerra -

La

Direcção Geral-

2.

a

RepartiçãO

Por portaria de 8 do corrente mês:
Quadro dos oficiais médicos

Coronel médico, inspector ela Z.a inspecção do s('r,:i\,o
de saúde militar, Ricardo Garcia, por ter sido Jlllgado incapaz do serviço activo pela junta hOi\pitalar
de inspecção.
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N.o 4

Por portaria de 15 do corrente mês:
Grupo de artilharia

pesada n. ° 2

'I'enente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
disponibilidade, José de Passos Simas.

em

Quadro da arma de engenharia

Capitão, do batalhão
ches da Gama.

de automohil.istas,

Eugénio

San-

Por portarias de 22 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-I.a

Repartição

Major miliciano médico,
do quadro especial, Júlio
"Vieira Figueiredo Fonseca.
Tenente do serviço ele administração militar, da 3.&Repartição da Z.a Direcção Geral dêste Ministério, Silvério Augusto Ponces Nunes.
Quadro'da arma de infantaria

TenentE', do batalhão de caçadores
xall(lre Freire (iarciu.

n ," 5, Jorge Ale-

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

Capitão miliciano de infantaria, do mesmo quadro, do
batalhão de caçadores n. ° 5, David Rodrigues Neto,
por pedir.
Escola Prática de Infantaria

Capitão, (lo rE'gimellto ele infantaria
gusto Ferreira.

n ." 7, António Au-

Batalhão de caçadores n. ° 7

Alf,eres de infantaria, (lo (lepósito ele material aer?n~uh.co, Man uel de 8011 a Dunrí e Horr(\go, sem dispêndlO para a Fuzenrln Nacional.

•
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Regimento de cavalaria n.· 2

Capitão de cavalaria, do grupo independente de aviação de bombardeamento,
João Joaquim Valadas.
Regimento de cavalaria n.s 8

Tenente médico, do 3.° grupo do regimento de cavalaria n." 9, Manuel Dias da Costa, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.

•
Batalhão de pontoneiros

Capitão do serviço de administração militar,
nibilidade, Camilo Coelho dos Santos.

em dispo-

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente, do batalhão de caçadores n ." 1, José Júlio
de Almeida Sobral, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
supranumerário
permanente, da 3.& companhia de
saúde, Raúl Evangelista de Oliveira.
Inspecções do serviço de administração militar

Sub-inspector, o tenente-coronel do serviço de administr~ção militar, em disponibilidade, Carlos Gomes 'I'eixeira,

Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico de reserva, ela brigada
de caminhos de ferro, António José Marques.

n." 1

Por' portarias de 29 do corrente mês:
3." região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

Capitão de engpnharia,
de Almeida e Sá.

militares

no quadro da arma, Laurentino

2.' Série
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Quadro da arma de infantaria

Coronel, do batalhão de caçadores n ." 2, Alberto Pinto
Tasso de Figueiredo, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Regimento de infantaria n.· 3

Tenente de infantaria,
Albano José da Cruz.

supranumerário

permanente,

Regimento de infantaria ti.· II

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
da comissão de contas e apuramento de responsabilidades, José Tristão de Bettencourt.
Batalhão de caçadores n.· 2

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do quartel general da 3. a região militar, Ciríaco José da
Cunha Júnior, por pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 3

.Adjunto, o tenente, do regimento de infantaria
Guilherme Martins Gonçalves, por pedir.

n ," 3,

Grupo de artilharia pesada n.· I

Segunuo comandante, o major miliciano de artilharia,
do quadro especial, Augusto Barbosa Estácio.
Quadro da arma de engenharia

Capitão, do batalhão de automobilistas,
Rogado.

Artur Quintino

Escola Militar de Aeronáutica

ProviS01, o tenente do serviço de administração mil~tar, em di. ponihilidadc, da 3.&Repartição da 2.& Direcção Geral dêste Ministério
Snlvador Pereira da
Silva.
.
,
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Direcção do Serviço de Administração Militar

Director, o coronel do serviço de administração
tar, no quadro, Alberto da Silveira Lemos.

mili-

Escola Militar

Oficial ele serviço, o capitão, do grupo de defesa 'Submarina ele costa, Dimas Lopes ele Aguiar.
Comissão de contas e apuramento de responsabilidades

'Tenente-coronel, do regimento de infantaria
n ," 11,
Manuel Joaquim Crêspo Júnior, 'sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-La
P01'

portarias

Repartição

de 30 ele Dezembro de 1935:

Nomeado professor efectivo da 19.a cadeira da. Escola
Militar (astronomia, geodesia, topografia), nos termos
do artigo 22. o do decreto n. o 13:764, ele 13 de Junho de
1927, desde 2 de Novembro de 1935, o capitão de engenharia Jorge César Oom.
Nomeado professor efectivo da 11. a cadeira da Escola Militar (finanças e administração pública, tecnologia administrativa militar; organização e administração de emprêsas industriais e comerciais), nos termOS
do artigo 22. o do decreto n. o 13: 764, de 13 de Junho de
1927, desde 3 de Novembro de 1935, o capitão do se~viço de administração militar António ela Silva SImões.

v-

AUMENTOS

Ministério

SÓBRE O SÔlDO

da Guerra _La

E DIUTURNIDADES

Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:~47, de 24 de Agosto de 1031, desde as dataS-

2.' Série
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aos oficiais em seguida men-

P.or terem completado o tempo de permanência no oflcialato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,' 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modiflcado pelo decreto n,' 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o prlmelro aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo t
Por portaria

ele

5 elo corrente mês:

Infantaria - capitão miliciano.. do quadro especial,
Basílio Esteves, no regimento clé infantaria n.' 16,
desde 23 de Janeiro de 1936; artilharia - coronel,
. com o curso do estudo maior, Vasco de Carvalho,
na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde
7 de Janeiro de 1936; aeronáutica - maj 01' Alfredo
Delesque dos Santos Sintra, na Escola "Militar de
Aeronáutica, desde 17 de .J aueiro de 1936; médico capitão Carlos Miguéis de Carvalho Dias, no Colégio
Militar, desde 16 ele Janeiro ele ] 936; extinto quadro
auxiliar de artilharia - tenente-coronel
José Bernardo de Almeida 'I'emudo, na Direcção da Arma
(le Artilharia; maj 01' N orberto ela Silva Queiroz, na
1.a região militar; capitã is: José Pedro Ferreira Malha, na Direcção da Arma de Artilbaria, Manuel .J oaquim Ferreira, na Direcção da Arma de Af\I'onáutica,
João da Silva, no depósito gpral elo material sanitári_o
e de hospitalização, João (laramoná , na l~scola MIlitar, desde 1 de .J anciro de 1936; pi.cador - capitão, Raúl José Pereira, no regimento elo cavalaria
n ." 4, desde 23 de Janeiro de 1936.

Por portaria

de 16 do corrente

mês:

Infantaria _ capitais António (10Almeida Luz, no batalhão de caçadores n.' 1, <1esde1 <10Janeiro de 19~6,
e Alexandra António .J oaquim, desde 23 ele J aneHO
ele 1936; cavalaria _ tpnentes Mário de Campos
Costa e Fernando ('prqueira ela Silva Pais, adidos,
no }.finistério '(la" Colónia", Te"pedivalll~llte, de~de
1 e 6 (le Dezembro de 19:35; engenharIa - maJor
nercu1allo Amorim }'Pl'rcira, na .E:-\colaMilitar, desde
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30 de Janeiro de 1936 e tenente Alvaro Miranda de
Morais, adido, no Ministério das Colónias, desde 2
de Dezembro de 1935; médico - tenente Zózimo
Soares Ramos, adido, no Ministério das Colónias,
desde 1 de Dezembro de 1935; administração militar - tenente António Salgueiro Máximo, adido, no
Minist.ério das Colónias, desde 1 de Dezembro ele
1935.

Idem para o segundo
sõldo t
P01'

portaria

de

aumento

de 10 por cento sôbre o

5 do corrente mês:

Infantaria - t.enente-coronel TIenrique Gomes da Silva
Júnior, no distri to de recrutamento e reserva dos
Açôres, desde 13 de Janeiro de 1936 e tenente Guilherme August.o Monteiro, no regimento de infantaria n. o 3, desde 17 de Janeiro de 1936; artilharia tenente Adão Inácio Carrapatos, no quadro da arma,
desde 27 de Janeiro de 1936; administração militar tenente António Rodrigues Cardoso, na 3.a companhia de administração militar, desde 22 de Janeiro'
de 1936.
Por portaria de 15 do corrente mês:
Infantaria - coronéis Joaquim Augusto Tôrres, adido,
no Ministério elas Colónias, desde 3 de Dezembro de
1935 e, com o curso do estado maior, Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro, na Direcção do Serviço
de Administração Militar, desde 7 de Fevereiro de
1936; administração militar - tenente António Cesário, adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de
Dezembro de 1935.
Por portaria de 22 do corrente mês:
Artilharia - maj 01' José J oito Pinto ela Cruz Azevedo,
no grupo independente de artilh aria (le lllontanh(l.
n." 15, desde 12 de Fevereiro de 1936.
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aumento de 10 por cento sObre o

Por portaria de 5 do corrente mês:
Médicos - major Artur
Pacheco,
no depósito
geral
Ide material
sanitário
e de hospitalização,
desde 23
ele Janeiro
ele 1936 e capitão João Oalvet ele Magalhãis Marques ela Oosta, no regimento ele artilharia
ele costa n.? 2, elesele 14 ele Janeiro de 1936.
]>01'

portaria de 15 do corre~te mês:

Infantaria
- major Fernando
Lapa ele Oliveira
Correia, na carreira
de tiro {(Vergueiro-Ducla
Soares»,
desde 28 ele Janeiro de 1936.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 6 do corrente mês:
Concedido o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôlelo, desde 21 de Janeiro elo corrente ano, nos ternlOS elos artigos 67.° a 69.° elo decreto n.? 16:443, de
1 ele Fevereiro
de 1929, artigos 1.0 e 4.0 elo decreto
11.° 20:247, de 24 ele Agosto de 1931, e artigo 10.° do
decreto n." 21:426, de 30 de Junho ele 1932, ao major
nliliciano
médico, na situação de reserva, inválido
de
guerra, Manuel ela Mota Pessoa ele. Amorim Oardoso,
por ter completado
o tempo, a partir do pôsto de te11ente, necessário
para o aumento
acima citado, nos
termos do decreto n ." 17:378, de 27 de Setembro
de
1929.

VIMinistério

CONDECORAÇÕES

da Guerra - I

a

Direcção

E LOUVORES
Geral-La

Repartição

Por portaria de 24 do cOrl'ente mês:
, ~ollcleroraclo,
noa termos da alínea a) elo § 2.0 do
urllgo 8.°
revulamento
para a ('OllN'HHão da medalha
lnilitar,
(le 28 71f'~etelllhr()
ele HH7, com referência
à

ao
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última parte do artigo 10. do mesmo regulamento,
com a medalha militar de ouro da classe de bons serviços, o general Francisco Bernardo elo Canto.
0

Por portaria de 24 do corrente mês:
Louvado o general Francisco Bernardo do Canto, director da arma de infantaria, pela forma notável como
tem desempenhado as funções do cargo que exerce, procurando difundir a instrução pelos oficiais da arma,
elevando assim o nivel profissional ela mesma, não
só com o estudo de problemas táticos, como também
com as conferências que se vêm realizando e às quais
têm assistido todos os oficiais de infantaria residentes
em Lisboa e que desempenham comissões fora das unidades, sendo estes serviços considerados como comissão
extraordinária
e importante.

VII- DEClARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS
do Gabinete

1) 'rendo sielo agraciados os oficiais e praças a segui r
mencionados com as mercê" da Sociedade Portuguesa
da Oruz Vermelha, que lhes vão indicadas, é-lhes permitido usar as respectivas iusígnias:
Cruz Vermelha

de Mérito

Oapitão de artilharia Eduardo Augusto Dias de Castro
Pereira.
Tenente do extinto quadro auxiliar ele artilharia ~arciso da Silva Bastos.
Cruz Vermelha

de Dedicação

Ca~itãiR de infantaria EdmUl1(lo (la Conceição LOlllChno e ArnutIHlo Amaro de Pn·j tas.
'I'encntes: de infantaria On'g<Írio (l!' Paiva Cunha c,
na situação de reserva, David Oonçuhes Rumaxes.

2.' Série
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Primeiro sargento, do batalhão independente de infantaria n. o 25, João Tiago Ferreira da Silva.
Segundo sargento, da 7.3. companhia de reformados,
Sebastião Luiz Vieira.

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-I,a

Reparti~ão

2) 'rendo sido agraciado por Sua Santidade o Papa
Pio XI, com o grau de comendador da Ordem de S. Gregório Magno (classe militar), o Len ente-coronel de aeronáutica João Luiz de Moura, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições elo regulamento
das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as 1'especti vas insígnias.
3) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, por se acharem ao abrigo elas
disposições do regulamento para a concessão da medalha militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Govêrno militar de Lisboa

Tenente-coronel de cavalaria Teodorico Ferreira dos
Santos.
Capitão ele cavalaria António J osé de Santana Crato.
Oapitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Emídio J osé.
Regimento de infantaria

n.O 10

~fajor Joaquim Maria Neto.
ronente )Ianuel Justino )Iirun(la Raposo.
Regimento de infantaria

n.O 16

:Major
(] . Carlo" Alberto f'araiva dos Santos Ferreira.
aplluo chefe de banda de música José Pereira da Silva.
Batalhão de caçadores n. ° 3

renente

Serafim Gomos de Queiroz.
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Batalhão de caçadores n. ° 5

Major Luiz Alberto de Oliveira.
Batalhão de caçadores

Capitão António Joaquim

n. o 8

Alves Melão.

Batalhão de ciclistas n.O 2

Major Carlos Ludgero Antunes
Distrito de recrutamento

Tenente de infantaria

e reserva n. o 2

Bernadino

Distrito de recrutamento

Capitão de infantaria
Tenente de infantaria

Cabrita.

Mergulho.

e reserva n. o 3

António Pernil.
Manuel Joaquim Domingues.

Regimento de artilharia

de costa n. o I

Major Afonso Oortês dos Santos.
Grupo de defesa submarina de costa

Tenente-coronel

João Braz de Oliveira.
Escola Militar de Aeronãutica

Capitão de cavalaria

Américo dos Santos.

3.' inspecção do serviço de saúde militar

Tenente-coronel

médico Abel elos Santos Monteiro.
Hospital militar auxiliar de Belém

)Iajor

médico António Monteiro de Oliveira.
Medalha de prata

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

Tenente do serviço ele admilliHtração
nheiro de Lemos.

militar

Rui pi-

2.· Série
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de montanha n. o 15

José :Mateus.

Regimento de sapadores de camlnhus de ferro

Alferes
tónio

do extinto quadro aux iliar
ela Cruz Cmita.

de engenharia

An-

2.a Repartição

Ministério da Guerra - l." Direcção .Geral-

4) Declara-se
(lUP
o coronel (le infantaria,
com o
curso do estudo maior, Carlos }Ialia Pereira
dos Santos terminou
«m 2+ (lo corrente 1I11'S o ano de comando
a quI' se l'pferc a alínea a) do artigo 47.0 do decreto
n." 17: a78, (le 27 ele Setembro de 1929, substituído pelo
decreto 11." 19: 175, de 27 de Dezembro de 1930, sendo-lhe upl icável d('s(le o (1ia imediato a dCRigna(:ão do coronel tirocinarlo,
110S termos
(la determinação
III ela
Ordem do E.l'él'cito 11.0 9, 2.' série, de Hl28.
5) Relação (los capitãis (le infantaria
nomeados para
fn'(lÜf'lltar,
no corrente ano Icct ivo, o curso ele inf'orlllUc.::10
(lo ~.u g-J'lI1l (la E,;cola Cent rul d e Oficiais, fi.
(lindo 1'pdifieada
nu part e l'l"'JlPd iva a constante
(la
dl'dal'ar;ão 41) (la 0,.111'111 do R.rhcito
n." 19, 2.' 86ri2,
do an o findo:
.TO'P rlo Magalhãi»
Quei roz de Abreu Coutinho,
no regimonto
de infantaria
n.O :3.
·\]Yaro (1(' Pinho )fonteiro
Ferreira,
no arquivo histól'i(·o militar.
Aníhal Artur ~ral'(,plinll, no quadro ela arma .
•\ Ina(1l'1l Gomes
de Figueirc(lo,
rulirlo, no Ministério
(las Colónias.
A lfl'celo Ferraz de Carvalho,
com o curso do estado
maior, nu ~." brigada
(le cavalaria.
(\;'tl]. Augu,;to
GOllll'"
Fr-rrrira (Juarc,;ma, 110 batalhãc
(1(' nu-trul hadorns
11." l.
('ul'los Augusto Dius Cosl u, no bnlulhão
(le caçarlol'Ps
It o q

Uasi~~' HillPil'o
I('li OI'.

P(,l'l' i 1'<1 , a<li(lo,

110

~
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Abel Magno de Vasconcelos,
no comando militar
da
Madeira.
Jorge Andrade do Espírito Santo, no arquivo histórico
militar.
Raúl Tôrres Baptista,
no batalhão
de ciclistas n." 2.
Manuel llenriques
Carreira,
na Escola Militar.
.
João Carlos Guimarãis,
na 2. a Repartição
ela La DIrecção Geral dêste Ministério.
Aníbal Gonçalves Paúl, na Direcção da Arma de Infantaria.
Gaspar Cerqueira,
no regimento
de infantaria
n." 3.
du La DiManuel Fernandes
Barata, na 3.a Repartição
recção Geral dêste Ministério.
Vergílio da Silva Calisto, na Direcção da Arma de
Infantaria.
João Ccnteno de Sousa, na Escola Militar.
Júlio Augusto
da Cosia Almeida,
na 3.& Repartição
da 1. Direcção Geral (lêsle Uinistério.
Joaquim
Felizardo
Adão Antunes,
nos serviços cartográficos do exército.
1falaquias
Augu:;to ele Sousa Guedes, supranumerário
permanente,
apresentado
no quartel
general
da
l.a rrgião militar.
Francisco
Alberto Leite Nogueira,
na 2." Rppartição
ela 1." Direcção Geral dêste Ministério.
Inácio )[on teiro <10 Azever] o, arl irlo, na gu[U'{la nacional republicana.
António
ele Sousa Coelho, no quadro da arma, apresentado no qumtol g'PlIprnl (la La região militar.
Aristic1cH Aprígio (la Silva Ferreira
Coimbra, no rpgimonto de infantaria
n ." 17.
Henrique
Alberto de Sousa Guerra,
nos serviços cartográficos elo exército.
Artur rlp Almeida
Cabaço,
no batalhão
de ('ac;atlorc~
n." 5.
fi

Ew"éhio Emídio
n ," 3.

da 8ilY<1, no ba talhão

de

eaça<1ol'PS

Aníbal ~Iartills
Gomes Be,;sa, no diRtrito ele l'l'Cl'utamanto e reserva n ." 18.
Anlónio
(ll' Qua(lroH Ji'1oi'eH, suprallullle1':Íl'io
ppl'Jl!nncntc, apresentado
no quartel "'('neral ela 1.' l'('giiiO
b
1111'I'itar.
Armando
~\1fredo Cart1oso c1o~ lll'is, lia l'PpariiC;:lo c!('
cst al íst icu e psiac10 civil
(lo corpo (' 'p<,elic.jowírtO
português.

2· Série
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J oãoda
Encarnação
Maçãs Fernandes,
na 3. a Repartição da 3. a Direcção Geral dêste Ministério.
Fernando
de Castro da Silva Canedo,
ajudante
de
campo do general José Ernesto de Sampaio.
António
Acácio da Cruz, no batalhão
de caçadores
n ."

G.

Eduardo
de Brito Galhardo,
no quadro da arma.
Afonso Carlos Ferreira
May, adido, na guarda fiscal.
Manuel Ferreira
da Silva Couto Júnior,
no batalhão de
metralhadoras
n. o 3.
Henrique
Augusto de Lacerda, adido, na guarda fiscal.
Baltasar
Moreira de Brito Xavier, no Colégio Militar.
António Silveira BeUencourt,
no comando militar dos
Açôres.

6) Declara-se
que desistiram
de satisfazer
às condições de promoção
ao pôsto imediato
os capitãis
de
infantaria
João Feio Rasto Folque,
adido, no Ministério das Colónias
e José de Magalhãis
Queiroz de
Abreu Coutinho,
do regimento
de infantaria
n.? 3,
ficando abrangidos pelo artigo 72.° do decreto n ." 17:378,
de 27 de Setembro
de 1929, alterado
pelo decreto
O
n. 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
7) Declara-se que os oficiais de infantaria
ao diante
lnencionado-.; freqüentarum
na escola prática
da arma
Os cursos indicados,
tendo obtido a classificação
ql.le
para cada um vai indicada:
Curso de metralhadoras

ligeiras

Instrutores:
Tenentes Domingos António dos Santos, N orberto
de Sousa da Cunha e Euclides Ribeiro Gomes de
Barros.
Com aproveitamento:
Tenentes:
Ivo Guedes da Silva, ,T osé Ferreira
da
Costa, Feliciano
...Togueira, João Manuel Duar~e
da Fonseca, Joaquim
)fanlu('s
Pinheiro,
Inácio
Maria de } ca Castelo Branco
Amadeu Alves e
l_,
'1
.
miliciano, do quadro especial, Mall1H'1 ~ artíns
Afonso.
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Curso de morteiros ligeiros

Instrutores:
Capitãis
Carlos da Nilva Carvalho
e Alexandre
'I'eodoro dos Santos Fonseca, e tenentes
Eurico
da Silva Ataíde ~Ialafai.a, Carlos Rodrigues
Varela, António ~fatOl'lO Pereira
e Luiz Maria de
Santana
Pereira.
Com aproveitamento:
Capitãis António da Veiga Cabral Beleza dos Santos e IJipólito J'oão de Oliveira Pinto, e tenente
António José da Costa Cunhal.

8) Declara-se
que o tenente,
do batalhão
de caçadores n .? 2, José do Egipto de Oliveira Braga deixou
de estar suspenso das fun.cões de serviço.
9) Declara-se
que Ireqüentaram
com aproveitamento
na Escola de 'I'ransmissõea, no corrente ano lectivo, o
os tenentes:
de infantaria
1.0 curso de transmissões
António Júlio Teixeira ele Sousa, Eduardo
Maria Correia Gaspar,
Gumerzindo
da Silva, Dario dos Santos
Cartaxo;
de artilharia
Augusto Adolfo Cancela Alves
Mimoso, António dos Santos Vaz Barreiros
e Júlio de
.Almeida Fernandes,
e de cavalaria
Francisco
J'osé de
Faria Hintze Ribeiro Nunes, e os alteres, desta mes:rna
arma, António Sebastião Ribeiro Spinola, Adriano Augusto Tadeu Ferreira e Jaime Varela <los Santos.
10) Declara-se
que os alferes de infantaria,
supr~numerários,
Eduíno
.Toão Geraldes,
António
de Ohveira Liberato,
Luiz Mário do Nascimento
e J oaqlli:rn
Brilbante
Paiva chegaram 11altura para entrar no quadro, o primeiro
em 21, o último em 24 e OR restantes
em 22 do corrente mês.
11) Declara-se
que o coronel ele artilharia,
co:rn o
curso do estado maior, adido ao quadro, .hílio da Couceicão Pereira- Lourenço
foi julgado
apto nas provas
..
. n cIp g'PllPral elll ,.,
01 do
ef\pec,lulR
(1e aptir. l-ao pura o pôsto
corrente 1110~, Rendo-lhe apli('lÍvel <ll'H<lt>pi'<sa (lata a d~signar:uo fIe ('OI'Ol1t'] tiroriua.lo
]lOS termos
da de!prJ1l(
nac::ão III ela Ordem do R./'é;('I·lo 11.0 ~ 1." série, (e

1928.
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12) Declara-se
que o major, do grupo independeiií e
de artilharia
de montanha
n ." 12, António Alvarenga
foi autorizado
a usar o nome de António
Gonçalves
Alvarenga,
devendo portanto
ser escriturado
com êsté
nome no" respectivos
registos.
13) Declara-se
que foi exonerado
de ajudante
de
campo do gelleralFranci:lco
Bernardo
do Canto o capitão do cavalaria
J'oão Herculano
de Moura, tendo
sido nomeado em sua subst ituicão o tenente de infantaria, no quadro (la anua, Jorge Alexandre
Freire Garcia.

14) Declara-se que 05 oficiais ~Ie cavalaria ao d ianí e
menr-ionrulos
frcqüenturum
nu escola priit ica ela arma
o 2,° curso de inf'oruinção e observucão, tendo obtido a
dassiiica(;ão
que para cada um vai ind icada :
Ill'strutol'c.

:

'l'eueu ies Armando _lm'ia Gonçalves Canelhas, António José de Araújo Leite de Castro, Américo
Chumiço Dias Heitor, Eduardo Alberto elo Abreu
Brasicl,
Amadeu de Santo AIlLIré Pereira,
Manuel Peixoto ela Silva o alferes Paulino
)1ug'nlhãi" Correia. Fruucisco
Dias Soares da Cun !ta,
Fmnr-i sco ,raladas .Tiin ior, Aní ón io Hrht-lo
vos Di uix ele Aiula e J oão ~hlg\lSt() Pimontcl Frio
Ferreira
da Silvu.

x-.

nproveitumonto

('Olll

:

rl'l'll('nf('~ .\ngu,~to.Jo, c.' )lacll'ira
Lopes Pereira.

-Iti l io Frunci

(l

('O

l.j) D clara-se (lU0 () major (ll' engl'llltaria,
(lo ]'('gide s;l]ladof('''; .le caminhos
de {P!TO, E<luul'rI()
1"·lI:t'~ aculllula
n~ fUllt,'tll'S que <1psellljlt'lllla
11'\ SI,;I
U.nHll\rle r:om as (ll' ill~frl1t()l' (·\"pulllal da E''f'llla ('(')1traI 11e ()ficiais ele ell' li. (le _"oYl'lJlh]'()
cip l!n;),
l!lpnto

.1G) Deplaral' (lue o
T) I'
1 1. tas,
P c1ro Cnl'tHlIo

UI'1\
. 111111 a as hllll'ÕP';
"'I
~I']'
e ()~.

llLn

('Olll

~;),

.

,

Maria

(ll'
qlll'

(' Il:to ,I, (lp a ,i,;fpldt'
c::hl'fl
~ 1D ) da OU/Ui!
, . Çao
COl'l'elltt.' alio,

lllaj'lll'

do Ln(al1l;1o (ll' au.lom ,.
(II' Portugal
('nlaç()

])lllfe~,,(lr

d '''l'lIlPI·nlta
de' l'sl l<lo~,
,.
do 7'"z'uctlv

]HO\'I

' 01'10
"

lia
('01110
11.

]

(01

.

SUil

('[)II~la

) 1 ,~..,
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'111) Declara-se

N.o 4.

2.' Sér:o

que o oapitão

de engenharia,
no quaMachado Veiga da
Cunha, que, pela 'Ordem-do Exército
n ," 21, Z.a série,
de 1935, foi promovido ao actual pôsto, continua prestando serviço na
Repartigão
da Z.a Direcção Geral
dêste Ministério.

dro da arma, Luis José de .A velar

z.a

, 18) 'Dcclara-s« que 'O capitão ele engenharia,
no quadro ela arma, Joaquim
Fernando
da Con ceição Gome!'
Marques presta serviço nas oficinas gerais de material
de engenharia
desde 29 do corrente mês.
19) Declara-se
que a portaria
de 8 elo corrente mês,
inserta na presente
Ordem do E,l'ército e que coloca
1L0 quadro
dos oficiais médicos o coronel médico Ricardo
Garcia, deve ser considerada
como publicada
na Ordem
do E,vél'cito n .?
Z,a série, do corrente jmo.

a,

20) Publica-se
a relação dos oficiais médicos, veterinários e do serviço ele admini"traç,ão
militar
nomeados para freqüentar
o curso de gases, fumos e lança-chamas que tem lugar no corrente ano na Esco]a Prática ele Engenharia:
I." turma

'I'encnto

médico E(lmundo Silva Cancela, do grupo independente
ele aviação de protecção c combate.
Alferes veterinário
~\llt6nio Gonçalves Cidrais,
elo regi 1lI en t o e cu vai a ria n. o 1.
Alferes do serviço ele aellllinistra~~ão militar
José Rogélio ela Palma Yaz, da Escola Prática
de Administração ~Iilitar.

a

2.- turma

ao

Tenente médico Lino Aire:,; Leal
Matos, (la. BSc0]a
Prática
de Engenharia
.
Alferes veterinãrio
.T 0sé ~fal'ia
Ahnei(la, Graça, rlo
regimento
de cavalnria
n ."
Alferes do serviço de atlmlnistra\,ão
militar
)lal1U~1
Albeitino
Ynl'e]a Soart-s, dn
Hcpal'ti(;~To (la ~.& J)Irecçâo Geral dêsto Ministério.

ao

ô.

a.a

o

tem iu ír-in para a,; duas turmas, reKpcdivaem G de ,Julho e :3 de Agosto do ('OITOJl(.e aIlP,

I.:U1'80

mente,
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N.· 4

devendo os oficiais nomeados efectuar a sua apresentação, na Escola Prática
de Engenharia,
na véspera do
início ao curso fixado para cada turma.
21) Declara-se
que o coronel do serviço de administração militar,
em rli sponibi li dude, Alberto da Silveira
Lemos chegou tl altura para entrar no quadro em 29
do corrente mês.
22) Declara-se
que desistiu
de servil' nas colónias,
no corrente
ano, o tenente
elo serviço ele administração militar Fernando
Raposo de. Oliveira.
2!3) Declara-se
que, por portaria
ue 29 do corrente
utês, ficou sem t-Ieito a parte da portaria
de 12 (10
mesmo mês, inscrta na Ord cru do F),/'hcilo n." 3, 2.a séI ie, do corrente
ano, que colocou na 3.& lleparti<;iio da
2.a Direcção Geral dêste ~linistério
o tenente
do serviço de admini.stração
militar,
da L." Repartição
da
3. a Dirccçâo Geral dêste .Minisiério,
~\.1cino Júlio Piles.
r

2·1) Declara-se
que é Manuel Albertino
Varela
Soares, e não )1anuel Varelu Soares, como foi publicado,
o nome (10 alf'pl'ps do serviço de udmi nistrução
militar,
da 3." companhia
ele lI(llllini"t"ü(:ão militar,
que, por
portarin
de 12 (lo corr-eu t e mê .., insertn na Urdem do
8.l'rrcito 1l.0 ~l, 2.a série, (lo corrente ano, foi colocado
!la a.a Repurtição
da. 2." Dirl'('(;ão 'Jeral dêste Minish'l·ill.
~:J) Declara-se
que a promoção dos alferes do quadro
auxiliares
do exército, publicada
na Ordem
do JiJ,I'Í'r('ilo n." 1, 2.& série, .lo corrente ano, teve lugar
ao ahrigo
do ~ único elo artigo
3.° do decrcto-lt'i
11.0 2:J:2W,
(le 2G (le Abril de 1!);j;) , e em conformidade
(~Olll as a 1í II eas ((), ú) C c ) do arti go I. o do decreto-lei
u.v :22:0:j!), llo 28 de Dezembro
(1e> l!)J~.

ao~ serviços

C)(.)
D cr-l ara-se (1'le por pnrt ariu. (h, ~2 (O1 corren te 1I1e:4
~
.~)
f(li lIlallllada
ficar cm l'fl'ilo a parte (la portaria ae 31
clL> })pl';PlIIhl'() (le W:{;), in:-;l'rta lia O,.dem do /<J.l'ército
II; " .~
,)1,N.
,) <'l'1'1e,(1n llH':>llla (1ntu, q11(, ('o ] o('ou como secre~al'lo-tps()l1rL.iro
illtL>l'il\o
da ])jn>('d'lo (10 Spl'Yi<;:o de
,'aúdl' )lilitar,
'() It')H'ldl' \10 (,_·till!o :pw<1l'O auxiliar
do
Il

,.
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serviço de saúde, ela 3.~ companhia
Francisco
de Miranda.

N.o !

2.' Série

de saúde,

Manuel

27) Declara-se que o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
em disponibilidade,
José de Passos
Sim as chegou à altura para entrar no respectivo quadro
em 9 do corrente mês.
28) Declara-se que o tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Manuel Correia chegou \
altura pam entrar no seu quadro em 27 de Janeiro findo.
f

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

3.a Repartição

29) Declara-se
que os primeiros
sargentos,
elo regimento de artilharia
ligeira n." 4, Joaquim
Henriques
dos Santos e, do grupo de artilharia
pesada n.? 1, Pedro
António Beja, promovidos
nos termos do artigo 120.°,
do decreto n. ° 17 :379, ele 27 de Setem hro de 1929,
contam, respectivamente
a antiguidade
do seu aci ual
pôstodesdo
1 e 17 dê' Janeiro ele 1932, sendo colocados
na lista de antiguidade,
o primeiro
imediatamente
à esquerda do primeiro sargento,
elo regimento
de artilharia de costa n ." 1, Secunrlino
Gonçalves Araújo e
à direita do primeiro
sargento,
elo grupo (lo eleft'sa
submarina
do costa, ~1ário )feu(lonça,
c o segundo
imedintmuen te ft esquenla do primeiro
sargento :Mririo
~fellllollC;::1, já rderitlo,
o à direita (lo primeiro ~al'gento,
elo regimento
de artilharia
ligoira n ." 1, João Duarte.

L

MinistériO da Guerra -- 2/

Direcção

Geral-

3.a Repartição

30) Vencimentos
ClUP,
nos termos da lei n ." 1:ü88,
dr 9 ele Setembro (le 1021, o decreto JJ.O 20:2~7, de 24
ele Agosto ele Ulal, compelem
aOA oficiais eni s('gui(l,t
mencionados,
transferidos
para as situações de H·:;cryã
e reforma:

(111<1lho (lp oficin.is (lo sccrot.rri.ulo
mi.Auf!'u~t() Batalha,
a:15$77, ~('llll(): prll:
são (le reforma,
2W~:12; lei n.O 888, ~4~;l:l; lei

~Iajor

litar

(lo extinto

António

2.. Série
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n ." 1:332, 68$12. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo e 42 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Francisco Gomes Barroso, 291$57,
sendo: pensão de reserva, 211$75; lei n." 888,21$17;
lei n.? 1:332, 50$82; 0,14 por cento, 7$83; do vencimento total 14$22 são pela província de Moçambique e 92$43 pelo Ministério do Interior. Tem 2
aUlllentos ue 10 por cento sôbre o sôluo, 41 anos de
serviço e 37 períodos.
31) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro ele 1927, foi
considerada hábil Maria Rosa da Si.lva -Martins para
receber, ao abrigo do n..? 1.0 elo § único do artigo 1.0
elo decreto acima mencionado, os vencimentos de seu
marido, segundo sargento n 15/E da La companhia
do 1.0 grupo do regimento ele telegrafistas, Joaquim da
Silva Ramalho, internado na Casa de Saúde do 'I'ellial.
.?
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Ministério

DO EXÉRCITO

da Guerra - Repartição

N.· ·1

2." Sér!e

Geral

33) Declara-se que o alferes, reformado, inválido de()'uerra, Xavier dos Santos Ribeiro, que, por portaria .1('
~8 de Outubro <le 19:3ô, insertu na Ordem do E,'L'ército
n." 19, 2.a série, elo mesmo ano, foi promovido ao actual
pôsí.o com a antiguidade
deade 1 de Novembro de 19:32,
paSRa a contar a referirl a an tiguidad e desde 1 de N 0vembro de 1930.
34) Declara-se que ao capitão, reformado, inválido
l1e guerra, Manuel ele Almeida Oliveira foi concedido
o terceiro aumento (le 10 por cento sôbre o sôlrlo e não
o primeiro, como por lapso foi publicado na portaria
lle G d« J ansiro findo, inserta na Ordem do E./Jl'cito
n 3, 2." série, <lo corrente ano.
.?

Obituário

1936
Fevereiro

"

})

»
»

14 -

Capitão, reforumdo, António Hornani Gomos ,10
.'\1('10.
14 - Capi trio, reformarlo,
Aruâudir,
Pascoal Santnna.
15- Cap.itão, na si tuação de reserva, João Gui lhorrno
di' i\Ienl'~es Ferrei ra.
17 - Corou-I, rof'orma.lo, .Joaquim Lôho de .Vvila Graça21 - Capltão, rr-formudo, ,/ooe Carlos Sarai, n,
26 - Coronel, refor murlo, Br-m , indo do Carmo Leal
Guimal'úi,.

Alnlto .A Ugll8tO Valdez de Pcssos e SOl/sr.
Está conformo,

o I\jndantc

~?~

••

~

~.~-/-

üenera],

<4L_ aL

Estado

aior -do EIertitD

..

BIBLIOTECA
MINISTERIO D/1 GIJERR/1

Ordem

do Exército
2.8

N,O 5

o

Série

16 de ·Março de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério
P01'

da Guerra - I. a Direcção

Geral _ 2.

a

Repartição

portarias de 29 ele Fevereiro findo:
Adidos

CapitrtiR, de aeronáutica, da Escola Militar de Aeronáutica, Carlos Marques Magalhãis o do serviço de administração militar, das inspecções do mesmo serviço,
António Libãnio Fernandes Gomos, tenentes, do regimento de infantaria n.? 15, Josino Francisco Costa
de Azevedo, do batalhão de caçadores n. o 7, José
Joaquim Capela, e da carreira de tiro « Vergueiro·Dl1cla
Soares», Alberto Ribeiro da Silva Moura, e alferes,
do rogim0nto do infantaria n.? 12, Abílio de Faria,
por terem sido requisitados para desempenhar comisSões de serviço dependentes, o terceiro do Ministério
das .~inanças, na guarda fiscal, O os restantes do das
COlolllas, nos termos <10 artigo 31. o do docroto n. 013:309,
do 23 do Mar(,'o do 1927, devendo SOl' considcrndos
nesta situaç:tO, rcspcctívnmoute, desde 22, 24, 21,2.1,
22 o 22 de Fevereiro de Hl36.

15G
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Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Fausto de Matos, q uo, de
regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em
26 de Fovoreiro de 1936.
Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos módicos, do regimento do infantaria
n.? 18, António Peroira Ramalho o Abílio Tavares do
Castro,
nos termos do § 3.° do artigo 61.° do elocroto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terom
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situnção, respectivamente,
desde 0 o 28 de Fovereiro de 1936.

11- PROMOÇOES
Ministério da Guerra - l." Direcção GeralPor.portarta

de 7 do corrente

3.a Bepartiçãe

1n~S:

Promovidas
aos postos a seguir indicados,
nos termos
da alínea a) do artigo 35.0 elo decreto n." 2] :365, de 22
de Abril de 1932, continuando
na situação de licencia<las, em que se encontram,
as seguintes
praças:
A aspirantes
a oficial mi1icianos de infantaria,
contando a antiguidade
desde 28 de Setembro de 1935:
Pára

o regimento

de infantaria

n." 1 os soldados

cu-

dotes : da 3." companhia do saúde, n.? 359/32, Júlio
Soares Leito; do regimento do telegrafistas, D.O 412/29,
António Filipe Lopos Ribeiro, o n. o 752/32, António :Marques da Paixão.
Pata 11 regimento
de infantário.
n.? 4 o soldado cad~te elo mesmo regimento,
11.° 466/32,
Luis Cunha.
Para o regimento
de infantaria
n.. O 5 o soldado cad(>te do mesmo regimento, !l.O 284/32, Henrique Aug'nsto Esteves.
Pára o regimento
de infantaria
n." 8 o soldado cn(h\te !lo mesmo regimento,
11." 4Jl/32,
Antcnor GOllçnlves.

2.' Série
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Para o regimento de infantaria n ." 10 o soldado cadete do mesmo regimento, n 554/32, RalÍI Baptista
Santos.
Para o regimento de infantaria n." 18 os soldados cadetes do mesmo regimento, n." 584/32, José Farinha da
Conceição, e n.? 583/32, Cândido Alves.
Para o regimento do infantaria n." 20 o soldado cadete do mesmo regimento, n.? 750/29, Fernando Peres
da Costa Cabral.
Para o batalhão de caçadores n. ° 5 o primeiro sargento cadete elo regimento de artilharia ligeira n. ° 3,
n.? 460/28, Francisco de AbreuCarvalho
de Araújo, e
o soldado cadete do regimento dr artilharia de costa n," 2,
n.? 112/32, Ernesto Aguiar da Costa.
Para o batalhão de caçadores n." 7 os soldados carnilitar,
detes da 3.a companhia de administração
n.? 565/32, João Carlos Faria Nordesto, e n." 316/32,
l\Hrio Govêrno ~Iontês.
Para o batalhão ele metralhadoras n. ° 1 o pr-imeiro
sargento
cadete do regimento de cavalaria D.O 7,
H.O ti2,R. S., José Aurélio Boim Falcão;
soldado cadete
do grupo de defesa submarina de costa, n." 139/28, António Abrantes Mondes.
Pura o batalhão do metralhadoras
n.? 2 o soldado
cadete do mesmo batalhão, n.? 387/32, António do Sousa.
Para o batalhão do metralhadoras H.O 3 o soldado ca<leto da 1.11 companhia do saúde, n.? lG3/31, João António 'I'eixeira de Sonsa Serôdio.
.?

A aspirantes a oficial milicianos ele artilharia, contanJo a antiguidade desde 28 de Setembro ele I 935:
Para o regimento de artilharia ligeira n." 3 OA sol dude telegrafisias, n ." 94G/30,
Manuel Femandes e Fernandes, e n ." 273/31, Mário
de Pina Faria.
Para o regimento ele artilharia de costa n ," 1 OH sol~aflos cadete!): do regimento de telegrafi8tas,
D.O 683/32,
elarmino
J osé Soares, n ." 490/2D, António 80b1'al
~el~c1('s :Magalhfi.i' Ramalho, e n." 61/29, Francisco
Ofle Vaz Guedes Bucr-lur.
Para o l'P(l'i1ll(,1!lO de artilharia
ele costu 1)'° 2 () priw
lllc'j: 1'0 RUl'gelllo ('11<1('1(' <10 l'l'f.{i11lPlliol' HJ'IIillianu
. Ii
1f;!Il'U n.O 3, n." 1:010/2U, António Alfredo Ralleh?i'\ CUHw
o da Oosta Macedo, e o soldado cadete do rOg'llllcnto

<los cac1etl's: do regimento

t"J.

«('

lG8
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de infantaria n ," 1, n." 510/31, Arnaldo Rodrigues de
Sousa.
Para o grupo de defesa submarina de costa o primeiro sargento cadete do grupo de artilharia' pesada
n." 1, n ." 173/27, Fernando Alvares da Silva.
A aspirantes a oficial milicianos médicos, contando a
antiguidade desde 31 de Agosto do 1935:
Para a T." companhia de saúde os soldados cadetes:
da mesma companhia, n ," 215/29, Mário Vilar Correia
de Figueiredo, e n." 227/30, Domingos da Silva Cavadas, e do regimento de infantaria n," 18, n." 616/29,
António Barbosa Leão Costa.
Para a 2. a companhia ele saúde os soldados cadetes:
da mesma companhia, n." 106/29, Manuel Sebastião
Tropa, n 358/29, Júlio Jorge Gouveia, e n." 194/30,
Manuel Lopes Falcão ; e do regimento de infantaria
n." 14, n 1:152/27, Diamantino Pires Bastos.
Para a 3.a companhia de saúde os soldados cadetes da
mesma companhia, n.." 86/27, Rui Ortis Montelano,
n ," 134/29, João de Oliveira Campos, n 607/30, Carlos Pinto Cortês, n." 1:072/28, Fernando da Conceição
da Rocha Faria, n.? 263/29, Abel Carreira, e u." 80/27,
Alberto Gonçalves Sousa.
.?

.?

.?

A aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
contando a antiguidade desde 31 de Agosto de 1935:
Para a La companhia do saúde o soldado cadete da
mesma companhia, n ," 24/31, Alberto Francisco Vi1ares
Lagoa.
A aspirantes a oficial milicianos veterinários, contando a antiguidade desde 31 de Agosto de 1935:
Para o regimento de artilharia ligeira n ." 3 os soldados cadetes do mesmo regimento, n." 397/32, TOlllaZ
'I'ravassos Rocha, e n ." 415/28, Pedro do :MaL08Neves.
Para o regimento de cavalaria n.? 2 os soldados c~dotes da 3.a companhia de saúdo, n.O 1G3/29, MárIO
António Candoso, e n.? 4G2/30, Francisco Duarte Oaldas.
Para o regimento de cavalaria n." 4 o soldado ca(ktc
do mesmo l'l'g'imento, n." 218/28, Alexandre 'rabal'ra
de Figueiredo.

2.' Série
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Para o regimento de cavalaria n ." 7 o primeiro sargento cadete do batalhão de caçadores n ." 5, n ," 435-E,
Rui Ernesto Vilela Teixeira Diniz, e o soldado cadete
do regimento de telegrafistas, n 761/29, Adolfo Vítor
Horta dos Santos.
.?

Por portaria de 14 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, nos
termos da alínea a) do artigo 35.0 do decreto n. o 21 :365,
de 22 do Abril de 1932, continuando. na situação de liconciado, om quo se encontra, o soldado cadete n.? 171/27,
da 2.a companhia do saúde, Mário de Oliveira.

111- COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - l." Direcção GeralPor portaria

2.a Repartição

de 7 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente, do regimento
ronço dos Santos.

de infantaria n.? 21, Mário Lou-

Regimento de infantaria

n. ° I

Tenente, supranumerário permanente, do distrito de rocrutamento o reserva n.? 1, David da Encarnação Cruz.
Regimento de infantaria

Capitão, supranumerútio
crutamento e reserva

11.° 3

permanente, do distrito ele rc3, Júlio César Gonçalves.

11.0

Batalhão de caçadores n. ° 5

CapiU10 de infantaria do Instituto Profissional dos PIIpilos dOH E.-;ércitos' do Terra e Mar, António Correia
Duarte, som dispõudio para a Fazeuda Nacional.

ORDEM
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Distrito de recrutamento e reserva n.v 3

Capitão, do regimento
de infantaria
Santos Pires, por pedir.
Grupo de artilharia

n.? 3, Jesnino

dos

contra aeronaves

'I'enento do serviço de administração
militar, da 3. a Repartição da 2." Direcção Geral dêste Ministério, Antonio Rodrigues
Cardoso.
Escola Prática de Cavalal'ia

Alferes,

do regimonto

de cavalaria

n.? 8, Paulino

Maga-

lhãis Correia.
Regimento de telegrafistas

Capitão do extinto
numerário

quadro auxiliar
permanente,
Joaquim

de engenharia,
da Silva.

supra-

Depósito geral de fardamento e calçado

Alferes do serviço de administração
militar,
rário, da 3. a Repartição
da 2. a Direcção
Ministério, Fernando
Joaquim Corado.

Por portaria

de 14 do corrente

supranumeGeral dêsto

mês:

Direcção da Arma de Infantaria

Brigadeiro,
com o curso do estado maior, no quadro
arma, Miguel ele Almeida Santos, para o serviço
inspecções.

da
de

Distrito de recrutamento e reserva n. o 3

Chefe, o coronel, do regimento
do infantaria
11.° 13,
Alberto da Silva Pais, sem dispêndio para a Fazonda
Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 13

Sub-chefe,
o tenente-coronel,
do regimento
ria n." 13, António Alvos Viana.

de infanta-

2." Série
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1." inspecção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, adido ao quadro, tirocinado, chefe
do estado maior da 2.a região militar, Júlio da Conceição Pereira Lourenço.
Grupo independente de artilharia

de montanha n. o 15

Comandanto, o major de artilharia, adjunto do comando
da Escola Central de Oficiais, José João Pinto da Cruz
Azevedo, por pedir.
Quadl'o da arma de engenharia

Tenente, do regimento de sapadores do caminhos de
ferro, José J oaq tlim Rodrigues Junqueira.
Regimento de sapadores mineiros

Segundo comandante, o tenente-coronel de engenharia,
da direcção da arma, Roberto de Oliveira Pinto.
Grupo independente de aviação de protecção e combate

Segundo comandante, o major de aeronáutica, em disponibilidade, Anselmo de Matos Vilardebó.
Exonerado de segundo comandante, o capitão Jorge
Metelo de N ápoles Manuel.

Por portarias de 16 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Secção de estatlstica

e orçamento

Major do serviço de administração
militar, da direcção
do mesmo serviço, Manuel António de Olival Júnior.
2.' região militar - Quartel general

Chofo da 2.:1 Repartição,
o major, do rogimento de. infantaria n.? 19 Aníbul da Conceição da Costa e SIlva
Pinto dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Govêrno militar de Elvas

Capitão, do batalhão de caçadores
berto Barroso Tierno.

n.

o

8, Eurico

Dago-

Quadro da arma de infantaria

Tenentes,
Castro

do regimento
de infantaria
n.? 1, Abel
Roque e Armando Afonso Barreira.

de

Regimento de infantaria n.· 8

Segundo comandante,
o tenente-coronel,
do batalhão de
caçadores
n.? 6, Alexandre
de Paiva Faria Leite
Brandão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 13

Major de infantaria,
do distrito de recrutamento
va n. o 13, Sebastião Maria da N óbrega Pinto

e reserPizarro.

Batalhão de caçadores n.· 2

Tenente, supranumerário
permanente,
do regimento
de
infantaria n. o 16, A gostinho Domingos da Silva, som
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 6

Comandante,
o coronel de infantaria,
com o cnrso do
estado maior, chefe do estado maior da 4. n regiilo
militar, Cesário Augusto de Almeida Viana, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 8

Capitão de infantaria,
mingos José Santos

do govêrno
de Lemos.

militar

de Elvas,

Do-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 7

Sub-chefe, o tenent0-coronel
recrutamento
e reserva
Sousa, por pedir.

de infantaria, do distrito
9, José Lobo Alves

D.O

do
do
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Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão de cavalaria,
lano de Moura.

no quadro

João Ilcrcu-

da arma,

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria,
da direcção da arma, Duarte Augusto de Monteiro Gomes, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção.
Regimento de sapadores mineiros
1.° grupo

Major de engenharia,
no quadro da arma, Frederico
ria de Magalhãis Meneses Vilas Boas Vilar.
Comissão técnica do serviço veterinário

Ma-

militar

Exonerado
de vogal permanente,
o capitão veterinário,
da 4. n Repartição
da 2. a Direcção
Geral dêste Ministério, António Tavares Lebre.
Vogal permanente,
o capitão veterinário,
do regimento
de sapadores
de caminhos
de ferro, Júlio de Mascarenhas Ruela.
Escola Central de Oficiais

Adjunto do comando,
o major, do batalhão
res n.? 8, Francisco
Alberto
dos Santos
dispêndio para a Fazenda Nacional.

de caçadoLara, sem

IV - COMISSOES
Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 19 de Fevereiro findo,'

'rendo completado,
em 14 de Fevereiro
do 1936, dois
an.o.s de serviço como amnnuenso da Scc<:ão do 'I'ribunal
~.Illltar Especial, em Lisboa, nos termos do ~ 3.° do artigo 1:3.0 do decreto n.? 23:20:3, do 6 de Novembro de
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1933, O segundo sargento do quadro dos sargentos do
secretariado
militar José Estêvão
Anacleto:
manda o
Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da,
Guerra,
que o referido
sargento seja reconduzido
naquele cargo por mais dois anos, nos termos da legislaç'iw citada.
(Visada pelo 'I'ribunal de Contas em 7 do corrente mês. Não
são devidos omolumentos, nos termos do decreto n.O 22:2(7).

Poro portaria de 24 de Fevereiro findo:
Manda o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros da Guerra e da Marinha, nomear o capitão-tenente José Cabral e o primeiro tenente Zola da Silva
para desempenharem,
respectivamente,
os cargos do
vice-presidente
e de 1.0 tesoureiro
da Comissão Central
Administrativa
da Liga dos Combatentes
da Grande
Guerra, nos termos do n.? 2.0 da portaria no o 7 :826, de
18 de Maio de 1934, em substiturção do capitão de mar
e guerra José Eduardo de Carvalho Orato e do capitão-tenente Fortunato
Pires da Rocha, que são exonerados,
a seu pedido, dos referidos cargos.

Por' portaria

de 5 do corrente mês:

Nomeados
os oficiais a seguir designados
para constituírem uma comissão extraordinária
de inspecção ao

muuiciamonto :
Tenente-coronel
de artilharia Flaviano Eugénio da CostaMajor de artilharia Afouso Cortês dos Santos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia lIIanuel
da Costa Rosa.

Ministér'io da Guerra - 2.a Direcção Geral-

4,a

Repartição

P01' portaria de 9 do corrente mês:
'rendo falecido o lavrador
o exército, Joaquim Eduardo
1)01' portaria de 12 de Agosto

produtor
de cavalos pafa
Nunos Barata,
nomeado,
de 1930, para fazer parto
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da Comissão Técnica de Remonta,
nos termos do artigo 4.° do decreto n." 18:583, de 30 de Junho do mesmo
ano: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra,
nomear em sua substituição, para
fazer parte da Comissão Técnica de Remonta, nos termos do mesmo decreto, acima citado, o lavrador produtor de cavalos para o exército, Francisco Simões de Almeida Margiochi.

v-

AUMENTOS

SÔBRE

O SÔLOO E D.lUTURNIDADES

Ministério "da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 18 de Novembro de 1935:
Concedida a quarta diuturnidade,
desde 6 de Novembro de 1935, nos termos do § 1.0 do n.? 3.° do artigo 101.°
do decreto D.O 18:879, do 25 de Setembro
de 1930, dede 10 de
crotos n.OS 5:787-B o 20:397, respectivamente
Maio de 1919 e 17 de Outubro de 1931, o artigo 10.° do
decreto n." 21:426, de 30 de Junho de 1932, à professora do 1.0 grupo de disciplinas do Instituto Feminino
de Educação o Trabalho, Otília Berta do Paiva Rua, por
tor completado
o tempo do serviço efectivo necessário
para tal efoito.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Março de 1936,
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).

VI- CONDECORAÇOES
Ministério

da Guerra -I

Por podarias

,a

E LOUVORES

Direcção Geral-I.a

Repartição

de 24 ele Fevereiro findo:

Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços,
com palma, o capitão de infantaria,
do hatalhrto do metrnlhudorns
n.? 3 Carlos Gomes Cordt:it:o, por, sog.mdo deliberação
d~ Supromo Tribunal
~,r1l1tar, se achar no abrigo da alínea b) do § 2.° do artIgo 8.° o n." 3.° do artigo 13.0 do regulamento
para
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a concessão
da medalha militar de 28 de Setembro de
1917, modificado pelos decretos n. os 6:093 e 12:081,
respectivamente
de 11 de Setembro
de 1919 e 9 de
Agosto de 1926.
Condecorado
com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com palma, o sargento ajudante n.? 299jE
do regimento
de infantaria
n.? 9, José António Simão,
que, segundo deliberação
do Supremo Tribunal Militar,
se acha ao abrigo da alínea a) do § 3.0 do artigo 8.0 do
decroto n.? 3:392, de 28 de Setembro de 1917, modificado pelo decreto n.? 6:093, de 11 de Setembro de 1919.
Condecorado
tom a medalha militar do cobro da clnsso
de bons serviços,
com letra C, o segundo
sargento
n. ° 242/3:613
da 2. a companhia indígena de infantaria,
Miguel Sovela Malhado,
que, segundo deliberação
do
Supremo Tribunal Militar, se acha ao abrigo da alínea a)
do § 3.° do artigo 8.° do regulamento
para a concessão
da medalha militar de 28 do Setembro do 1917.
Condecorado
com a medalha militar de cobre da classe
do bons serviços o primeiro cabo pensionista n." 3:527
do batalhão D.O 4 da guarda nacional republicana,
Joaquim Simão, que, segundo delib=rnção
do Supremo Tribunal Militar, se acha ao abrigo da alínea a) do § 3."
do artigo 8.° do regulamento
para a concessão da modalha militar do 28 de Setembro (ie 1917.

Por portarias de D do corrente mês:
Louvado
o brigadeiro
de infantaria,
com o curso do
estado maior, Miguel ele Almeida Santos, pelas constantes e brilhantes
provas de uma robusta o viva inteligência e do muita competência
com que desempenhou,
coma
coronel,
as fnnções do instrutor
eventual
da Escola
Central ele Oficiais, o bom como pola dedicação, loaldtulo
o proficiência que tem revelado cm todos os scrviçoe do
quo tom si elo encarregado,
o em especial 110 de adjunto
do director do curso do informacão
elo 4.° grau, Jl1~Strnndo possuir em grau elevado as qualidades o as Virtudos necessárias
a um chefe, serviços quo dovcl'úO .ser
cO:lsidoraelos altumouto importantes
o oxtr'aordim\l'lOs,
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Louvado
o coronel de infantaria,
com o curso do estado maior, João Carlos Pires Ferreira
Chaves, pela
competência, inteligência e actividade que vem revelando
há anos em aturados estudos e publicações,
e nomeadamente na obra Temas tácticos, ultimamente
publicada,
obra vasta, de incontestável
valor, o sequência do seu
outro livro Curso de táctica, publicações estas jà devida
e lisonjeiramente
apreciadas no estrangeiro
e que muito
devem contribuir
para o desenvolvimento
intelectual
e
profissional
elos oficiais estudiosos do nosso exército.
Louvados
o coronel Fernando· Cardoso de Albuquorquc, o tenente-coronel
Eduardo
da Costa Ferreira,
majores Artur Mendes rlc 1\fagalhftis e Eduardo da Costa
Padesca e tenente António Fernandes Pcroira da Costa,
todos de artilharia,
porque, tendo sido nomeados para
estudar a transformação
de lima peça do 1:)c P .m/78 em
um obus modernizado,
demonstraram,
no desempenho
dõste serviço, as melhores qualidades de zêlo e intorõsso,
a par da mais elevada competência técnica, produzindo
um notável relatório
onde os vários aspectos do problema a rcsol ver foram devidamente
apreciados.
Louvado o major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar António Augusto Batalha, p01·que, durnnto a Rua longa carreira militar, da qual foi forçado
u afastar-se por motivo de doença, serviu mu ito dedicadanwnt0 as instituições
militares,
evidenciando
sempre
qualidades de oficial distinto, pundonoroso
e inteligente,
I:\cndo um colaborador
leal dos seus chefes nas diferentes
repartições
em que serviu, manifestando
muita competência e zêlo em todos os serviços de que foi cncarregaJo.

VII- DECLARAÇÕES

Guerra :".I.a Direcção

Ministério·da
1 1) 'rendo

E DISPOSiÇÕES

sido

agraciado

por

DIVERSAS

Geral-t.a
Sua

Repartição

Majostade

o Roi

da Bélrrica. com o erau dr comendador
.
)
d '~ relem de Leopoldo ,., ,I I,,,.,o major
eng('nhnru~ 1.alllll·o }.orreira Vian« r'1-1IJopermitido, cm cOnfOr1l1lllado
to m as disposiçõos
..
.
'
do regulamento
das Ordens Portu,eopoldo
. Ü

II[

'

ue
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guesas, aceitar
insígnias.

aquela

mercê

e usar

as respectivas

2) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior de 16 de Dezembro de 1935, publicada no Diário do
Gocêrno n.? 298, 2. ~série, de 21 do mesmo mês e uno, foi
louvado o tenente de infantaria Henrique Lopes Gonçalves, comandante da secção da guarda fiscal de Elvas,
por haver servido incansàvelmente, durante sete unos
consecutivos e da forma mais dedicada, inteligente e
zelosa, o intorêsso público, como vogal da comissão
administrntiva da Câmara Municipal do concelho de Elvas.
3) Condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento exomplar, por se acharem ao abrigo das
disposições do regulamento para a couccssâo da modalha militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria

n.O 15

Capitão Francisco Dias Furtado.
Guarda nacional republicana

'I'onente-corcnel módico António
negro Pinto de Sousa.

de Mendonça

Monte ..

Medalha de prata
1.. região militar

Alferes reformado,
Costa e Silva.

inválido do guerra,

Grupo de artilharia

Luiz Vítor da

a cavalo n. o I

Tonente Almor Branco Baptista.
Alferes do extinto quadro auxiliar
Alvos Soares.

do artilharia

Fábrica de equipamentos e arreios

Major do artilharia António da Costa Malheiro.

.1086
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4) Declara-se
que o brigadeiro
de infantaria,
com o
curso do estado maior, Miguel de Almeida Santos, que,
pela presen te Ordem do Exército, é colocado na Direcção
da Arma, para o serviço de inspecções, continua, cumulativamente,
a desempenhar
as funções de instrutor
eventual da Escola Central de Oficiais.
5) Declara-se
que o coronel
de ,infantaria,
com o
CUrso do estado maior, adido ao quadro, tirocinudo,
Carlos Maria Pereira
dos Santos,
foi exonerado
de
comandante
do regimento
de sapadores
mineiros, por
ter terminado o ano de comando, regressando
à sua anterior situação de chefe dos serviços cartográficos
do
exército em 11 do corrente mõs.
6) Declara-se
que os coron6is:
de infantaria,
com o
curso do estado maior, José Arrobas
Machado, do artilharia, Gaudêncio José da Trindade, e de cavalaria, Mário
da Cunha Bordalo Pinheiro, foram nomeados,
no corrente ano, para o estágio a que se refere o artigo 47.°
do decreto n.? 17:378, dr 27 do Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.? 22:400, de J ele Abril de 1933,
~m substitu'içtlO dos coronéis: de infantaria, António Lopes
J.,fateus, do artilharia,
com o curso do estado -maior,
f~rmine
Ribeiro de Uf\lo Nobro, e do cavalaria,
Josó
{lcardo Pereira Cabral.

t .7) Declara-se

que o major de infantaria
Carlos Mon~lro de Sousa Leitão,
a quem, pela Ordem do EtcérCtto H.O 3, 2.1\ série,
do corrente
ano, foi concedido o
~egnndo aumento de 10 por cento sobro o soldo, perlh~ce ao regimento
de infantaria. n.? 12, e não ao bata. dO de metralhadoras n.? 1, como, por lapso, foi publica o na referida Ordem.
d 8) Decla.ra-so quo o capitão de infantaria.
no quadro
a~ cilrll1a, Henriquo
Carlos Mata Galvão foi nomeado
l
anto de campo do general.Torlo do Almeida, cornaul.1,tllte da g~cola Central
do Oficiais tendo sido presente
Úlat~UelaEscola, para o indicado fi(~, cm 1G de Janeiro

;t

IUlO.
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9) Relação dos capitãis e tenentes de infantaria
nomeados para, no corrente ano escolar, freqüentar,
respoctivamente,
os cursos de comandantes
de batalhão e
de companhia, na Escola Prática de Infantaria,
ficando
rectificada a que foi inserta na declaração
15) da Ordem
do Exército n." 19, 2./1 série, de 1935:

1: turno
0

Capitãis:

Gastão Ribeiro Peroira, adido, no Ministério do Interior.
Abol Magno de Vasconcelos,
no comando
militar
da Madeira.
Jorge Andrade do Espírito
Santo, no arquivo histórico militar.
Raúl Tôrres Baptista, no batalhão de ciclistas n.? 2.
Manuel Henriques
Carreira, na Escola Militar.
João Carlos Gnimarãis,
na 2." Repartição
da La
Direcção Geral dêste Ministério.
Fausto de Matos, em disponibilidade,
apresentado
no quartel general do Govêrno Militar de Lisboa.
Aníbal Gonçalves
Paúl, na Direcção da Arma de
Infantaria.
Gaspar Cerqueira,
no regimento ele infantaria n." 3.
Manuel Fernandes
Barata, nu 3. a Repartição
da La
Direcção Geral dêsto Ministério.
Vorgílio da Silva Calisto, na Direcção
da Anua
do Infantaria .
. João Contono de Sousa, na Escola Militar.
Júlio Augusto da Costa Almeida, na 3. a Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministério.
J oaq uim Felizardo Adão Antunes, nos serviços cartográficos do exército.
Malaquias
Augusto
de Sousa Guedes, supranumerário permanento,
apresentado
no quartel general
da L." região militar.
Francisco Alberto Leite Nogueira, na 2./1 RepartiçítO
da 1.fi Direcção GoraI dõste Ministório.
Inácio Monteiro do Azevedo, adido, na guarda nacional republicana.
Tonentos:
JOltO 'I'cixeiru
ria H.O 3.

da Costa,

no rogimonto

do infanta-
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Arnaldo
José Claro da Fonseca,
adido, no Ministério das Colónias.
Fernando
Resendo 'I'avares Dias, adido, na guarda
nacional republicana.
João Guedes das Neves Sacadura,
adido, no Ministério das Colónias.
Mário Coelho da Silva, no batalhão de ciclistas n. ° 2.
José Luiz Nunes de Carvalho, no distrito de recrutamento e reserva n.? 12.
António Correia de Pinho Júnior,
no batalhão
de
caçadores n.? 7.
Ambrósio Afonso Loureiro, 'nos serviços cartográficos do exército .
.Tosé Correia de Noronha e Meneses, no distrito de

recrutamento

o reserva n.? G.

António Pires Mondes} no distrito do rocrutamonto
o reserva n. ° 11.
José Pinto Correia,
no batalhão
independente
ele
infantaria n." 25.
Manuel ele Almeida, no quadro da arma, com residência fixada em Lamego.
César Augusto Corroia, adido, na guarda fiscal.
Américo Pinto da Silva Oliveira, adido, na guarda

fiscal,
Amílcar
de Sonsa Ferreira,
adido, no Ministério
das Colónias.
Eugénio
Marinho
Ferreira
de Sousa,
adido,
na
guarda fiscal.
J osó Jacinto Figueiras,
adido, na guarda nacional
republicana.
António Pinto elas Neves Ferreira,
na carreira de
tiro do Espinho.
José Diogo de Oliveira, no regimento
de infanta-

ria n." 7.
Augusto J osé Machado,
no regimento
de infantaria n." 10.
J acinto Ferreira
ele l\lagalhftis Faria Araújo, no regimento de infantaria
)).0 iL
Paulo Afonso, no batalhão de metralhadoras
n ," 2.
2.· turno
CapittliR:
José Bottoucourt
da Cãmarn,
adido, com licença
ilimitada, aprei'iontado no comando militar da Madeira (A).
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António de Sousa Ooelho, no quadro da arma,
apresentado no quartel general da L." região militar.
Aristides Aprígio da Silva Ferreira Coimbra, no
regimento de infantaria n." 17 .
.José da Cunha Amaral Pinto Fernandes, adido, no
Ministério das Colónias (A).
Henrique Alberto de Sousa Guerra, nos serviços
cartográficos do exército.
Artur .de-Almeida Cabaço, no batalhão de caçadores n.? 5.
Luiz Augusto Vieira Fornandos, adido, no Ministério das Colónias (A).
Eusébio Emídio da Silva, no batalhão de caçadores n." 3.
Aníbal Martins Gomes Bossa, no distrito de recrutamento e reserva n.? 18.
António de Quadros Flores, supranumerário pormanonto, apresentado no quartel general da 1..~
região militar.
Armando Alfredo Cardoso dos Reis, na repartição
de estatística e estado civil do corpo expedicionário português.
J OrLO da Encarnação Maçãs Fornandes, na 3.11 nopartição da 3. n Direcção Geral dêsto Ministério.
Fernando de Oastro da Silva Oanedo, ajudante do
campo do general, na situação de reserva, J osó
Ernesto de Sampaio .
António Acácio da Cruz, no batalhão de caçadon.?

G.

Eduardo de Brito Galhardo, no quadro da arma.
Afonso Carlos Ferreira Ma)', adido, na guarda
fiscal.
Manuel Ferreira da Silva Oouto Júnior, no batalhão de metralhadoras n. ° 3.
Henrique Augusto de Lacerda, adido, na guarda
fiscal.
Baltasar Moreira de Brito Xavier, no Colégio Militar.
António Silveira Bettoncourt, no comando militar
dos Açoros.
Tenentes:
José Figueira
Colónias.

ele Sousa, adido, no Minist6rio daS
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Joaquim 0101'0 Pereira Leite, na 3.a Repartição da
3.a Direcção Geral dêste Ministério (A).
Manuel de Jesus Pires, adido, com Iicença ilimitada, residindo em Timor.
Manuel Jorge, no regimento de infantaria n." 10 (A).
Vasco Godfroy de Abreu e Lima, na 1.a Repartição da 1.11 Direcção Geral dêsto Ministério.
José Ernesto Oatela do Vale Teixeira, no quadro
da arma, na polícia internacional.
Dario Tamegão, no quartel general da 1.11 região
militar.
'.
António Maria da Costa, no distrito de recrutamento
e reserva n. o 8.
Alberto de Oliveira de Sousa Machado, adido, na
guarda nacional republicana.
Armando Alberto de Morais da Oosta Florido, na
2.a companhia de reformados.
Paulo Cúmano, adido, na guarda, nacional republicana.
João Xavier da Costa Pina, no batalhão de caçadores n.? 9.
Júlio Augusto Couceiro Feio, no batalhão de caçadores n." 7.
João Arruda Pereira, no regimento de infantaria
n.? 2.
João da Costa Virtuoso, no Colégio Militar.
Vorgilío de Abreu Pessoa, no batalhão de metralhadoras n.? 2.
Henrique Lopes Gonçalves, adido, na guarda fiscal.
António da Silva Pinheiro, no batalhão de metralhadoras n." 3.
São nomeados, como reservas, os capitãis António
guarte Oarrilho, adido, na guarda nacional republicana,
. on~alo Lôbo Pereira Caldas de Barros, no batalhão
lndependento de infantaria n.? 24, Óscar Kol de Alvatoga, adido, no Instituto Geográfico e Cadastral, João
~llgllS.tO Gonçalves, na Agência Militar, Caetano Manuel
Co1'dmro Rosado, no regimento de infantaria n.? 1G, e
fi aotano Alberto do Barcelos, adido, no Instituto Gocgrüco e Cadastral, o os tenentes Manuel Corroia de Figueite 1
de(o; ,no quadro. da arma, em serviço na 2.:1.~ompunh~a
] sande, Antómo da Encarnação Santos Vieira e LUlZ
],as D?res Santos, adidos, no Ministério das Colónias,
runc1!:lCO
Baptii:!ta Semedeiros, no regimento de infan-
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taria n. o 15, Manuel Joaquim Domingues,
no distrito do
reorutamcnto e reserva n." 3, e João Joaquim
Pires,
adido, com licença ilimitada,
apresentado
no comando
militar de Aveiro.
Os oficiais nomeados devem SOl' mandados apresentar
na referida Escola, os do primeiro turno em 7 do Junho
o os do segundo em 7 de Julho do corrente ano.
As nomeações
acompanhadas
da anotação (A) só se
tornam efectivas so os oficiais a quem dizom respeito
obtiverem aproveitamento
na presente escola de recrutas.
10) Declara-se
quo foi concedido o adiamento
da fredo curso de comandante
do batalhão, no actual
ano lectivo, ao capitão de infantaria,
adido, com licença
ilimitada, Jorge de Figueiredo
Barros.

qüência

11) Declara-se que o tenente do infantaria Carlos António Parreiral
da Silva foi mandado prestar serviço na
Escola Central de Oficiais, cumulativamente
com o quo
da 1.11 Direcção
Geral
desempenha
na 3.11 Repartição
dês te Ministério, desde 15 de Fevereiro
findo.
12) Declara-se
que os tementes, de infantaria António
Folgado Dias Catana, e de cavalaria
Fernando
Infante
da Câmara Almeida e Sousa, ambos adidos, em serviço
no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, passaram a prestar serviço na polícia do segurança
pública, continuando,
na mesma situação do adidos, no
referido Ministério.
que foi concedido o adiamento da frode companhia, no actual
ano lectivo, aos tenentes
de infantaria,
adidos,
Josó
Coelho do Jesus Pacheco, com licença ilimitada, o Augusto Alberto
Vieira, om serviço no l\Iinist6rio
das
Colónias, e milicianos do quadro especial, José Augus!O
do Carmo, com liconça ilimitada, o Francisco
..AntónIO
N unes de Carvalho, em serviço no Ministério das Ooló13) Declara-se

qüôncia do curso de comandante

nias,
14) Declara-se quo o tenente, do regimente
taria 11.0 21, l\1ário Lourenço dOR Santos, que,
sente Ordem do Etcérctto,
colocado no quadro
continua a prestar serviço no destacamonto
de
regimento de artilharia ligeira n. o 3.
é

de infanpela preda arJl1!I~
apoio a

2.· Série
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15) Declara-se quo os tenontes de infantaria Armaudo
Afonso Barreira e Abel de Castro Roque, que, pela presente Ordem do Exérctio, são colocados
no quadro da
arma, continuam
prestando
serviço,
respectivamente,
nos destacamentos de apoio em Almada e Forte do Alto
do Duque.
16) Declara-se
que o curso de sapadores,
a quo so
refere a declaração
15) da Ordem do Exé1'cito n.? 1,
2./\ série, do corrente
ano, se realiza na Escola Prática
do Infantaria,
(l não
na Escolc Prática: de Engenharia,
como foi publicado.
'

17) Declare-se que o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Alberto Dâmaso Figueiredo
Lopes
Praça presta serviço, no destacamento ela Penha de França,
desde 3 do corrente mês.
18) Declara-se
que a disposição
10) do n." VII da
Ordem do Exército n." 4, 2.a série, do corrente ano, 1'0lativa aos alferes de infantaria, supranumerários,
Eduino
Joüo Geraldes, António de Oliveira Liberato,
Luiz Mário do Nascimento e Joaquim Brilhante
Paiva, devo ser
considerada
como inserta na presente Ordem do Exército.

10) Declara-se
que freqüeutaram com aproveitamento
no ano de 1935, na Escola Prática de Engenharia,
o
curso do instrutores
do gases, fumos e lança-chamas,
os
seguintos oficiais:
Infantaria

Tenentes:
Júlio l~llfrásio, no regimento de infantaria 11.° 20 .
Vieira Teles de Xlenescs, no regimento do
infantaria n. o 18.
Diniz Evangelista Tôrres Júnior, no regimento de
infantaria n.? 17.
Allíbal Rodrigues
do Brito, no regimento do infantaria 11.° 2.
Alltónio Alves Pinho de Freitas, na Escola Central
de Sargentos.
Ah'al'() Augusto 11artins Vicente, no hntalhão de
caçadores n." 2.

António
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Cavalaria

Capitão Salvador Catão Fernandes, na Escola Central
de Sargentos.
Alferes Manuel Campos Costa, no regimento de cavalaria n." 7.
Engenharia

Tenentes:
Vasco de Paiva Baltasar Brites, na Escola Prática
d.e Engenharia.
Luiz Câncio Martins, no regimento de telegrafistas.
Horácio José de Sá Viana Rebelo, no batalhão de
pon toneiros.
Manuel Avelino Barreira Antunes, no batalhão de
pontoneiros.
Alexandre Guedes de Magalhãis, no batalhão de
pontoneiros.
Henry Dumont Nesbitt, no batalhão de pontoneíros.
José de Azevedo Monteiro de Barros, no regimento
de telegrafistas.
Serviço de saúde militar

Capitão médico miliciano do quadro especial José Gomos
Estima, na Escola Central de Sargentos.
Serviço veterinário militar

Tenente veterinário Vital ele Lemos Bettoncourt,
cola Prática de Cavalaria.

na Es-

Serviço de administração militar

'I'enonte Artur Gonçalves da Silveira, na Escola Central
de Sargentos,

20) Declara-se quo o coronol de artilharia, com o
curso do estado maior, adido ao quadro António (lorj ão COllc~ir.o do Albuquorquo
foi julgado' apto nas provas especiais de aptidão para o pôsto do general e11111
de corrente mês, sendo-lhe aplicável desdo essa data a
designação de coronel tirocinado, nos termos da doternação III da Ordem do Exército n. o 9, 1.11 série, de 1928.

2.' Série
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21) Declara-se que fica sem efeito a nomeação, inserta
na Ordem do Exército n." 21, 2.a série, do 1935, para
freqüentar o curso de tonentes na escola do aplicação
do artilharia de costa e contra aeronaves, do tenonte, do
grupo de artilharia contra aeronaves, J osó Rebêlo Cordeiro.
22) Declara-se que é Fernando António Cerqueira da
Silva Pais, o não Fernando Cerqueira da Silva Pais,
como foi publicado, o nome do tenente do cavalaria a
quem, por portaria de 15 de Fevereiro último, inserta na
Ordem do Exército n.? 4, 2.n série. do ·corrente ano, foi
concedido o primeiro aumento' de 10 por cento sôbre o
sôldo.
23) Relação dos capitãis o tenentes de cavalaria que,
no corrente ano escolar, devem freqüentar, respectivamente, os cursos de comandantes de grupo e do esquadrão na Escola Prática de Cavalaria, ficando rectificada
a que foi inserta na declaração 26) da Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, do ano findo:
Capitãís :
Luiz de. Sousa, na Agência Militar.
Carlos Tavares Afonso dos Santos, adido, no Ministério das Colónias (A).
Zarco Gomes Pereira da Câmara, no arq;lÍvo histórico militar.
Adriano Garcês Pereira Caldas, no regimento de
cavalaria n. o 4.
Tenentes:
Teófilo Duarte, no quadro da arma (A).
Eduardo Alberto de Abreu Braziel, no regimonto
de cavalaria n.? 2.
João Rosado, adido, na guarda nacional republicana.
Helder Eduardo de Sousa Martins, aj udante de
campo do general, na situação de reserva, Eduardo
Augusto Marques.
Carlos Alexandre Rodriguos de Soure, no Colégio
Militar.
•
Augusto José Madeira, no regimento do cavalaria
n.? 9.
Américo Júlio da Silva Roboredo de Sampaio e
Melo,. adido, com Iíccnça ilimitada, com residência
em VIseu.
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laria.

Ferreira,

na 2. a brigada
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de cava-

São nomeados,
como reS81TaS, os capitãís Abílio Pais
de Ramos, na Escola Central de Oficiais, e Augusto César do Monte Falco Pereira, no regimento de cavalaria
n.? 9, e os tenentes Alfredo Manuel Dias, no regimento
de cavalaria
n. ° 5, João Afonso Amado de Melo Ramalho da Cunha e Vasconcelos,
adido, na guarda nacional
republicana,
Joaquim
José Fradique,
supranumerário
permanente,
no regimento de cavalaria n.? 2, e Patrocínio
Gonçalves,
supranumerário
permanonto, no regimento de
cavalaria n.? 9.
Os oficiais nomeados devem ser mandados apresentar
na referida Escola em 30 de Maio do corrente ano.
As nomeações
acompanhadas
da anotação (A) só so
tornam efectivas se os oficiais a quem dizem respeito
obtiverem aproveitamento
na presente escola de recrutas.
24) Declara-se
que o capitão de aeronáutica,
cm disponibilidade,
António Augusto David chegou à altura
para entrar no quadro em 22 de Fevereiro
findo.

25) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, da escola prática do mesmo serviço, .Inimc
Rebêlo Espanha desempenha
as funções de assistente do
estudos no Colégio Militar, desde 16 de Janeiro último,
cumulativamente
com as que exerce naquela Escola.
26) Declara-se
que o capitão do serviço de administração militar Manuel Marques Abrantes
Júnior, adido,
em serviço no Instituto
Profissionnl
dos Pupilos
dos
Exércitos
de Terra e Mar, daria entrada no seu quatlro
em 24 de Fevereiro
findo se não estivesse
naqucla
situação.
27) Declara-se

tração militar,
Graça

que o capitão

supranumorúrio,

chegou à altura

para

do serviço

do admiuisda PalnH1
no quadro cm 24 de

Josó Armando
entrar

Fevereiro findo.
28) Declaru-so que o tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar Manuel Corroia, que, pell1
Ordem do Exército 11.° 4, 2 ..~ só rio, do corrente ano, deu
entrada no quadro, era suprunumorário.

2,' Sérte
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29) Declara-se que o capitão, na situação de ri3serva,
José Pereira da Cuuha desempenha as funções de professor provisório do Oolégio Militar desde 4 do corrente mês.

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

3.a Repartição

30) Declara-se que desistiu da freqüência do
ano do curso da Escola Central .do Sargentos,
mos do artigo 47.° do decreto n." 22:169, de
veroiro de 1933, o primeiro sargento, do grupo
dente de artilharia de montanha n.? 15, António
Sampaio.
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-La

primeiro
nos ter2 de FcindepenAugusto

R~partição

31) Declara-se, nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 24:849, de [) de Janeiro de 1935, que o número
de alunos a admitir na Escola Militar de Aeronáutica,
no próximo ano lectivo, é de 25.

VIII-- ANÚNCIOS
Direcção do Serviço de Saúde Militar

. Em harmonia com o disposto no decreto n." 26:031,
lnsorto na Ordem do Exército n.? 12, 1. a série, de 1935,
Ostá aber-to concurso, por espaço do trinta dias, a contar
da distribu'ição da presente Ordem do Exército, para o
provimento da vaza existente nos serviços gerais de cirr urgia
' do Hospitalo Militar Principal de Lisboa, como
consta da Ordem. do Exército n.? 20, 2." sórie, de 1935 .
. Os candidatos deverão enviar os requerimentos pelas
VU\s
competentes, devidamente instruídos com os doZ,um~ntos exigidos pelo decreto citado, à Direcção do
QOrvlçOdo Saúde Militar.
A, abel·tura do concurso foi requerida pelo capitão
~édlCO, om serviço na guarda nacional republicana,
!anuol de Vasconcelos.
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Obituário

1936
Janeiro

31-

Fevereiro

23 -

D

»

Março

"
»

"

26 26 -5-

10 10 12 -

Enfermeira
militar, reformada; Eulália de Sousa
Pereira.
Capitão miliciano médico de reserva Manuel de
Sousa Ribeiro.
Major miliciano médico de reserva Manuel Fernandes da Cruz.
Capitão, reformado, Augusto Eduardo Marques.
Coronel, na situação de reserva, Alvaro Pais de
Ataíde.
Tenente-coronel
reformado
José Eugénio
da
Silva.
Tenente, na situação de reserva, António Santos
de Magalhãis Moutinho.
Coronel de cavalaria,
no quadro, Vítor Manuel
Peixoto da Silva,

Rectificações

Na Ordem do Exército n.s 8, 2." série, de 1934, p. 250, I. 45,
onde se lê: "móvel», deve ler-se: «submarina».
Na Ordem do Exército n.s 3, 2." série, do corrente ano, p. 107,
I. 9, oude se lê: «Abílio», deve ler-se: «Albino" ; p. llG, L 5, onde
se lê: "Leonardo», deve Ier-se : «Leonidio» .

.Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

BlBLlOTEC,
MINISTERIO DF\ GUERRF\

do Exército

Ordem

2.& Série

N,O 6

o

31 de Março de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério da Guerra Por portaria

de

La

Direcção Geral-

2.a Repartição

2 de Fevereiro do corrente ano:
Adidos

Tenontes do artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves, Carlos Luciano Alves de Sousa e, do
grupo de ospecialistas, Carlos Duarte Capote, nos
termos da alínea d) do n.? 4:,0 do § 1.0 do artigo 10.0
do decreto n.? 17 :378, do 27 do Setembro de 1929,
por terem ido prestar serviço na fábrica de munições
~(\ artilharia, armamento e viaturas, devendo ser conSIderados nesta situação desde 14: do corrente mês,

P01'

portarias

de 7 do corrente

mês:

Ouadro especial a que se refere o artigo 5,° do decreto
de 23 de Novembro de 1921

n,O

7:823,

'l'en(\~to miliciano' do infantaria, do quadro especial,
adldo, Alberto Dâmaso Figuoirt'do Lopes Prac;a, quo,
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de regresso do Ministério
em 2 do corrente mês.

das Colónias,

2.' Série
se apresentou

Adidos

Capitãis do serviço de administração
militar António Álvaro dos Santos Pereira e miliciano, do quadro especial, António Augusto da Silveira Lorena Santos, ambos da 3.a Rcp articão da 2.:\ Direcção
Geral dêste
Ministério,
tenentos
do mesmo serviço, no quadro,
J osó Grogório
Gil o, do batalhão
de pontonoiros,
Fernando
Raposo do Oliveira, e alferes do quadro dos
serviços auxiliares do exército,
da Escola Central de
Sargentos,
Francisco
Mondes Gomes, o segundo por
ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de
serviço dependente
do Ministério
das Colónias, nos
termos do artigo 22.0 do decreto n. o 23:229, de 15 de
Novembro do 1933, e os restantes nos tormos da alinoa d) do n. o 4.0 do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por terem ido
prestar sorviço, o primeiro o terceiro nas oficinas gerais de fardamento
e calçado e os dois últimos na fábrica de cartuchame
o pólvoras químicas, devendo SOl'
considerados
nesta situação,
rospcctivamonto,
desde
30 de Janeiro, 5 de Março, 29 de Fevereiro
e li e 1
de Março de 1936.
Inactividade

Capitão,
supranumerário
permanente,
do regimento
de
infantaria
n. o 7, J osé Ribeiro da Silva, por ter sido
julgado incapaz do serviço tem poràriamonte pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 do corrente mês.

Por portadas

de 14 do corrente mês:

Nula e do nenhum efeito 'n, parto da portaria de 18 de
o
Janeiro último, inscrta na Ordem do E;rército n.
2. a sério, do corrente ano, q ue colocou na situaçãO ~e
O
reforma o coronel do infan taria, grndundo, na situnça

f'
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de reserva, Eduardo Alfredo de Araújo Barbosa, por
o referido oficial ter novamente regressado
ao serviço
do Ministério das Colónias.
Adidos

Tonentes, de infantaria,
da 3. a Repartição
da La Direc<;ão Geral deste Ministério, Francisco Maria Ramos e
Si1 va 0, do regimento do cavalaria n, ° 7, António Fernandes Pore ira da Cruz, por torem sido requisitados
para desempenhar
comissõos de serviço dependentes
do Ministério
do Interior" na guarda nacional republicana, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 8 e 11 do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente

de infantaria,
adido, José Joaquim
de Santa
Clara Barbas, que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou
cm 12 do corrente mês, por ter
deixado do prestar
serviço na guarda nacional ropu-

blicann.

Pai' portarias de 21 do corrente mês:
Adidos

Brigadeiro
do artilharia.
com o curso do estado maior,
no <] uudro da arma, Vasco Freire 'I'emudo de Vera,
e tenentes, do regimento de infantaria n. ° 5, António
José Pinto da Silva, do regimonto de artilharia de
costa n.? 2, José ~Iollteiro do Sousa Leitão, do cavalaria, da escola prática da. arma, Joaquim
Rodrigues
Gomes Júnior, o veterinário,
cm disponibilidalle,
do
grupo do artilharia
pesada n.? ~, Álvaro Ilonriquos da
::3il\'a, o primeiro e o último por lhes ter sido conccdida licença ilimitada e os rostantos por torem sido
rcC[uisitados para uesC'mpPIlhar comissões do serviço
dopondellto
do Ministério dos Oolónius, no!'! termos
do urtico :H.o do decreto 11.° U~::309, do 2:3 de ~lar~o
de 1927, devendo :;01' conaiderudos
nesta situução,.
respectivamente,
desde ~1, 1-1:, 16, 14 o :H do correllt9 mós.
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Disponibilidade

Capitão de cavalaria,
adido, Carlos 'I'avares Afonso dos
Santos, que, do rogresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 18 do corrente mês.

Reserva

Coronéis:
de infantaria,
no quadro da arma, Alberto
Pinto Tasso de Figueiredo,
do regimento de infantaria
n." 16, Floriano
Abílio Leal Pessoa e, do regimento
de infantaria
n.? 17, Mauro Olavo Correia de Azodo serviço
vedo, o médico, inspector da 2.u inspecção
de saúde militar, Ricardo Garcia; tenente-coronel
de
infantaria,
do distrito de recrutamento
e reserva dos
Açõros, Henrique
Gomes da Silva Júnior j capitãis :
de infantaria,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
João Correia da
Fonseca, supranumerário
permanente, do batalhão de
caçadores n. o 7, Artur Garcia Malheiro,
o miliciano,
do quadro especial, do rogimento do infantaria n.? :H,
João Pires de Carvalho;
de cavalaria,
no quadro da
arma, Duarte Augusto de Monteiro Gomes, e, supranumerário permanente,
do regimento de cavalaria n.? 9,
Carlos Maria Freire;
tenentes:
de infantaria,
adido,
em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
Bento da Silva Fernandes,
do batalhão de caçadores
n. o 5, J osó Alexandre
Tomaz,
supranumerário
permanente,
do batalhão
de ca~adores n.? 3, Artur Martins Parada, e miliciano, do quadro ospeeial, do batalhão de caçadores n. o 4, António
Correia j do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do
regimento de infantaria
n. o G, J oão Correia Bessa, o
sexto, sétimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro
por terem atingido o limite ele idade,
nos termos
do § 3.0 do artigo
10.0 do d~cJ'(~to
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, e os rcst~lntes por terem sido julgados
incapazes
do sen'I~O
activo, pela junta hospitalar de inspecção, uevondo sor
considerados
nesta situação,
respectivamente,
tlcsd~
17, 3, 17 e 3 de Fevereiro,
2, 10 e 7 de l\Iarço, 1
de Fevereiro,
9 do Março, 17 do F'cveroiro, 13 e 7 do
Março o 3} 3 o 3 do Fovoreiro de 1936.
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Reforma

Corouel, na situação de reserva,
Alexandre
Baptista da
Costa Pereira,
e capitãis
de infantaria,
no quadro
da arma, .J oão Nunes de Sequeira,
e adido, em serviço no Ministério
das Colónias,
António
Germano
Falcão de Carvalho,
o primeiro nos termos do § 4.°
do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por ter atingido o limite de idade, e os
restantes por terem sido julgados incapazes de todo o
serviço pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo
ser considerados
nesta
situação,
respectivamente,
desde 20 de Março e 3 e 10 de Fevereiro
de 1936.

Por portarias de 28 do corrente mês:
Adido

Capitão de infantaria,
do quartel general da 2. a região
militar, José Maria Correia Cardoso,
nos termos da
alinea e) do n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto
n. ° 17:378, de 27 do Setembro
do 1929, substituído
pelo decreto n.? 19:175, do 27 do Dezembro de 1930,
por ter sido nomeado profossor
efectivo do Colégio
Militar, por portaria
de 2 do corrente mês, devendo
ser considerado
nesta situação desde a referida data.
Disponibilidade

Capitão Joaquim Sin!31 de Cordes e tenente Raúl Colaço
de Sousa Carvalho,
ambos de infantaria,
adidos, que,
de regresso
do Ministério das Colónias, se apresentaram, respectivamente,
em 26 e 28 do corrente mês.
Reserva

Coronéis, de infantaria,
da direcção da arma, Joaquim
Inácio de Barcelos Júnior, e de artilharia,
director do
Arquivo Histórico Militar, Henrique
do Campos Ferreira Lima, o capitão, do regimento de infantaria D.O 3,
José de Magalhãis
Queiroz de Abreu Coutinho,
os
dois primeiros
nos termos da alínea d) do § 3.° do
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artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e o último nos do artigo 72.° do mesmo decreto, alterado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 25, 21 e 2 do corrente
mês.
Ofioiais milioianos de reserva

Capitão miliciano médico, licenciado, do regimento de
artilharia ligeira n.? 2, Manuel de Seiça, nos termos
da § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto do 1926, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 do
corrente mês.
Reforma

Capitãis, do regimento de cavalaria n.? 1, Aníbal de
Jesus Morais e chefe de banda de música, do regimento de infantaria n. ° 17, Isidro Peres, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação desde 16 do corrente mês.

Ministério
Por

portaria

da Guerra - Repartição
de 24 de Fevereiro

Geral
do corrente ano:

Extinto quadro auxiliar do ser~iço de saúde

Alferes, supranumerário
permanente, o alferes roformado, inválido de guerra, Firmino Luiz, nos termos
do n.? 1.0 do artigo 5.° do decrcto n.? 21:990, de 16
de Dezembro de .1932, por ter sido julgado pront~
para todo o serviço pela junta de recurso a quc fOl
Presen to nos termos do artigo 9, ° do mesmo decreto,
devendo SOl' considerado nesta situarão desde 14 de
Fevereiro do corrente ano.
(Visada pelo Tribunal l10 Contas em 30 de Março de HJ36.
Não são devidos ernol umoutos, nos termos do deCTeto
u. o 22:257).

2.' Série
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Ministério

PROMOÇÕES

da Guerra _I.a Direcção Geral-

Por portaria
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2.a Repartição

de 14 do corrente mês:
Supremo Tribunal Militar

Tenente-coronel do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o major (lo mesmo extinto quadro,
Francisco Grilo Fevereiro, contando a. antiguidade
desde 9 do corrente mês.

POJO

portarias de 21 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tonente-coronol, o major, do regimento
n.? 7, Paulo Tomé MenJos.
Regimento de infantaria

de infantaria

n.O II

Capitão, o tenente de infantaria, do quartel general da
4. a região militar, José António Vitorino, contando a
antiguidade desde 3 de Fevereiro de 1936.
Batalhão independente de infantaria

n. ° 23

')lajor, o capitão Albano Augusto Dias, contando a antiguidade desde 3 do Fevereiro do 1936.
Batalhão de caçadores n.O 7

Capitão, o tonou to José Bernardo Mimoso Correia, contundo a autiguidudo desde :~ do Fevereiro do 1936.
Batalhão de metralhadoras n. o I

CapitUo,

O

tenente Aníbal Eugénio de Avilez.
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Batalhão de metralhadoras n.O 3

Tenente-coronel, comandante, o major, comandante interino, Augusto Martins Nogueira Soares, contando a
, antiguidade desde 3 de Fevereiro de 1936.
Quadro da arma de artilharia

Brigadeiro, com o curso do estado maior, o coronel de
artilharia, com o mesmo curso, adido ao quadro, tirocinado, da frente marítima da defesa de Lisboa, Vasco
Freire Temudo de Vera.
1.' inspecção de artilharia

Brigadeiro, com o curso do estado maior, inspector, o
coronel de artilharia, com o mesmo curso, adido ao
quadro, tirocinado, inspector interino, Júlio da Conceição Pereira Lourenço.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel, do regimento de cavalaria n. ° 9,
António Pereira da Cunha e Costa, contando a antiguidade desde 12 do corronte mês.
Capitão, o tenente, do regimento de cavalaria n.? 2, António Luiz Pereira Coutinho, contando a antiguidade
desde 12 do corrente mês.
Regimento de cavalaria n.O 9

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de cavalaria, do quartel general da 4.:1 região militar, Armando Pereira Carvalhal da Silveira Teles Bettoncourt,
contando a antiguidade desde 12 do corrente mês.
Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
César Augusto Martins de Carvalho, contando a antiguidade desde 9 do corrento mês.
3.· grupo

Alferes médico, o soldado n. ° 107/25, da 3.11 companhia
de saúde, Humberto dos Santos Rocha, nos tormo
do § 1.0 do artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:673, de 2
de Novembro de 1934, sem prejuízo de antiguidade.

z
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Depósito de garanhões
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e potris

Major, o capitão, comandante, Carlos Alberto da Silva
Abrantes, contando a antiguidade desde 12 do corrente mês.
3." inspecção do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector, o tenente-coronel médico,
inspector interino, Alberto dos Santos Monteiro, contando a antiguidade desde 3 de Fevereiro de 1936.

,

Hospital militar principal do Pôrto

Tenente-coronel médico, sub-director, o major módico
Joaquim José Cardoso, contando a antiguidade desde
3 de Fevereiro de 1936.
Major médico, o capitão médico João Ferreira da Silva
Couto Nobre, contando a antiguidade desde 3 de Fevereiro de 1936.
Hospital militar auxiliar de Belém

Capitão médico, o tenente médico António de Azevedo
e Souto, contando a antiguidade desde 3 de Fevereiro
de 1936.
Escola Central de Oficiais

Tenente-coronel, o major de infantaria, instrutor permanente, João Augusto de Fontes Pereira de Melo.
Adidos

Oapitãis, os tenentes de infantaria, adidos, em serviço
no Ministério do Comércio o Indústria, no Instituto
Geográfico e Cadastral, António Rodrigues Areosa
Feio () Raúl Ferreira Braga, contando ambos a antiguidade desde 3 de Fevereiro de 193G.

Por portarias

de 28 elo corrente mês:

Ministério da Guerra - I." Direcção Geral- 2." Repartição

Oapitão,

O

tenento do infantaria Mário Baptista Coelho.
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Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major, do regimento de infantaria
n. ° 12, Orlindo José de Carvalho.
Capitâo, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Guilherme
de Faria Correia Monteiro.
Regimento de infantaria

n.· II

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Hermano Diogo da Cunha.
Escola Prática

de Cavalaria

Capitão, o tenente, do regimento de cavalaria n.? 9, Artur Gonçalves, contando a antiguidade desde 16 do
corrente mês.
Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
António Armando Lopes.
Regimento de cavalaria

n.· 9

Capitão miliciano, do quadro especial, o tenente miliciano, do mesmo quadro, Joaquim António Gaspar,
contando a antiguidade desde 16 do corrente mês.

Ministério
POJo

portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 9 do corrente mês:
Reforma

Tenente, o alferes de cavalaria, na mesma situação, inválido do guerra, Jaime Borges da Silva Pais, nos
termos do artigo G7,o do decreto n.? 1G:443, de 1 de
Fevereiro de 1929, alíneas b) O d) do sou § 1.0, artigo 08.0 do mesmo decreto, e artigo 00.0 do dt'creto
n.? 17:378, do 27 de Setembro de 1929, contando a
antiguidade desde 1 do Dezembro do 1935.
(Visada pelo TribunaL do Contas em 21 (lo \Iarço de 1(J36.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

2." Série
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111- COLOCAÇÕES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

a
Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-I.

Repartição

Por portaria de 28 do corrente mês:
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado de vogal, o general, David Augusto Rodrigues.
Vogal, o general, na situução de reserva, António Baptista Justo.

2.a Repartição

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

Por portaria de 28 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O II

Tenente, do regimento de infantaria
Santos Cartaxo, por pedir.
Regimento de infantaria

n.? 5, Dario dos

n. o 17

Comandante, o coronel de infantaria, adido, em serviço
no Ministério do Comércio o Indústria, no Instituto
Geográfico e Cadastral, Hermenegildo Augusto de
Faria Blanc Júnior, para os efeitos da alinea a) do
artigo 47.° elo decreto ]).0 17:378, de 27 ele Setembro
de H)29, substituído pelo decreto n.? 19:175, de 27
de Dezembro do H)30.
Frente marítima da defesa de Lisboa

Comandante, o brigadeiro de artilharia, inspector da
2. a inspecção da. arma, Albino Penalva de Figueiredo
Oliveira Rocha.
Direcção da Arma de Cavalaria

Chefe ela La Repartição,
Monteiro Leite e Santos.

O

coronel Benjamim Luazes
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Quadro da arma de cavalaria

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 3, José Maria da
Costa.
Regimento de cavalaria n.O I

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 9, César Augusto
Martins de Carvalho.
Regimento de sapadores mineiros

Segundo comandante
da Costa Santos.

interino,

o major Casimiro Artur

Regimento de telegrafistas
1.° grupo

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n ,? 9, António Ferraz de
Sousa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de aviação de protecção e combate

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento o reserva n. ° 6, Delfino
José Segurado Vieira.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Alferes do extinto quadro auxiliar do serviço de sa~de,
supranumorário, da 3.a companhia de saúdo, ISIdro
António Gaio.
2.' companhia de administração

militar

Capitão miliciano do serviço de administração mili:ar,
do quadro especial, da direcção do mesmo servIÇO,
Artur Ribeiro de Almeida.

P01'

portas-tas

de 31 do corrente

Regimento de infantaria

1n~8:

n.· 12

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
no quadro da arma, Orlindo José de Carvalho.

ORDEM
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Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
nel de Cordes.
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N.· 6

n.· 21

em disponibilidade,

Batalhão independente de infantaria

Joaquim Si-

n.· 22

Tenente de infantaria, do distrito de recrutamento
serva n. ° 5, José Gonçalves, por pedir.

e re-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 12

Chefe interino, o tenente-coronel, do regimonto de infantaria n.? 12, João de Sena Belo Júnior.
Regimento de cavalaria n.· 9

Capitão de cavalaria,
çalves.

no quadro da arma, Artur Gon-

Escola Militar de Aeronáutica

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 8,
José Vnleriano Paulino, sem dispêndio para fi Fazenda
Nacional.
Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 17 de Fevereiro findo:

Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar

Vogal da secção tutelar o capitão de fragata Jaime Corteia do Inso, om substitu'içttO do capitão de fragata
Manuel José Possante.

POI' portaria

de 2 elo COl'rente

7n~S:

1I0111oa<10o capitão de infantaria José Maria Correia
Oardoso para o cargo de professor efectivo do sexto
grupo de disciplinas do Cológio Militar, nos tormos
dos artigos 73.0 o 81.0 do decreto n." 18:608, de 14
~e Julho do 1030, o artigo G:3.0 do decroto n.? 20:741,
e 18 de Dezembro de 1931.
(Visada
:-;1[0

pelo Triuunal de Contas cm 19 do Março de 1936.
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).
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Ministério
Por portaria

c

2.' Série

COMISSOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

ele 3 do corrente mês:

Tornando-se
necessário
enviar ao estrangeiro
uma
missão de estudo com o fim de visitar os principais estabelecimentos
fabris da Europa e colher os indispensáveis
elementos
que se relacionam
com o plano de rearmamento do exército: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelos Ministros
da Guerra e dos Negócios
Estrangeiros,
nomear os oficiais em seguida designados
para constituírem
a referida missão, aos quais será abonada a aj lida de custo diária do 4 libras ao primeiro,
como chefe de missão, e de 3 libras aos restantes,
bem
como as respectivas desposas do transporto,
a sair da.
verba constante do capitulo ~4. 0, artigo 564.°, do orçamento do Ministério
da. G uerra para o corrente ano
económico:
Tenente-coronel do artilharia Eduardo
ela Costa. Ferreira.
Majores
de artilharia
Artur
'Mendes de MagalhãiS
o Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.

Por portaria

de 18 do corrente mês:

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelos :Ministros da Guerra o da Marinha, nomear o capitão do
cavalaria José António Morais para O cargo do vogal ~cpresentaute
da direcção da arma de cavalaria na comlSsilo encarregada
de proceder
ao estudo dos moyimentO:>
com arma e sem arma, (lue constituem a. escola do soldado das várias armas e serviços, nomeada por portaria de J do Novembro
do lUB;), em substitutção do tenente da mesma arma António Fernandes
Porcirn t![1.
Cruz, que 6 oxouerndo do referido caro-o por ter passado
n prestar serviço no Ministério do lnt~J'ior.

Ministério

da Guerra - 2.a llirecção

Geral-

I.a RepartiçãO

P01' portada de 18 do COITeI/te mês:
'I'ondo sido encarregado
do outra comissão do scrv!<:o
o major (lo artilharia
l\lúrio Alberto
'ardinha
Pt,~el~t\
Coelho, presidente
da coruissüo nomcadu por portl1rtt\ lO
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22 de Janeiro de 1936, para dar parecer sõbre a transformação dos carros articulados mj935 e a sua possível
tracção em jogos separados: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministério da Guerra, nomear,
om substituição daquele oficial, o major de artilharia Roberto de Matos, como represontante da fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas,

v-

AUMENTOS

Ministério

SÓBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra

_I,a

Direcção

Geral..:... 2,

a

Repartição

Concedidas as vantagens dO que trata o decreto
n.? 20::?47, de 24 de Agosto de Hl31, desde as datas
qno lhes vão designadas aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oflcialato 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, necessario para o segundo aumento
de 10 por cento sObre o sOldo:

Por portaria de 4 de Janeiro findo:
Infantaria
major Vergílio Varela do Sena 1\fagnlbrtis,
adido, em serviço, no Ministório do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico o Cadastral, desde 1 de
Janeiro de 193G.
Por portaria de 14 do corrente mês :
Administração militar - tenente António Fraucisco Camacho, na L" região militar, desde 2 de Março de
1936.
Por portaria de 21 do corrente mês:
Cantlarin - capitão, em disponibilidade, Carlos 'I'avares
Afonso dos Santos, desde 17 de ~fal'(;Odo 1936.
Idem para o terceiro
SOldo:

aumento de 10 por cento sObre ()

POI' portaria
de 1 de Janeiro findo:
Administração militar-major
Artur Xavior da ,Mata
Poreira na :\lanutenr.ão :\Iilitar desde 7 de Jancíro de
1\1:3Li, '
•
,
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2.& Série

de 14 do corrente mês:

Infantaria - capitão José da Cunha Amaral Pinto Fernandes, adido em serviço, no Ministério das Colónias,
desde 28 de Fevereiro
de 1936.

VI-

Ministério

CONDECORAÇÕES

da Guerra - 2.

a

E LOUVORES

Direcção

Geral-

I." Repartição

Por porta lias de 18 do corrente mês:
Louvado
o coronel do serviço de administração
militar Alberto da Si! voira Lemos pela grande competência
técnica, extraordinário
zêlo e tato administrativo
que
revelou no desempenho
das funções do director das oficinas gerais de fardamento
e calçado, que exerceu durante cêrca do doze anos e meio, devendo-se em grande
parte ao seu esforço porsistente
o.estado
de desenvolvimento e prosperidade
em que hoje se encontra
aquele
importante
estabelecimento,
ondo o roferido oficial fez a
maior parte da sua carreira.
Louvado o coronel do serviço de administração
militar João Maria Penteado
Pinto polo muito zêlo, interêsse e inteligência
e superior
proficiência
com que
desempenhou
durante alguns anos o cargo de vogal do
conselho
fiscal
dos estabelecimentos
produtores
do
Ministério ela Guerra,
no desempenho
do qual revelou
não só grandes
conhecimentos
de contabilidade,
mas
também outros relativos à administração
e funcionamento
daqueles estabelecimentos,
contribuindo
assim para a sua
notória regularização
administrativa,
e ainda pela muita
lealdade e dedicação que sempre manifestou.

VII-

DECLARAÇÕES

Ministério

E DISPOSiÇÕES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha o oficial o praças atli~nt~
nomeados, é-lhos permitido usar as respectivas insigntaS'
Cruz Vermelha de Mérito
Sargonto ajudante, do regimento
de cavalaria
t6nio "Maximiano Oliveira.

n.? 3,

An-

2." Série
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Primeiro
sargento,
da 8. a companhia
João António de Brito.
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de reformados,

Cruz Vermelha de Dedicação

Major, na
mede.

situação

Ministério

de reserva,

Manuel

Francisco

da Guerra _I.a Direcção Geral-I.a

Repartição

Ma-

2) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, por se acharem ao abrigo das
disposições do regulamento
para a concessão da medalha
militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Govêrno militar

de Lisboa

Casa de reclusão

Capitão

de infantaria

Nestor

de Oliveira

Batalhão de metralhadoras

Major

Sérgio

da Assunção

Distrito

Ooronel

de recrutamento

de infantaria

João

Hospital militar

'rrnente.coronel

Morais

n. o 2

o Castro.

e reserva

Alvaro

n.O

20

dos Santos

regional

médico Armando

Lôbo o Silva.

Sílvano.

n. o 2

Mncedo.

Escola Militar

Oap~tUo do serviço
Stlva Simões.

do administração

militar

António

da

Guarda nacional repi.hlicana

Capl't,-<10 uiiliciano
, , .
,
~
ilit
do ~(,J'\JÇO de arlministrncão
))11 I ar,
do quadro especial,
",[anuol Benjamim
Rodrigues
O oolho,

ORDEM
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Medalha de prata
Escola Prática de Infantaria

Tenente do infantaria Amadeu Soares Porcira.
Regimento de infantaria n.· 4

Tenentes J osó Tavares de Lima o Carlos Gomos dos
Santos e módico Augusto Carlos Palma.
Regimento de infantaria n.· 14

Capitão miliciano médico, do quadro especial, Il'erberto
Freire Ruas.
Escola de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves

Tenente Joaquim Pereira Monteiro de Macedo.
Regimento de artllharia ligeira n.· 3

Major António Rodrigues dos Santos Pedroso,
Tenentes Francisco Oarlos Rema :\[achado Cardoso Salgado, Carlos Alberto Machado da Silva, Jos6 António Santos Monteiro e 'I'omaz Esmeraldo Nobre.
Regimento de artilharia de costa n.· I

Capitão médico Gilberto Currilho Xavier.
2." companhia de saúde

Capitão médico Adolino Duarte Mota.
Escola Militar

Capitão de engenharia Joaquim Guarda Antunes.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

3) Doclnra-se que a colocação no batalhão do ca~adores n.? G, como comandante, do coronel do infantarltl,
com o curso do estado maior, Cesário Augusto do .AI-
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meida Viana, insorta na Ordem do Exército n.? 5, 2.11
série, do corrente
ano, deve ser considerada
para os
efeitos da alínea a) do artigo 47.° do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro
de 1929, alterado
pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de. Dezembro de 1930.

4) Declara-se
que oportunamente
serão indicadas
as
datas desde que contam a antiguidade
dos respectivos
postos os tenentes-coronéis
de infantaria
Paulo Tomé
Mendes, João Augusto de Fontes Pereira de Melo e Orlindo José de Carvalho e os capitãis da mesma arma
Aníbal Eugénio Avilez, Mário Baptista Coelho, Guilherme
de Faria Correia Monteiro e Hermano Diogo da Cunha,
promovidos
aos referidos postos pela presente Ordem do
Exército.
5) Declara-se
que o tenente, do batalhão de caçadores n." 5, Luiz Maria Santana Pereira foi nomeado para
freqüentar
curso de oficial de informação de regimento,
que tem início em 1 de Junho do corrente ano, na Escola Prática de Infantaria,
cm subatitutção do tenente da
mesma unidade Augusto Manuel das Neves, ficando assim alterada a relação constante da declaração
14) da
Ordem du Exército n.? 1, 2.° série, do corrente ano.

°

6) Declara-se
qne o tenente de infantaria,
supranumerário permanente,
adido, cm serviço no Ministério do
Intrrior,
na guarda nacional republicana,
Gaspar Pereira
Rodrigues
continua na situação de adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, por ter sido requisitado
para ir servir na colónia do Moçambique, nos termos do
artigo 31.0 do decreto n.? 13:300, de 23 de Março de
H)27, desde 14 do corrente mês .
. ~). Dcclaru-so
que o tenente de infantaria,
em dispo~lblhdnd(\, José Joaquim do Santa Clara Barbas chegou
li altura
para entrar no quadro em 14 do corrente mês .

.8) Declara-so
que o tenente,
do b~talhi1o ~e motralhauor~ls 11.0 :3, Ernesto Augu~to Rodrigues foi nomoado
para freqüoutar a 2.(1 turma do curso de gases, fulllos e lunça-chumas
em substitutção
do tenento da
~esma unidade Manu~l llachado,
ficando assim alterada
E l'~h~çüo constante
da doelurução
~4) da Ordem do
ó1.:el·clio u.? 1, 2." .érie, do corrente
ano.
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9) Declara-se
que o tenente de infantaria,
adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral,
Aníbal
da Costa Brotas
continua na situação de adido, mas em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda
nacional
republicana,
desde 14 do corrente mês.
10) Declara-se
que o tenente, do batalhão de ciclistas
n.? 1, Oarlos Alves, foi nomeado para freqüentar
o 2.°
turno do curso de transmissões,
que tem início em 13 de
Abril do corrente ano, na Escola de Transmissões,
em
substituíção
do tenente, do regimento de infantaria n." 15,
João Miguel Rocha de Abreu, ficando assim alterada
a
relação constante da declaração
23) da Ordem do Exército n.? 1,2.11 série, do corrente ano.
11) Declara-se
que os alferes Joaquim Augusto 001'deiro, Mário Telo Polleri,
José da Silva Oorreia, Avelino António Martins e Fernando
Homem da Oosta, todos de infantaria e supranumerários,
chegaram à altura
para entrar no quadro, o primeiro
em 8, o último em
28 e os restantes em 21 do corrente mês.
12) Declara-se
que o coronel de artilharia Henrique
de Campos Ferreira
Lima, que pela presente Ordem do
Exército tem passagem
à situação de reserva, continua
a desempenhar
as funções de director
do Arquivo Histórico Militar.
13) Declara-se
que o capitão, do grupo de artilharia
a cavalo n. ° 2, Manuel Veloso foi nomeado
vogal da
comissão a que se refere a portaria de 16 de Junho de
1933, acumulando
êste serviço, desde 12 do corrente
mês, com o que presentemente
desempenha
no Ministério da Justiça.
14) Declara-se
que. foram nomeados
para freqüe~tar
o 2.° curso de transmiasões,
que em 13 de Abril prós)IOO
tem inicio na Escola de Transmissões,
os tenentes,
do
regimento
de artilharia
ligeira. n. ° 2, António Duarte
Reis, do grupo independente
de artilharia
de montanha
n.? 15, Alfredo Ramos Paz, e miliciano, do quadro especial, do regimento
de artilharia. ligeira n. () 5, Manuel da
Silva Dias, devendo os mesmos oficiais ser mandadOS
apresentar
naquela escola no dia. anterior no do inicio do
referido curso.
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15) Declara-se
que o tenente de artilharia,
da escola
de aplicação de artilharia
de costa e contra aeronaves,
Gaspar
Maria Chaves Marques
de Sá Carneiro
toma
parte na actual escola de recrutas
no grupo de artilharia contra aeronaves, cumulativamente
com o serviço que
desempenha
na referida escola.

lG) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Carlos Tavares
Afonso dos Santos foi mandado prestar
serviço no regimento
de cavalaria
n." 7
desde 18 do corrente mês.
.
17) Declara-se que o capitão \1(' cavalaria António Luiz
Pereira
Coutinho, que pela presente Ordem do Exército
6 promovido àquele põsto o colocado no quadro da arma,
continua a prestar serviço no regimento
do cavalaria

n.? 2.
, 18) Declara-se que a colocação no regimento do sapadores mineiros do tenonto-corouel
de engenharia
Roberto do Oliveira Pinto é como comandante
interino e
não como segundo comandante,
como consta da portaria
do 1.,1, do corrente mês, publicada na Ordem elo Exército
ano.
11.° 5, 2.a série, do corrente
19) Declara-se que o capitão de engenharia, no quadro
<la arma, o prcstand o serviço nas oficinas gerais de matorlal do engenharia,
Joaquim
Fornundo
da Conceição
Gomes :\Iarq nes foi nomeado instrutor do curso do segundos mecânicos
automobilistas
das mesmas oficinas
desdo 1 do corrente mês.
20) Declara-so que foi rectincada
para 28 ck :Maio de
1000 ti. data do nascim into do tenente médico :\liguel
i\luJ'ia Grok 'I'õrres Júnior, devendo, portanto, ser feita
esta rectificação 110 sou rogistc do matrícula.

21) Declarn-so quo o tenento médico, do batalhão do
C?r:utloros n. o 7, .J OSÓ N etc :\lilh0iri~0 acumula o serVIÇO da sua unidade com o qUll presta na clínica d_oosàOlllato.lo~ia do Hospital
:\Iilitar Principal
de LIsboa
estie ;)() (lo corrente mõs.
22) Dl'e1ara-se
tra.~ao

militar,

que o capitilo

supruuumerúrio,

do serviço de adminisAntónio
Ribeiro
dos
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no quadro em 30 de

23) Declara-se que os tenentes do serviço de administração militar, em disponibilidade, Salvador Pereira da
Silva e João Gonçalves Ferreira chegaram à altura para
entrar no quadro, respectivamente em 29 do Fevereiro
findo e 6 do corrente môs.
24) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar António Armando Lopes, promovido a
êste pôsto pela presente Ordem do Exército, conta a
antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 de Dezembro de 1935.
25) Declara-se que o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário,
António Carolino
Doutel chegou à altura para entrar no quadro em 3 de
Fevereiro findo.
26) Declara-se que fica sem efeito a parte da portaria
de 22 de Fevereiro findo, inserta na Ordem do Exército
n.? 4, 2.& série, do corrente ano, que colocou na Direcção do Serviço de Saúde Militar o tenente do extinto
quadro auxiliar do serviço de saúde, supranumerário
permanente, da 3.a companhia de saúde, Raúl Evangelista de Oliveira.
27) Declara-se que o capitão chefe de banda de música, em disponibilidade, Tomaz J orge Júnior chegou li
altura para entrar no quadro em 16 do corrente mês.
28) Declara-se que foi rectificada para 22 do Junho de
1878 a data do nascimento do coronel, na situação de
reserva, João Augusto Crispiniano Soares, devendo, portanto, ser feita esta rectificação
no seu registo de matricula.

MinistériO da Guerra - 2.

n

Direcção

Geral-
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29) Vencimentos qno, nos termos da lei n.? 1:688, ~e
9 de Setembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de ~J e
Agosto de 1931, competem aos oficiais em soguidu meu-
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Coronel de infantaria Alberto Pinto Tasso de Figueiredo, 369622, sendo: pensão de reserva, 293a04; lei
n." 888, 29~30; lei n.? 1:332, 46t$88. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o soldo e 39 anos de serviço.
Coronel de infantaria Floriano Abílio Leal Pessoa,
408~59, sendo: pensão de reserva, 304t$92; lei n.? 888,
30M9; lei n.? 1:332, 73$18; do vencimento total,
169~32 são pelo Ministério das Finanças e 9~96 pelo
do Interior. Tem 2 aumentas de 10 por cento sobre o
sõldo e 41 anos de serviço.
.
Coronel de infantaria Mauro Olavo Correia de Azevedo,
311~83, sendo: pensão de reserva, 25M60; lei n. ° 888,
2M56; lei n,° 1:332, 30a67; do vencimento total,
188~53 são pelo Ministério das Finanças. Tom 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo e 38 anos de serviço.
Coronel de infantaria Joaquim Inácio de Barcelos Júnior, 391~24:, sendo: pensão de reserva, 300696; lei
n.? 888, 30b09; lei n.? 1:332, 60t$l9. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo e 40 anos de serviço.
Coronel de artilharia. Henrique de Campos Ferreira
Lima, 292~33, sendo: pensão de reserva, 253a38; lei
n.? 888, 25b33; lei n." 1:332, 10613; 0,14 por cento,
3t$4:9. Tem 1 aumento ele 10 por cento sõbre o sôldo,
136anos de serviço, 12 períodos e diferencial.
.
Coronel médico Ricardo Garcia, .:1:11$46,sendo: pensão
de reserva, 310·~63; lei n.? 888, 3H06; lei n. ° 1:332,
G2M2; 0,14 por cento, 7665. Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbro o sõldo, 40 anos de serviço e 24
períodos.
'ronente-coronel de infantaria Henrique Gomes da Silva
Júnior, 281·556, sendo: pensão de reserva, 235629;
lei n.? 888, 23652; lei n.? 1:332, 181582; 0,14 por
cento, 3·)93; do vencimento total, 20·)45 são pelo
Ministério das Finanças. Tom 2 aumentos de 10 por
C c~nto sõbre o sôldo, 37 anos do serviço o 15 períodos.
Upltão de infantaria João Correia da Fonseca, 241616,
se,ndo: pensão de reserva, Hl5[j25; lei n.? 888, 19652)
101 n.? 1:332 23M3'
,
" 014: })or cento, 2,~96; do venci.
lllonto total 4:.1--'60são pelo Ministério do Interior.
Tom 2 aumentos do 10 por cento sobre o soldo,
38 anos de serviço o 14 períodos.
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Capitão de infantaria
Artur
Garcia Malheíro, 241tS88,
sendo: pensão elo reserva, 182a50; lei n.? 888, 18525;
lei n." 1:332, 291520; 0,14 por cento, 11;)93; do vencimento total B7·)~5 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo,
39 anos de serviço e 62 períodos.
Capitão
de infantaria
José do ::Hagalhãis Queiroz
de
Abreu Coutinho,
229;)54:, sendo: pensão do reserva,
196661; lei n.? 888, ] 9666; 0,14 por cento, 13:527;
do vencimento
total 19~G7 são pela província de )foçambique. Tem 3 aumentos do 10 por conto sõbre o
sôldo, 35 anos de serviço e f)7 períodos.
Capitão de infantaria
do quadro especial João Pires do
Carvalho, 334:~-!5, sendo: pensão de reserva, 2:32·)01;
lei 11.0 888, 23;$29; lei 11.0 1:332, 55:589; 0,14: por
cento, 22:536; do vencimento
total G5tS20 são pola
província do Angola. Tem 3 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo, 41 anos do serviço e 9G períodos.
Capitão de> infantaria
António Germano Falcão ele Carvalho, 268;;'12, seudo : pensão de reforma, 206;S25;
lei n.? 888, 20')02; lei n.? 1:332,41625;
do vencimonto total 1-105íG são pelo )linistório das Colónias.
Tom :3 aumentos de 10 por cento sobre o soldo e 40
anos de serviço.
Capitão do cavalaria
Aníbal do Josus Morais, 2íG·~59,
sendo: pensão do reforma, 20G·S~5; lei n. ° 808, 20·562 ;
lei ·u.O 1:332, .11625; 0,14 por conto, 8:$J7; do yencimonto total GQ;S15 são pelo )Iinistério
do Interior o
20;S74: pela província de Angola. Tem 2 aumentos do
10 por cento sobre o soldo, 40 anos de serviço e 4:0
períodos.
Capitão do cavularia Duarte Augusto do Monteiro 00:
mes, 2871)7G, sondo: pensão do rOS01'\'a, ~11675; 1\'1
n.? 1:332, 50/)82; 0,14: por conto, 4;$03; do V('~C1monto total, 21603 são pelo Ministéric do [ntl'l'lor.
Tem ~ aumentos de 10 por conto sobre o tiúldo, 41
anos de serviço o 19 períodos.
Capitão de cavalaria Carlos )Iaritt Freire, 2í H:?0, sendo:
pensão de reserva,
20G·S25; lei n.? 888, 20;.)l;:!; kl
n.? 1:332, 41:525; 0,14 por cento 13M 7. 'l'C>11l 2 numentos do 10 por cento sõbro o SOÚo, 4:0 anos do serviço o 15 períodos.
Capitão chefe do banda do música Isid 1'0 Peres, 2()8'~ 1.~:
sendo: pensão do reserva, :?O(j~~5; lei n." 88S, :?O·,ll...,
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lei n.? 1:332, 41625. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo e 40 anos de serviço.
Capitão de infantaria João Nunes de Sequeira, 307;%41,
sendo: pensão de reserva, 226t$87 ; lei n. ° 888, 22;$68;
lei n.? 1:332, 4M37; 0,14 por cento, 12M9; do vencimento total 54t$64 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 45
anos de serviço e 59 períodos.
Tenente de infantaria Bento da Silva Fernandes, 281MO,
sendo: pensão de reserva, 19,7;$50; lei n. o 888, 19~75 ;
lei n.? 1:332, 5M30; 0,14 por cento, 8t$85; do vencimento total, 20;$10 são pela província de Angola e
73t$70 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o solde, 42 anos de serviço e 46
periodos.
Tenente de infantaria José Alexandre Tomaz, 178675,
sendo: pensão de reserva, 162J50; lei n. ° 888, 16625 j
do vencimento total 51;$05 são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo
e 35 anos de serviço.
Tenente de infantaria Artur Martins Parada, 178t$75,
sendo: pensão de reserva, 162650; lei n. o 888, 161$25.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo e 35
anos de serviço.
'renente miliciano de infantaria, do quadro especial, António Correia, 103t$85, sendo; pensão de reserva,
1008; 0,14 por cento, 3:585. Tem 2 aumentos de 10
por cento sõbre o sôldo, 22 anos de serviço e 20 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia João
Oorreia Bessa, 174"552, sendo: pensão de reserva,
157ó50; lei n.? 888, 12;)(30; 0,14 por cento, 4M2.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 34
anos de serviço e 23 poríodcs.
30) Declara-se que, conforme preceitua o artipo ~.~
do decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
cOnsid(\rada hábil Bemvinda Assunção de Sousa para
receber, ao abrigo do n, o LOdo § único do artigo, 1.o
do mencionado decreto, os vencimentos de seu marido,
!:J?ldado n.? 42, da 9.n companhia de reformados, Antó~lO Guerreiro Serafim, internado no Hospital do Conde
e Ferreira, no Pôrto,
'd 31) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
o decreto n.? 14:;)25, de :W de Outubro de 19:Z7, foi
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considerada hábil Carolina Augusta paTa receber, ao
abrigo do n." 3.0 do § único do artigo 1.0 do mencionado
decreto, os vencimentos de seu filho, segundo sargento'
n. o 288-E da companhia de trem hipomóvel, Manuel dos
Santos Guerra, internado na Casa de Saúde do TelhaI.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-La

Repartição

32) 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 soguintes espécies bibliográficas e iconográficas:
1) The toar in South Afrtea, por Conan Doyle, Londres,
1912; Iloio Briiania [loes touxir, pela Royal Com-

mission on in South África, Londres, 1903, e
Command a boer jourrnal of the boer tear, por De, nos Reitz, Londres, 1929, pelo coronel Azambuja
Martins.
2) Neoala, expedição a Moçambique, pelo coronel Azambuja Martins, Vila Nova de Famalicão, 1935, pelo
autor.
3) Retratos e grupos de oficiais do nosso exército, pelos
Srs. Rufael Maria R.ldio, Dr. Batalha Rois, 1\1borto do Gusmão Navarro; coronel AzambUJa
Martins, capitão J osé Brandão, Carlos Alberto
Ferreira, Conde de Almarjão, segundo sargento
Manuel Mendes.
4) Estampas de uniformes, pelo Sr. Eurico Satúrio Pire~.
5) Fotografias o plantas do local da batalha do Vimeiro, pelo Sr. Frederico Ferreira Pinto Basto.
.
6) Documentos hietôricos relativos aos últimos aconte~~meatos políticos de Portugal,
1848, pelo caPitão António José Pereira Saldanha.
7) Fontes para a historie da querra l'Usso-polaca em
1/:jl0-31, Varsóvia, H)3ó, IV \'01., pelo estado
maior polaco.
8) Biogrufia do general 'Martins do Carvalho, polo Sr.
Dr. Gilberto de Baça Aragão.
9) Alves Roçadas, pelo coronel Pires Monteiro, Lisboil,
1035, pelo autor.
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10) Documentos históricos. A batalha de Ourique, por
José do Carmo Cristina, Montijo. 1935, pelo autor.
11) Documentos manuscritos acêrca da antiga fábrica de
refinação de salitre em Al cãniara e sõbre o assentamento de uma máquina a vapor junto da Fábrica
da Quinta da Mattnlia, em Braço de Prata, pelo
tenente-coronel
de artilharia Mac Bridc.
12) Problema da defesa nacional, pelo coronel Raúl Estoves, Lisboa, 1035, pelo autor.
13) Desc ricão dos trabal lios que, se executaram sob a direcção do tenente general Bartolomeu. da Cosia
pam fundá
em bronze de um s6 jacto a estátua
equestre cl'EI-Re.l/ D. José 1, por Honório Fiel de
Lima, manuscrito oferecido por D. Olívia de Andrade Lima.
14) General Map illustraiire
of tlte operations in Poriugal, por James Wyld, pelo Sr. César de Azevedo
Pires.
15) Fotoqrafia» ele quatro documentos do século XVIII relatinas a Angola, pelo tenonte do aoronáutica
Humberto da Cruz.
10) Portu qal pendani la querre et peiulant la pai.c, Lisbonno 1932, pela Comissão dos Padrões da Grande Guerra.
17) Postal com um gllarei/'o lusitano, pelo Sr. Dr. Mesquita do Figueiredo.
18) Re7w;ão da entrada e 8U(,I'~SOSdas Tropas JlespanllOlas, 1801, por Henrique J osé da Silva, manuscrito oferecido pojo Sr. Cúndido da Nazaré.
19) RelaçclO e anúlise da erpedicão de Monte Rpy, 1801,
1'01' José Monteiro Guedes de Carvalho, manus20) . erito oferecido pelo mesmo.
.
ll/st rucao sec reta roubado. a Frederico 111, trad. por.
tug;lOsa de Gregúrio de Mondonca Furtado, Lis21
boa, 1801, pelo Sr. Enin ~losch.
) Pelos céus do ccntinenu neqro, pelo tononte de aeronúutica Humberto da (Iruz , Sintra 1934, pelo au22)
toro
De 1'!ti8~oirc de (a jJa/éo(J/,{I.fie en P_Ol'tug(({,(1]Or Joao
:\lartllls da ~ilnt Mal'<!\I(,s, Lu,;boa 103J, pelo
23)
autor.
a S/" Je8118, por Emcsto Sardinha, Viana do Cas24) ]) telo, 1935, l)clo autor.
.,
Or
7 ( ,fane le G'/le1'ra,
1I1/11'lItO1I1(l1l1l,~('I'ito
da época ca
polo capitão Jo:;ó Joaquim do Josus.
N
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33) Declara-se
que o número de mecânicos e ajudantes do mecânico de aeronáutica
a admitir aos cursos de
piloto aviador e metralhador
bombardeiro
para praças
de pré ó, no corrente ano, de 30 e 20, respectivamente.

Obituário

1935
Dezembro

15 -

"

30 -

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado, João
Frederico da Câmara Leme.
General reformado Raimundo José Quintani lha-

1936
Fevereiro
Março
»

"

15 -

Capitão de infantaria, adido, António Rodrigues
Areosa Feio.
19 - Capitão miliciano médico de reserva
Eugénio
Augusto Sampaio Duarte.
23 - Coronel, na situação de reserva, Alfredo António
de Azevedo.
26 - Tenente, Da situação de reserva, Luiz Nunes de
Brito.
28 - Capitão, na situação de rC8e1'l'3, José Caetano de
Almeida.

Rectificação

Na Ordem do Exército n.s 5,2." série, do corrente ano, p. 162,
1. 1, onde se lê: «Govêrno
militar de Elvas», deve ler-se: "Comando militar de Elvas».

Abilto Augusto
Está

Valdez de Passos e Sousa.

conforme.

o Ajudante

General,

lado aior
IBLlOT
MINISTÉRIO

m-

1

GUERRf\

.~~=-----~~=-==~~~==~--

----

Ordem

do Exército
2.8

N.O 7

Série

16 de Abril de 1936

o Ministro

da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

, Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Mirustro da Guerra, nomear o tenente-coronel de artilharia
Vasco da Gama Rodrigues para a frequência de cursos
e estágios em França, no corrente ano, e que ao mesmo
oficial seja feito o abono de uma ajuda de custo correspondente a 2 libras diárias durante o tempo que estiver
no estrangeiro, que não irá além de noventa dias, e mais
~ma ajuda de 20 libras para despesas de representaç-ão,
em como o necessário para as despesas de transporte,
abonos estes QU<1 devem ser feitos pelas verbas inscritas
~o capitulo 4,0, alínea e) do n." 1, do artigo \)7,°, alínea c)
,0 n.? 2, do mesmo artigo e alínea c) do n." 1, do artigo 98,0 do orçamento do Ministério da Guerra para o
Corrente ano económico,
n' Ministério da Guerra, B do Março de 1036 O Mi.s\stro da Guerra, .AMUo Augusto
Valdez de Passos e
°U8(t.

(Visada pelo Tribunal do Contas em 13 do Abril de 1936. Não
são devidos cmolurncutos, nos termos do decreto 11,022:257),
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Ministério da Guerra _La

pireccão

Geral-La

Repartição

Considerando
que o regimento
de infantaria
n. o 21
tomon parte nas campanhas
da África Oriontal, desempenhando serviços importantes nas operações do Rovuma
contra os alemãis, e não se acha ôsse facto consignado na
sna bandeira:
,
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
polo Ministro da Guerra,
que na legenda da bandeira do regimento de infantaria n." 21 seja substituída a última parte
qne diz «Grande Guerra (França)» por «Grande Guerra
(África e França)».
Ministério
da Guerra,
31 de Marco de 1936. - - O
Ministro da Guerra, Abilio Auqueto Valdez de Passos e

Sousa.
MinisUrio da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
conceder,
nos tormos
do docreto
n.? 1G:070, do 25 de Soternbro do 1928, o subsidio mensal de 6/5, e a melhoria correspondente,
a D. Teodora
da Boa-Hora Rodrigues
e sua filha, D. Marcela Mendes
Abóbora,
viúva e órfã do capitão reformado
Ályaro
Mendes Abóbora.
Ministério da Guerra,
10 do 'Março de 193G. - O Ministro da Guerra,
Abílio Angusto Valdez de Passos e

Sousa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Abril de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério da Guerra - 2.a Direcção' Geral-La
Por portarias

de 4

do

RepartiçãO

corrente mês:

Supranumerários

permanentes

Capitãis Aníbal dos Reis Chaves Turrinho

e Andr6 DiaS
da Sil va, e tenentes Acácio António Massa e J OrLO '1'0'
maz dos Reis, todos dr infantaria,
adidos (PIO SO apro'
sentaram,
respectivamente,
em 4, 2 e 4, do corrollto
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mês e 29 de Março findo, de regresso,
o primeiro e
terceiro do Ministério do Interior, por terem deixado
de prestar
serviço na guarda nacional republicana,
o
segundo
do Ministério
das Colónias,
e' o quarto do
Ministério
das Finanças,
por ter deixado de prestar
serviço na guarda fiscal.
Adidos

I

Capitão de infantaria,
supranumerário
permanente,
Manuel Soeiro de Faria, o tenente, do batalhão de caçadores n. o 3, Alexandre
Medeiros,
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 30 e 29 de Março de

1936.
Disponibilidade

Tenente
de infantaria,
adido, Ivo Benjamim
Cerqueira,
que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 4 de Abril de 1936, por ter deixado de prestar serviço n!1 guarda nacional republicana.
Reserva

Ooronel, graduado,
do engenharia,
adido, em serviço no
Ministério da Agricultura,
Fernando
de Almeida Loureiro e Vasconcelos,
e capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde, da direcção do mesmo
serviço, Gaspar Maria do Nacismento, nos termos do
§ 3.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setombro
do 1929, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
Desta situação, respectivamente,
desde 2G e 28 de Março de ] 936.
Oficiais milicianos

de reserva

Major miliciano médico, licenciado. do regimento de infantaria n." 5, João Baptista Frasão, nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.° do decroto n.? 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por ter atingido o limito do idade,
devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de
Marr;o do 1936.
Reforma

001'0001, na situação do reserva, Manuel Augusto F.or0
1'ei1'[l Lima da Veizn
nos termos do § 4. do artigo
0
10. do docreto D~ '17:378, do 27 do Setembro do
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1929, por ter atingido o limite de idade, -devendo ser
considerado nesta situação desde 30 dê Março de
1936.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 17 de Feoereiro do corrente ano:
Reforma

Considerado na situação de reforma ordinária, desde
7 de Fevereiro do corrente ano, o tenente-coronel, inválido de guerra, Mário Alexandrino Conte Turpia, por
ter sido julgado incapaz de todo o serviço, nos termos
da alínea h) do artigo 4.° e n." 6.° do artigo 5.° do decreto n.? 21:990, de 16 de Dezembro de 1932, modificado pelo decreto n.? 25:548, de 27 de Junho de 1935.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Abril de 1936. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.s 22:257).

Por portaria de 24 de Fevereiro do corrente ano:
Reforma

Considerado na situação de reforma ordinária, desde
14 de Fevereiro do corrente ano, o alferes, inválido dó
guerra, Alexandre da Silva Godinho, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço, nos termos da alínea li)
do artigo 4.° e n.? 6.° do artigo 5.° do decreto n.? 21:000,
de 16 do Dezembro do 1932, modificado pelo decreto
n." 25:548, de 27 de Junho do 1Q35.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Abril de 1936.
Não são devidos emolumentos
nos termos do decreto
n.O 22:257).
'

Por portaria de 23 de Março findo:
Reforma

Considerado na situação do reforma ordinária, dosd.o
6 de Março findo,
major, inválido do guorrn, JIen,r!:
que Alves do Ataíde Pimenta, por ter sido julgadO l~
capaz do todo o serviço, nos termos da nlínca li) (o

°

2.' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 7

213

artigo 4.° e n." 6.° do artigo 5.° do decreto n." 21:990,
de 16 de Dezembro do 1932, modificado pelo decreto
n,? 25:548, de 27 de Junho de 1935.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Abril de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).

III - PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra ,-' Repartição

Geral

Por portaria de 16 de J[al~çofindo:
Reforma

Tenente, o alferes de infantaria, na mesma situação, inválido de guerra, Xavier dos Santos Ribeiro, nos termos
do artigo 67.° do docreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 19:?9, alíneas b) e d) do seu § 1.0, artigo 68.°
do mesmo decreto e artigo 90.° do decreto n.? 17:378,
de 27 do Setembro do 1929, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1934.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Abril de 1936.
São devidos emolumentos, !lOS termos do decreto n.v 22:257).

IV-COLOCAÇÕES,
Ministério
P01'

EXONERAÇÕES

da Guerra -I.

portaria

a

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS
Geral - 2. a Repartição

de 11 do corrente mês:
Escola Prática

de Infantaria

Alferes, do regimento de infantaria
de Azevedo Galvão de Melo.

n." 4, José

Maria

Quadro da arma de infantaria

üapitão, do reaimento do infantaria n. o 20, António
'I' P-01íli10 S imõesti da Mota.
.
ev~nto, da Escola Prática do Infantaria, Floriberto
lIar Bettencourt.
Regimento de infantaria

n. ° 20

Cal) 'lt~IO (e
1 1ll
. f.'untaria, no qua d ro (a
1 ar UI"«, Guilherme
do Paria Correia Monteiro.
<

214

ORDEM

DO EXÉRCITO

Regimento de infantaria
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n. o 21

supranumerário

permanente,

Batalhão independente de infantaria

André

n. 24
O

Major de infantaria,
com o curso do estado maior, do
quartel general da 2.a região militar, Luiz Vaz Pacheco e Castro, por pedir, e para os efoitos 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 do Dezembro de 1\:)30.
Batalhão de metralhadoras

Tenente de infantaria,
Cor queira.

n. o I

em disponibilidade,

Ivo Benjamim

2.· inspecção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia,
com o curso
do estado maior, adido ao quadro, tirocinado,
chefe
do estado maior da 3.a região militar, António Gorjão
Couceiro de Albuquerque.
3." companhia de saúde

Tonento miliciano médico, licenciado,
da 2.a companhia.
de saúde, Cândido Gonçalves Ferreira,
por pedir.

Por portaria de 15 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

'I'onento do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar.
supranumerário,
da 2.a Repartição
da 1."
Direcção
Geral dêsto Ministério,
João Baptista
dos
Santos.
Regimento de Infantaria

Tonente de infantaria,
das Neves.

no quadro

n.O 16

da arma, Viriato

Lopes

Batalhão de caçadores n. o 2

Capitãls : supranumerário
permanente,
do regimento :le
infantaria n.? 21, André Dias da Silva, e do bútalhaO
de ciclistas n.? 1, Daniel Pornandcs
de A<rniar, res'
"
poctivamcnto,
por pedir e som dispêndio pura
a Fazcnda Nacional.

2." Série
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Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente de infantaria,
cio António Massa.

supranumerário

permanente,

Acá-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 12

Sub-chefe,
Zeferino

o tenente-coronel
Camossa Ferraz

de infantaria,
de Abreu.

chefe interino,

Distrito de recrutamento e reserva n. o 19

Tenente miliciano, do quadro especial, do regimento de
infantaria n.? 19, Vitorino Pereira Tavares, por pedir.
Frente marítima da defesa de Lisboa

Chefe da secção técnica, o major, do regimento de artilharia de costa n.? 2, Afonso Jorge de Aguiar, por
pedir.
RegimlJnto de artilharia

de costa n.· 2

Major de artilharia,
da frente marítima
Lisboa, Luiz Nobre de Melo.

da defesa

de

Escola Prática de Cavalaria

<10 regimento
Carvalhosa.

Al1eres,
Alves

de cavalaria

n." 3, José

Félix

1.. companhia de saúde

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço
supranumerário
permanente, Júlio Rodrigues

de saúde,
Andrade.

Hospital militar principal do Pôrto

'l'enente ao extinto q UUUl'O auxiliar do serviço de saúde,
da 1. n companhia de saúde, José Ribeiro da Silva.
Quadro de oficiais do serviço de administração militar

Tenente, da 3. a H,l'partic:ão da 2. a Direcção Geral dêste
:JIinist6rio, Carlos Alberto Sanches de ~Iil'anda Castro
GueJes Dias.

v -:

AUMENTOS

Ministério
n.

SÔBRE

O SÕLDO

E DIUTURNIDADES

da Guerra _I.a Direcção Geral-

l.a Repartição

oConcodidas
as vun tagons
do quo trata o docreto
20::?47, do :?4 de Agosto de 1031, desde as datas
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cionados:
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aos oficiais em seguida men-

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,
Novembro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sôbre o sôldo t

no oficiatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

P01' portarias de 4 do corrente mês:
Infantariacapitãis Pedro Joaquim da Cunha Meneses
Pinto Cardoso, no regimento de infantaria n.? 5, Gervásio Martins Campos de Carvalho, no regimento de
infantaria n.? 16, Eduardo António Garção e Luiz
António de Almeida, no regimento de infantaria n.? 19,
e Hipólito João de Oliveira Pinto, no batalhão de metralhadoras n.? 1, todos desde 1 de Abril de 1936;
cavalaria - coronel Artur J OSÓde Almeida, no regimento de cavalaria n.? 2, tenente-coronel, no quadro
da arma, Teodorico Ferreira dos Santos, e capitãis
Joaquim Queiroz de Andrada Pinto, na Direcção da
Arma de Cavalaria, José Maria da Costa, no regimento de cavalaria n, ° 3, Manuel António Louceiro
e José Maria Pereira, no regimento de cavalaria n.? 4,
e miliciano, do quadro especial, Arnérico Ernestino
Gonçalves, todos desde 1 de Abril de 1936; administração militar - coronel Henrique Linhares de Lima,
director das oficinas gerais de fardamento e calçad?,
desde 1 de Abril de 1936; extinto quadro de oficüu,s
do secretariado militar - major Augusto da ConceIção Rocha, no tribunal militar territorial do Pôrto, e
capitão José Bernardino Tôrres Júnior, na 1. a regiãO
militar, ambos desde 1 de Abril de 1936,
Por portaria de 11 do corrente mês:
Infantaria - capitão Mário Baptista Coelho, na 2, II Repartição da 1.11 Direcção Geral. dêsto l\linistório, desdo 9
do Abril do 1936; cavalaria - tenente-coronel .Armando Poroira Carvalhal da Silveira Toles Bettc1:i
court, no regimento de cavalaria n.? 9, desde 9 de A?l'l
do 1936; extinto quadro auxiliar de artilharia-captt1LO
Pedro J Olteruim de Carvalho, na 4, li região militar,
desde 1 do Abril de 1936,

2.1 Série
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Por portaria de 15 do corrente mês:
Infantaria - capitão José António Vitorino, no regimento
de infantaria n.? 11, desde 9 de Abril de 1936; cavalaria _- coronel António Pereira
da Cunha e Costa,
no quadro da arma, desde 9 de Abril de 1936; extinto
quadro de oficiais de secretariado
militar - tenente-coronel Francisco
Grilo Fevereiro,
no Supremo Tribunal Militar, desde 11 de Abril de 1936.

Idem para o segundo aumento ,de 10 por cento sôbre o
sôtdo i

Por portaria de 4 do corrente mês:
Quadro dos oficiais generais -- general Casimiro Vitor
de Sousa Teles, ajudante general, desde 1 de Abril
de 1936; infantaria - tenente-coronel
Boaventura
da
Encarnação
Aguiar, no distrito de recrutamento
e re
serva n.? 16, e major Herculano
Cardoso do Amaral,
no regimento de infantaria n.? ~, desde 1 de Abril de
193G; cavalaria - tenente-coronel
Leopoldino Xavier
de Palma e Paiva, no regimento
do cavalaria n.? 4,
o major Cipriano do Castro Martins, no regimento de
cavalaria n.? 9, desde 1 de Abril de 1936; administração militar -- coronel João Maria Penteado Pinto, nas
inspecções do serviço de administração
militar, c tenente-coronel Vitorino Maria Gonçalves Canclhas, na 2. n
companhia de administração
militar, desde 1 de Abril
de 1936.

Por portaria de 11 do corrente mês:
Infantaria Miguel de
Infantaria,
Colaço de
aeronáutica
Geral do

brigadeiro,
com o curso do estado maior,
Almeida Santos, na Direcção da Arma de
desde 1 de Abril do 19:36, e tenente Raúl
Sousa Carvalho,
desde 3 de Abril do 1936;
- Alberto Lelo Portela, na 3.11 Direcção
Ministério da Guerra, desde 1 de Abril de
Hl36; udministração
militar - major J 011.0 .E.leutór~o
da Rocha Vieira na 1. a companhia
do adlllllllstnl\,ao
militar. desde 1 do Ahril do 1936.

Por porturia de 15 do corrente mês:
Infantaria _ tenente-coronel
João A ugus to de Fontes
POreira de Melo , na Escola Contral de Oficiais, desde
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1 de Abril de H)36; médico - coronel Alberto dos
Santos Monteiro, na 3." inspecção do serviço de saúde
militar, desde 1 de Abril de 1936.

Idem para

o terceiro

aumento

de 10 por cento

sObre o

sOldo:

Por

portaria

de 15 do corrente mês:

Infantaria - capitão, supranumerário
permanente,
Alcídio Augusto Lopes do Almeida, desde 15 do Abril de

1936.
Concedida
a diuturnidade
de que trata o
artigo 3.° do decreto n. ° 22:437, do 10 de Abril
desde a data que lhe vai designada,
ao oficial
náutica om seguida mencionado, por tor prestado
arma o número de anos de serviço que lhe vai

§ LOdo
de 1933.
da aeronaquela
indicado:

Por portaria de 7 de Março findo:
15 anos pendente

capitão António Dias Leite, no grupo indede aviação de proteção e combate, desde 15

de Fevereiro de 1936.

VI- CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

I.a Repartição

Por portaria de 31 de Março findo:
Condecorado
com a medalha
militar
de ])1'uta (la
clas~e. do
militar, com palma, o capitão Jl1ili?iGln~
de infantaria,
do quadro ospccial
Vitorino
Roul'Ig'uc"l
'do Supremo Tri'I)Un,'l
C orvo, <]nl', segun Uo deliberução
:Militar, so acha ao abrigo do artigo :3.°, § 2.°, do J'l;gu;
lamento para :I concessâo
da medalha militar ele ~8 d.}
Sotem oro do HH 7, modificado pelos decretos n. o. 0:09

",:101'

o 12:081, respectivuinonto
e ~) do A gosto de 1\)26.

do 11 do Setembro

dI' 1M

9

219

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 7

2.' Série

POI' portarias de 31 de Março findo:
Louvado o major de engenharia Teófilo de Sousa Leal
de Faria, porque, tendo sido encarregado
extraordinàriamonte
de fazer o projecto
de ampliação
do edifício
principal
da Escola Militar,
apresentou
um trabalho
ondo revela a sua muito elevada competôncia,
extrema
boa vontade o manifesto interôsse,
prestando
assim um
alto e relevante
serviço a €iste estabelecimento
militar.
o médico
veterinário
civil Dr. J osó Aloporque, durante
quatro anos consecutivos, tem desempenhado,
gratuhamente,
as funções de
médico veterinário
no regimento
de infantaria
n. ° 17,
demonstrando,
no exercício
da sua especialidade,
a
melhor boa vontade e um grande interesse sempre que
se tem tornado necessária
a sua llresença para prestar
socorros
a solípedes
doentes daquela
unidade,
o que
representa
uma grande economia para a Fazenda Nacional.
Louvado

xandre Lebre,

VII- DEClARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Reparti;ão

DIVERSAS
do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com as mercês que lhes vão
respectivamente
indicadas
o oficial e praças ao diante
no:neados,
é-lhes permitido
usar as respectivas
insígUlas:
Medalha de Louvor
Capitão

de artilharia

Fernando

Joaquim

Coruche.

Medalha de Agradecimento
Soldados, n.? 131 da C. D. do regimpnto do infantar!a
n.v 11. Lourenço .Ioaquirn, li n." 86 da 1.:.1 comp~nhla
do batalhão
11.0 1 da guarda
fiscal, José Mana de
Almeida Poças.

Ministério

da Guerra -I." Direcção Geral-La

Reparti~ão

L~) Tendo sido agraciado
por Sua ~r<lj('statl~ o R~i
O~opoldo III da Búlgica, com () grau d(\ ('?mO~d<l~or <tI
rllOlll de Lsopuldo lI, o eapitao do artllhana _\lvaro
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Tavares Afonso dos Santos, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
3) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei
Leopoldo III da Bélgica, com o grau de oficial da Ordem Real de Leão, o tenente de cavalaria, em comissão
militar no esquadrão ele dragões ele Moçambique, José
Maria Guedes Cabral de Campos, é-lhe permitido, em
conformidade
com as disposições do regulamento elas
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
4) Declara-se que, por decreto de 7 do corrente mês,
publicado no Diário do Gooêrno n.? 83, 2.a série, de 9,
foram condecorados com os graus das Ordens que, respectivamente, lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Aviz

•

Grande oficial

Coronel de infantaria, na situação
Abílio Leal Pessoa.

de reserva,

F'loriano

Oficiai

Üapitãís : de infantaria, com O curso do
F'roderico
da Costa Lopes da Silva;
Olcgário José Antunes; de engenharia,
nio Vieira de Sousa; na situação de
tónio Carlos Martins.

estado maior,
de artilharia,
Manuel _\.ntóreserva, 'I'eo-

Ordem MIlitar de S. Tiago da Espada
Cavaleiro

Capitão de artilharia
Júnior.

José Augusto Vieira da Fonseca

Ordem Militar de Avlz

Irradiado,por
ter sido expulso do exército,
módico Cândido Emtlio de SOllHI1.

Ministério

da Guerra -

La

Direcção

o CX:-IDajOl"

Geral - 2.a Repartição

5) Doclnru-so quo o ('apit:LO de infantaria AntóJl~()
Emílio Simões da Mota, quo, pola presento Ordem (o

2." Série
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da arma, continua a
de apoio no regimento

6) Declara-se

que o capitão de infantaria,
supranupermanente,
Aníbal dos Reis Chaves Tarrinho
foi mandado
prestar
serviço na. carreira de tiro «Vergueiro-Ducla
Soares», desde 16 do corrente mês.

merário

7) Declara-se que o tenente, de infantaria, em disponibilidade,
Raúl Colaço de Sousa Carvalho
chegou à
altura para entrar no quadro e~ 29 de Março findo.
8) Declara-se que o tenente, do regimento de infantaria n.? 3, Renato Ferraz Boaventura foi nomeado para
freqüentar
a 2." turma do curso de transmissões,
que
tem inicio cm 13 de Abril próximo na Escola de Transmíssões, em substituição
do tenente,
do regimento
de
Infantaria
n. ° 21, Joaquim
António
Simões, ficando
assim alterada a declaração
23), inserta na Ordem do
Exétcito n." 1, 2.a série, do corrente ano.
9) Declara-se
que foram nomeados para freqüentar
curso de oficial de informação de regimento, que tom
Inicio em 1 de Junho do corrente
ano, na Escola Prática. de Infantaria,
os tonentes : do regimento
de infantêu'ia n.? 6, Eduardo Maria Correia Gaspar, do batalhão
de metralhadoras
n. ° 1, José Dourado de Oliveira Martins, do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, Augusto
Quadros Teles de Sampaio, e do batalhão de metralhadoras n.? 3, Augusto Costa, em substiturção,
respectivaIncnte, dos tenentes,
do regimento
de infantaria: n.? 6,
António Carvalho
Sampaio, elo regimento
de infantaria
n:o 10, Augusto Jos6 Machado, do regimento de infant~rIa u.? 15, Josino Francisco
Costa de Azevedo e, ao
regimento de infantaria n." 17, António Cândido Pereira
~onc;alvcs, ficando assim alterada
a relação consta~to
dn. declaração 14) da Ordem do Exército n.? 1, 2.a s61'1e,
o corrente ano.

?

d 10) Declara-se

quo o tenente de infantaria, ,no quadro

a arma., Raúl Colaço de Sousa Carvalho foi mandado
~r(\star sor vico no dostncumonto
da Pt1nha de Frltnc;a
Gade 31 do ~[arço findo.
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11) Declara-se que o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Alberto Dâmaso Figueiredo
Lopes
Praça presta
serviço
no destacamento
da Penha
de
França
desde 3 de Março findo, ficando sem efeito a
declaração
17) da Ordem do Exército n." 5, 2." série,
do corrente ano, rolativa ao mesmo oficial.

12) Declara-se
que o alferes, do batalhão de caçadores n. o 7, Manuel de Sousa Duarte Borrêgo foi nomeado
para freqüentar
a 2.a turma do curso de gases, fumos e
lança-chamas,
quo tem inicio em 3 do Agosto na Escola
Prática do Engenharia,
em substitutção
do tenente, da
mesma unidade, Júlio Capelo Franco
Duarte, ficando
assim alterada a relação constante
da declaraçâo
24),
inserta na Ordem do Exército n. o J, 2. a série, do corrente ano.
13) Declara-se
que os oficiais a seguir designados,
tendo freqüentado
o curso da Escola de Transmissões
no corrente ano, e tendo sido considerados
com competência para instrutores
e comandantes
do formações de
transmissões,
foram classificados oficiais elo transmissões:
Tenentes:
do infantaria,
António .T úlio Toixoirn
do
Sousa, Eduardo Maria Corroia Gaspar,
Gumorsindo da
Silva, Dario dos Santos Cartaxo;
de artilharia,
Augusto
Adolfo Cancela Alves Mimoso, António dos Santos Vaz
Barreiros
o Júlio de Almeida Fernandos;
do cavalaria,
Francisco
J os6 do Faria IIintzo Ribeiro Nunes, o alferes
desta mesma arma, António Sebastião
Ribeiro Spinola,
Adriano Augusto
Tadeu Ferreira o Jaime Varela dos
Santos.
Esta declaração
anula a da alínea 9) do 11.° VII da
Ordem do Exército n. o 4, 2. n sério, do corrente ano.
14) Declara-se
que tem a data de 22 de Fevoreiro d.o
corrente ano,
não a de 2 do mesmo mês, como foi publI3
cado, a portaria inserta na Ordem do Exército n." 6,2.
série, do corrente ano, que passou à situação do adidos
os tenentes,
do grupo de artilharia
contra aoronav~s,
Carlos Luciano Alves de Sousa o, do grupo de OSp(l~I~listas, Carlos Duarte Capoto, devendo os mesmos OfiCll11S
ser considerados
na referida situaçâo desde 14 do citado
mês do Fevereiro.

°

15) Declara-ao
para

o quadro

que deve SOl' considerada
como foif!l
da arma do cavalaria, O não para a OSCO !l
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prática da mesma arma, como foi publicado, a promoção
a capitão do tenente, do regimento de cavalaria n.? 9,
Artur Gonçalves, constante das portarias de 28 de Março
findo, insertas na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, do
corrente ano.
16) Declara-se que é Antonino Fernandes Pereira da
Cruz, e não António Fernandes Pereira da Cruz, o nome
do tenente de cavalaria, que, por portaria de 14 de Março
findo, inserta na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, do
corrente ano, passou à situação' de adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
e que também, por portaria cte 18 do referido mês,
publicada na mencionada Ordem do Exército, foi exonerado do cargo de vogal representante da Direcção da
Arma de Cavalaria na comissão encarregada de proceder
ao estudo dos movimentos com arma e sem arma, que
constituem a escola de soldado das várias armas e serviços.
17) Declara-se que o major de engenharia Fernando
GaIvão Jácome de Castro, adido, professor do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e "Mar,
Continua na situação de adido, mas em sorvico no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, deixando de .
exercer o cargo de professor daquele Instituto.
18) Declara-se que o major do engenharia, professo~
da Escola Militar, José Fernandes do Barros Júnior, fOI
n~lUeado em 31 do Março findo para exercer uma com is~ao de serviço no Ministério da Agricultnra, sem proJuizo do que deseruponha no Ministério da Guerra.

19) Declara-se que o coronel médico Ricardo Garcia,
ql1e, por portaria de 21 de Março findo, inserta na
Ordem do Exército n.? G 2.a série do corrente ano, pasSo ? ,à situação de reserva,"d estava no quadro
os ofi"CUtl.s
redlCOS, e não na 2. n inspecção do serviço de saúde lUI!tar, como foi publicado.
20) Declara-se que o capitão miliciano do sorvico de
Q(hninistraç1lo militar do rmadro OSI)ocial, António Au"U t
'
'l
~d
S o da Silveira Lorena Santos
quo 1)or portarw• de 7
eh
",
°6
2,& J.v.la~çofindo, insorta na Ordem do. EX~l'cdO n.. '
sério, do corrente ano, passou à i:Htuaçao de adido,
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pertencia
à 3. a Repartição
da 3. a Direcção Geral dêste
Ministério,
e não 3.11 Repartição
da 2. a Direcção Geral,
como foi publicado.

21) Declara-se
que o tenente do quadro auxiliar do
serviço do saúde, suprunumerário,
Maximiano Ribeiro
Saraiva,
chegou à altura para ontrar no quadro em 28
de Março findo.
Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral - 3. a Repartição
22) Declara-se que desistiu na froqüência do segundo
ano do curso da Escola Central de Sargentos,
nos termos do artigo 48.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o sargento
ajudante,
do grupo de artilharia pesada n." 2, António Sanches da Silva.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

23) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:688, de
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:

n

Coronel, graduado,
de engenharia Fernando de Almeida
Loureiro
e Vasconcelos,
450.&30, sendo: pensão de
reserva,
28M; lei n.? 888, 28a50; lei n." 1:332,
136t580; do vencimento total, 35·M46 são pelo Ministério da Agricultura.
Tem 47 anos de serviço.
'I'enente-coronel
de infantaria
Mário Alexandrino
Conto
'I'urpia, 338a24, sendo: pensão do reforma, 255;575;
lei n." 888, 25~57; lei n.? 1:332, 51a15; 0,14 por
conto, 5a77. Tom 2 aumentos de 10 por conto sobro o
soldo, 40 anos de serviço e 22 períodos. Era invúliJo
do guerra.
Major de infantaria IIonriq uo Alves do Ataído PinlCut
461696, sendo: pensão do reforma, 254a10; lei D.o 88 :
25M1; lei n.? 1::332, 160.)40; 0,14 por conto, 2:U;O5 ,
do von cimento total, 75M2 são pela província do .A.~gola, 37;5>71pela da Guiná, 103.570 pelo Ministé['l~
das Finançus o 18:>85 pelo do Interior. Tem 2 n,umeIlto

g,
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de 10 por cento sobre o sõldo, 49 anos de serviço e
93 períodos. Era inválido de guerra.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Gaspar Maria do Nascimento, 243tí75, sendo: pensão
de reserva, 187a50; lei n." 888, 18a75; lei n.? 1:332,
37 ~50. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo
e 40 anos de serviço.
Alferes de infantaria Alexandre da Silva Godinho, 73M2,
sendo : pensão de reforma, 70,663; 0,14 por cento,
2~79. Tem 21 anos de serviço e 19 períodos. Era inválido de guerra .

•

..
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ANÚNCIOS

do Serviço de Saúde Militar

Nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 26:031, de 11
de Novembro de 1935, publica-se que existe uma vaga
de clinico no serviço de oto-rino-laringologia do Hospital
Militar Principal do Pôrto.

Obituário

1936
Março 12 »

Abril

Capitão milici'ano médico de reserva Alberto Freitas
do Lago.
31- Coronel reformado Emídio Lino da Silva Júnior.
31- Major reformado Luiz Ernesto da Cunha Lima.
6 - Capitão reformado Manuel Pedro Afonso.

Rectificação

Na Ordem do Exército n.O 5,2.· série, do corrente ano, p. 167,
I. 13, onde se lê: «Eduardo», deve ler-se: "Edmundo».

Abílio Augusto

Valdez de Passos e Sousa.

Está conforme.

o Ajudante

Gllneral,

tal

amr

00 ~t

BIBLIOTECA

IB
MINISTÉRIO

Ordem

do Exército
2.8

N.O 8

o

DF\ G\JERRF\

Série

, 30 de Abril de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério
P01'

da Guerra - l." Direcção

portarias

Geral - 2,a Repartição

de 11 do corrente mês:

Supranumerários

permanentes

Capitão António Rodrigues
da Silva Braga e tenente
Joaquim Pedro Coelho, ambos do infantaria,
supranumof1\rios permanentes,
adidos, que se apresentaram,
respectivamente,
em 5 e G do corrente mês, de regresso, o primeiro
do Ministério
das Colónias o o
s~gundo do do lo terior, por ter deixado de prestar serViÇO na guarda
nacional republicana,
Quadro da arma de cavalaria

'I'0fcnto de cavalaria, adido, Bernardino
Gonçalves" qu(',
(C rl'gresso
do Ministério do Interior, por ter deixado
de prestar
serviço na guarda nacional
republicana,
~~ apresentou
em 7 do corrente mós, pl'ocnch('ndo
,,\(ran
t:>
o respectivo'
'lua d 1'0,
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Adidos

Tonentes,
do rogimento
de infentaria
n.? 12, António
Neves e, do batalhão
de caçadores
n.? 9, Euclides
Ribeiro Gomes de Barros, por. terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério
do Interior,
na policia de segurança
pública,
devendo
ser considerados
nesta
situação
desde 7 do corronte mês.
Reserva

Capitão do oxtinto quadro auxiliar de artilharia,
supranumerário
permanente,
do distrito
de recrutamento
e reserva n.? 6, João da Silva, nos termos do § 3.°
do artigo 10.° do decroto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1029, por ter atingido o limite de idade, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 31 do
Março de 1036.

Por portarias

de 18 do corrente mês:
Adidos

Coronel de artilharia,
comandante
da escola prática da
arma, Daniel Augusto Pinto da Silva, capitão, supranumerário permanente,
do batalhão do caçudoros n.? J,
Francisco
Pinto Veiga e tenentes
elo infantaria,
da
da 1." Direcção Geral dêsto J[jnistéri~,
2.a Repartição
Samuel da Fonseca e, do regimento de infantaria n.? 0,
Eurico da Silva Atuído Malafaia,
de artilharia,
da
escola prática
da arma, Luiz Gastão Ramalho Fernandes O, do extinto
quadro
auxiliar
do artilhari~t,
supranumerário
permanente,
do grupo dr artilharia
a cavalo n.? 2, João Forroira
do Rosário, por tereJll
sido rcquiaitados
para desempenhar
comissões de SOl:viço dependentes
do :\Iinistêrio
das Colóuias, o pn·
meiro nos termos do artigo 1.0 (lo docroto n. ° 24:692,
do 28 do Novembro
de 1924, o terceiro
nos do artigo 117.0 da Carta Orgânica
do Im [léria, o quinto
0
nos do artigo 5.0 e os restantes nos do artigo :.31. do
ndo
decreto n. o 1:3:300, dr :?3 do Março do ln37, dr\'c
ser considorados
nesta situação desde 14 do corrento
mês.

2.- Série
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Inactividade

Capitãis,
do regimento
de infantaria
n. o 8, F rancisco
Martins Fernandes
Júnior e, do regimento
de cavalaria n.? G, Jacques
Rafael Sardinha da Cunha, o tenente, do regimento
de artilharia
ligeira u, o 1, Sidónio Bessa Pais, por terem sido julgados incapazes do
serviço, temporàriamente,
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação desde
li do corrente mês.
Disponibilidade

rrenonto·coronol
dEI infantaria
Alfredo
Ferreira
G ii e
major de engenharia Vorgílio César Antunes do Lemos,
ambos adidos, que, de regresso,
o primeiro do Ministério do Interior,
por ter 'deixado de prestar serviçe
na policia de segurança pública, e o segundo do Ministério da Educação
Nacional, se apresentaram,
rerpectiyamellte,
em 17 e 18 do corrente mês.
Reserva

Oapitãis, de infantaria,
supranumerário
permanente,
1\1frodo Soaros da Costa e, do serviço 0.(' ndministraçg
militar, em disponibilidade,
do hatalhão
do ponto·
noíros, Camilo Coelho dos Santos, e tenentes, do ro
gimento
de infan taria n. o 10, ::\Ianlle1 J orgo P, du
regimento
de artilharia
ligeira n.? 5, Clemente
Gu
1hardo Gonçalves
da Gama, o primeiro nos termos
do § 3.0 do artigo 10. n do decreto n. o 17:378, do :21
do Setomhro de 1\:)20, por ter atingido o limite <1(.,
1(lade o os restantes por torem sido .i ulgados iucupazes
do serviço activo pela junta hospitalar de iuspccção,
dO\'l~ndo ser considorudos
nesta situação, respectiva-

lUente, desde

l\1ar<;o ilndo.

1)01'

portarias

11 o li do corrente

mês e 30 e 2;; d.r:

de 25 elo corrente mês:
Inactividade

do regimento do infantaria n.? \.l, Josó Bernarde
Mut·tin~ de )fagalltãis,
por ter sido julgado incapaz
do sel'\'i<:o tem poràriuuion to poln j (Ui ta hos pitnlar d.l •

Capitão,
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situação

Reserva

Tenente coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia,
da Direcção da Arma de Artilharia,
Manuel Ascenso
Marques,
e capitão, do regimento UO cavalaria n." 2,
Justino
da Cruz, nos termos do § 3.° do artigo 10.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 12 e
14 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Majores, da brigada n.? 2 de caminhos de ferro, Manuel
de Portugal Marrecas e, do batalhão de caçadores n." 4,
Alexandre Pereira de Assis, capitãis, do regimento de
artilharia
ligeira n.? 2, Alberto
Bastos da Costa e
Silva, do regimento de infantaria D.O 1, Mário Augusto
Pereira Braga e, da 1.a companhia
de saúde, Carlos
Alberto Ribeiro, todos milicianos médicos, licenciados,
e tenente de infantaria, adido, com licença ilimitada,
Carlos Azevedo Coutinho Braga, o último nos termos
do artigo 72.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado polo decreto n.? 19:175, de
27 do Dezembro do 1930, o artigo 1.0 do docreto
n.? 21:959, de 9 de Dozembro de 1932, o os restantes
nos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n. ° 12:017, de
, ~. de Agosto de 1926, devendo ser considorados
nesta
situação, respectivamente,
desde 2, 18, 8, 19, 20 e 13
do corrente mês.
Reforma
Coronel, na situação de reserva, João Carlos de Sous.a
Schiappa
de Azevedo, nos termos do § 4.° do artIgo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do
1929, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado
nesta situação desde 21 do corrente roôs.
Separado do serviço

Tonente-coronel,
na situação do reserva,
Abel da Fonseca Osório, nos termos do artigo 178.° do regulamonto de disciplina militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 do corrente mês.
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Geral

Por portaria de 30 de Março findo:
Reforma

Considerado

na situação de reforma ordinária,
desde
de 1936, o alferes, inválido de guerra,
Maurício Firmino Afonso, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço, nos termos da alínea h) do artigo 4.°
e n.? 6.° do artigo 5.° do decreto n.? 21:990, de 16 de
Dezembro do 1932, modificado pelo decreto n.? 25:548,
de 27 de Junho de 1935.

13 de Março

(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Abril de 1936.
Não são devidos emolumentos,
nos termos do decreto
n.O 22:257).

11- PROMOÇÕES
Ministério
Por

da Guerra _I.a Direcção Geral-

portaria

2.a Repartição

de 21 de }.Jarçofindo:
Adido

Capitão médico, o tenente médico, adido, em serviço no
Ministério da Educação Nacional, António Lopes Rodrigues, contando a antiguidade
desde 3 de Fevereiro
de 1936.

P01' portaria de 18 do corrente mês :
Adido

Tenente do serviço de administracão
militar, o alferes
do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, Vicente Henrique Varela Soares, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1935.

P01'

~

.

portarias ele 2,) do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

capitão de infantaria,
secretário
do Instituto
F'eminino de Educação
o Trahalho,
José Fornandes
Soaros.

111..)01',

O
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Regimento de infantaria

Capitão,
mento

o tenente
e reserva

de infantaria,
n. o 2, Alfredo

o tenente,

Adelino Ferreira

do batalhão
Fresco.

n.> 2

do distrito de recrutaJosé Barroso.

Regimento de infantaria

Vapitão,

2." Série

n.· 19

de metralhadoras

n." 2,

2.' inspecção de artilharia

Brigadeiro,

com o curso do estado maior, inspector,
o
de artilharia,
com o mesmo curso, adido ao
tirocinado, inspector interino, António Gorjão
Couceiro de Albuquerque,
contando
a antiguidade
desde 21 de Março do 1936.
coronel
quadro,

Depósito geral de material de guerra

I'enente-coronol
do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o major do mesmo extinto quadro António da Silva
Soares, contando a antiguidade
desde 12 do corrente
mês.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro Manuel Coutinho Vassalo,
contando a antiguidade
desde 12 do corrente mês.
Ouad,·o da arma de cavalaria

(Capitão, o tenente de cavalaria, da Escola Militar, Amadeu Buceta Martins, .contando a antiguidade
desde
14 do corrente mês.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão, o tenente do mesmo extinto quadro, do rE'gimenta de artilharia de costa n.? 2, Francisco
António
Viegas, contando a. antiguidade
desde 12 do corrente

mês.
Adido

Tenente-coronel,
o major
de infantaria,
adido,
cença ilimitada, Rafael dos Santos Oliveira.

com li-

Reserva

Majores,
os capitãis na mesma situação Júlio Inúcio
Vieira e Augusto Maria da Silva Flores,
nos termOS
do artigo 110.0 do docroto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, contando ambos a antiguidade
desde
12 do corrente mês,

2.- Série
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Geral

P01° portaria de 30 de Março findo:
Reforma

l\Iajor, o capitão de infantaria,
na mesma situação, inválido de guerra, Agnelo João Taveira Moreira, nos
termos do artigo 67.0 do decreto n. o 16:443, de 1 de
Fevereiro
de 1929, alíneas a) e d) do seu § 1.o, artigo 68.0 do mesmo decreto e artigo 90.0 do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, contando a
antiguidade
desde 20 de Janeiro de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Abril de 1936.
Não são devidos emolumentos,
nos termos do decreto
n.· 22:257).

Por portada

de

(J

do corrente mês :
Reforma

Tenentes,
OR alferes,
na mesma situação, inválidos de
guerra,
do serviço de administração
militar António
da Silva, e do extinto qúadro auxiliar
de artilharia
Joaquim de Castro, António José do Melo o Manuel
de Azevedo,
nos termos do artigo 67.0 do decreto
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro
do Hl29, alíneas ó) e d)
do seu § 1.0, artigo 68.0 do mesmo decreto e artigo 90.0
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1935.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abri] de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

111- COLOCAÇOES,
Ministério

da Guerra -I.

P01' portaria
Ministério

EXONERAÇOES
a

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS
Geral - 2. a Repartição

de 25 do corrente mês :

da Guerra - I.- Direcção Goral- 2.' Repartição

Tene~lte <1(1 infantaria,
qUlm Podro Coelho.

supranumorário

permanente,

Joa-

ORDEM
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Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel,
da Escola Prática
de Infantaria,
Ernesto Gonçalves Amaro.
Tenente, do batalhão de caçadores n.? 1, Ramiro Telmo
Gomes Pereira.
Escola Prática de Infantaria

Major, do batalhão
tónio Aparício.

de metralhadoras

Regimento de infantaria

Capitão, supranumerário
da Silva Braga.

n.? 1, Luiz

An

n. o 2

permanente,

António

Rodrigues

Batalhão de caçadores n. o 7

Tenente de infantaria,
Tomaz dos Heis.

supranumerário

permanente,

João

Distrito de recrutamento e reserva n. o 5

Tenente, do batalhão independente
José Gonçalves, por pedir.

de infantaria

n.? 22,

Escola Prática de Artilharia

Comandante,
o coronel, do grupo independente
de artilharia de montanha n.? 12, Alfredo Ernesto de Sousa
Faria Leal.
Direcção da Arma de Engenharia

Major do engenharia,
Antunes de Lemos.

em disponibilidade,

Vergílio

César

Quadro de oficiais picadores

Tenente,

do regimento

Por portaria
Ministério

Capitão

de cavalaria

n.? 8, J OSÓ dos Santos.

de 28 do corrente mês:

da Guerra - 2.· Direcção Geral- 3.' RepartiçãO

do serviço do administração
militar, suprauLlmO'
permanente,
da direcção do mesmo serviço, Podro dos Santos o Silva.

rário

2.' Série
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Ministério da Guerra - 3 • Direcção Geral
Serviços cartográficos

do exército

Capitão, do batalhão de caçadores n.?
dispêndio para a Fazenda Nacional.

1, João Belo, sem

Quadro da arma de infantaria

Tenento,

do batalhão

de caçadores

n.? 1, Mário de Aze-

vedo Canelas, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n,O 7

Major, do regimento
de iufantaria n. ° 12, Alexandre
Soares Ferreira
do Loureiro,
por pedir.
n. ° 12

Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Soares.

no quadro

Distrito de recrutamento

Chefe, o coronel,
rio Constantino

da arma, José Fornandes
e reserva n. ° 4

Regimento de cavalaria

Capitão

n.? 4, Má-

do regimento
de infantaria
Oom do Vale.

de cavalaria,

no quadro

n.O 6

da arma,

Amadeu

Bu-

cota Martins.
Regimento de cavalaria

Tenente picador, do rogimento
Marcelino Ramos Toscano.

n.O 8

de cavr laria n.? 5, José

IV -COMISSOES

Ministério

da Guerra - Bepartição

do Gabinete

Por portaria de 25 do corrente mês:
:l'endo a comissão nomeada por portaria de 3 de JanOlro do 1035, modificada por portaria de 1 de Novembro do mesmo ano, oncarroguda
de elaborar o progra~a
a que devem satisfazer os candidatos
ao põsto de furriel
CornetC'Íro ou clarim o do apreciar um compêndio a adoptar no oxórcito, terminado
os seus trabalhos:
manda o
GOYêrno da Ropública
Portuguesa,
polo Ministro
da
Guerra, di solver a referida comissão.
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N.o 8

Por portaria de 27 do corrente 1n~S:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pejo Ministro da Guerra, exonerar o general reformado Vitoriano José César do cargo de presidente da comissão
encarregada da escolha, inutilizacão ou venda de livros
e papéis do Arquivo Geral dêste Ministério, do que trata
a portaria de ] o de Junho de 1933, publicada na Ordem
do Exército n." 10, 2.1.1sério, do mesmo ano, louvar o
referido oficial general pela sua dedicação, zêlo e competência demonstrados no desempenho daquela comissão
de serviço e nomear para o substituir naquele cargo o
vogal da mesma comissão, coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, Liberato Damião Ribeiro Pinto.

v-

AUMENTOS

SÓBRE 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, modlflcado pelo decreto n,o 19:069,
Novembro de 1930, necessarlo para o primeiro
de 10 por cento sôbre o sOldo:

no oflclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por portaria de 18 do corrente mês :
Infantaria - capitãis Aníbal Eugénio de Avilez, no batalhão de metralhadoras D.O 1, e Raúl Ferreira Braga,
adido, no Ministério do Comércio e Indústria, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, ambos desde
13 de Abril de 1936; cavalaria - capitão miliciano,
do quadro especial, J onq uim António Gaspar, no regimento de cavalaria n.? 9, desde 9 do Abril de H136.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o
sOldo:

Por' portaria

de 4 do corrente mês:

Extinto q uadro do oficiais do secretariado militar - rnajor João Xavier de Paiva, adido, no Ministério do
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Comércio e Industria e em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, desde' 1 de Abril ele 1936.
Por portaria de 18 do corrente mês:
Infantaria - tenentes-coronéis Paulo Tomé Mendes, no
quadro da arma, desde 10 de Abril de 1936, Orlindo
José de Carvalho, no regimento ele infantaria n.? 12,
desde 11 de Abril de 1036, e Augusto Martins N 0gueira Soares, no batalhão de metralhadoras n.? 3,
desde 9 de Abril de 1936; módicos - tenente-coronel
Joaquim José Cardoso e major João Ferreira da Silva
Couto Nobre, ambos no hospital militar principal do
Porto, desde 14 de Abril de 1936.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

portaria de 23 de Março findo:
Concedida a segunda diuturnidade desde 20 de Junho
de 1935, mas com vencimento desde 1 de Janeiro de
~93G, por no orçamento do ano findo nâo haver verba
Inscrita para tal pagamento, nos termos do artigo 169.°
do decreto n.? 18:876, de 23 de Setembro de 1930, decrotos n." 5:787 -B e 20:307, respectivamente de 100 de
Maio de 1910 e 17 de Outubro de 1031, e artigo 10. do
derreto n.? 21:426, de 30 de Junho do 1932, à professora de instrução primária do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, D. Gertrudes
Augusta Sá da Costa, por ter completado o tempo de
serviço necessário para tal afeito.
P01'

(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 rle Abril de 1936. São
devidos emolumentos, nos termos elodecreto n.? 22:257).

VIMinistério

CONDECORAÇOES

da Guerra _ I.a Direcção

E LOUVORES
Geral-I.

3

RepartiçãO

Por portaria de 28 do corrente mês:
. Condecorado, nos tormos da alínea a) do § 2.° do artl~~ 8.0 do regulamento lHlra a concessão da med~lha
l1uhtar, de 28 de
etombro do 1917, com referêncla à
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última parte do artigo 10.0 do mesmo regulamento, com
a medalha militar de prata da classe de bons serviços,
o coronel, na situação de reserva, José A ugnsto dos
Santos Lucas.
Por portaria

de 28 do corrente mês:

Louvado o tenente-coronel de engenharia Roborto de
Oliveira Pinto, porqne, tondo desempenhado, durante
um período de mais de nove anos, o cargo de chefe de
repartição da Direcção da Arma do Engenharia e tendo
sido encarregado nesse lapso de tempo de muitos e importantes serviços, revelou sempre, a par de notáveis
qualidades de inteligência, grande competência e dedicação pelo serviço.

VII- DECLARAÇOES
Ministério
1) Tendo
Portuguesa
praças ao
respectivas

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS
do Gabinete

sido agraciadas com as mercês da Sociedade
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas as
diante nomeadas, é-lhes permitido usar as
insignias :
Medalha de louvor

Segundo sargento enfermeiro,
saúde, António Carlos do Vale.

da 3. a companhia

de

Medalha de agr adeclmento

Soldado n.? 244 da 3.a secção, da companhia de trem
hipomóvel, Agostinho Nunes Maximiano.
2) Declara-se que foram conferidas pela Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha a medalha do louvor e a
de agradecimento a quo so alude na declaração 1) da
Ordem do Exército n." 7, 2.& sério, do corrente ano.
3) Declara-se que, "por despacho do 3 do Março último;
visado pelo Tribunal elo Contas em 27 do mesmo mês,
foi, nos termos do § 2. o do artigo 1.0 do decreto n,o 19:4!8,
de 18 de Março do 1931, nutorizadu desde 1 do Janeiro
do corrente ano económico
o do harmonia com o ar-
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tigo 1.0 do decreto n.? 2J:073, de 28 de Junho de 1934,
a prestação
de serviços
dos amanuenscs
(sargentos)
desta Repartição
do Gabinete além das horas do expediente normal c respectiva
remuneração,
que deverá ser
satisfeita em conta da verba de 4.800il inscrita no capítulo 1.0, artigo 3.°, n.? 1), alínea a). do orçamento dêste
"Ministério para o ano económico
de 1936, tendo em
atenção o disposto no artigo 0.° do decreto n.? 26:177,
de 31 de Dezembro de 1935. A remuneração
é de 36
por cada hora e não são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n. ° 22:257.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral -

La

Repartição

4) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, por se acharem ao abrigo das
disposições do regulamento
para a concessão da medalha
militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral - 1.' Repartição

)Iajor de cavalaria,
com o curso do" estado maior,
de Sá Nogueira.
Capi~ão de infantaria
Álvaro de Pinho Monteiro
rcrra.

José
Fer-

Supremo Tribunal Militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
litar Joaquim Vieira Justo.
Regimento de infantaria

Coronel

n.O 2

José Maria Vale de Andrade.
Regimento de infantaria

Tenente

mi-

António

n.O 18

Rebêlo.
Batalhão de caçadores n. o 2

Cal)itão Abel Baptista

<la Silva.

Batalhão de metralhadoras

~ajor Luiz Emilio Ramires.
eu entes José Filipe de Campos
de Miranda.

n. ° 2

e Flaviano

.
IIenrtques

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 8

242

Distrito

de recrutamento

2.' Série

n. o 21

e reserva

Major de infantaria Manuel de Jesus Moreira.
Grupo mixto independente

Tenente-coronel

montada n. o 14

de artilharia

Sérgio Ribeiro de Sousa.
Regimento de cavalaria

n. o 7

Tenente Vasco Pereira Pimenta de Castro.
Grupo independente

de aviação de protecção e combate

Major António de Sousa Maia.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar José
Augusto Sá da Costa.
Guarda nacional republicana

Capitão de infantaria,
Instituto

adido, António J oaq uim Dias.
Geográfico e Cadastral

Major de infantaria, adido, António Moreira da Câmara.
Botelho de Gusmão.
Medalha de prata
Ministério

da Guel'ra -

3.'

1.'

Direcção Geral-

Repartição

Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
António Henriques da Silva.
L" região militar -

Capitão
tónio
Alferes
Artur

Quartel general

miliciano do artilharia, do quadro especial, AnHernani Mendonça Santos,
do quadro dos serviços auxiliares do exército
de Sequeira Varejão.
1." brigada de cavalaria

Capitão de cavalaria Eurico

de Castro Graça Zuzarte.

Batalhão de caçadores

n. o 2

Alferes Humberto Passos.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Capitão Artur Elias da Costa.
Tenentes Emílio Ramos Afonso, João Horta GaIvão
Ferreira Lima, Joaquim Antunes da Fonseca e J1lÓdico António Pereira Queiroz.
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Grupo mixto independente

de artilharia
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montada n. o 24

Major Francisco de Paula Macedo do Portugal e Castro.
Tenento do serviço de admiaistrução militar Felisberto
Augusto Centeno.
Fábrica de cartuchame

e pólvoras químicas

Tenonte de artilharia Raúl Simões Cabrita.
Regimento de cavalada

n. o 2

Alferes picador António Gomes.
Regiment~ de cavalaria

Tenente António Maria Pereira

n.O 7

l\Iartinho.

Escola Militar

Capitão de cavalaria Amadeu Enceta ~lal'tins.
Policia

de segurança

Tenente de infantaria,
Silveira.

Ministério

pública de Lisboa

adido, Miguel Artur Guedes da

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

5) Declara-se quo oportunamento sorão indicadas as
datas desde que contam a antiguidade dos respectivos
postos o tenente-coronel Rafael dos Santos Oliveira, o
ln~lj01' J OSÓ Fornaudos Soares o os capitãis Adolino Ferr~lra Fresco e Alfredo 10s6 Barroso, todos de infantaria e promovidos aos referidos postos pela presente
Ordem do Exército,

d 6) Declara-se que o capitão, elo batalhão indopenden~e
~ l?fantaria n.? 23, António Germano Senão dos Reis
.J urnor foi nomeado director da carreira de tiro de Ang.ra do Heroísmo, em substitutção do capitão de infuD:taria Laurénio Cota )lOI'ais dos Reis, que foi transferido
para a direcção da arma.
t ~) Doclara-se que a coloctlç'ão, no regimonto de infl:n,arla n.v 11, do capitão Hermano Diogo da Cunha, 11180rtn na Ordem do E.l'él'cito 11.° G, 2,a sórie, do corrente
ano, ~1<''lYeser considerada por pedir.
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8) Declara-se
que a colocação,
no regimento
de infantaria
n.? 19, do capitão Adelino Ferreira
Fresco,
promovido a êste põsto por portaria
de 25 do corrente
mês, inserta na presento
Ordem do Exército, deve ser
considerado
por pedir.

9) Declara-se
que o tenente, do rogimento de infantaria n.? 14, Salvador Augusto Alves foi nomeado para
freqüentar
o curso de metralhadoras
pesadas, o qual tem
início em 19 de Outubro do corronte ano, na Escola Prática do Infantaria,
em substituíção
do tenente, do regimento de infantaria n." 6, Eurico da Silva Ataíde Malafaia, ficando assim alterada
a declaração
constante
da
alínea 13) do n.? VIII da Ordem do Exército n.? 1, 2.3
série, do corrente ano.
10) Declara-se
que foi nomeado
director da carreira
de tiro da Guarda o tenente, do regimento de infantaria
n. ° 12, Arnaldo
Nunes Vitória,
em substituição do tenente de infantaria
António Neves, qne passou à situação de adido, em serviço no Ministério do Interior.

11) Declara-se que o tenente de infantaria,
em disponibilidade, Ivo Benjamim Cerqueira chegou à altura para
entrar no quadro em 7 do corrente mês.
12) Declara-se
que o tenente, do batalhão de caçadores n." 4, Aniceto da Cruz Gregório foi nomeado para
freqüentar
o 1.0 turno do curso de gases, fumos e lança-chamas, que tem início em 6 de Julho próximo na Escola
Prática de Engenharia,
em substituição
do tenente miliciano, do quadro especial, da mesma unidade, António
Correia, que passou à situação de reserva, ficando assim
alterada a relação constante da declaração 2'-1) da Ordem
do Exército n.? 1, 2.3 série, do corrente ano.
13) Declara-se que os alferes de infantaria, suprannmorários, Joaquim Júdico Leote Cavaco, Francisco An·
tónio Chagas, Eurípedcs Sonsa da Silva e Manuel Norton
Brandão
chegaram
à altura para entrar no quadro, o
primeiro em 7, o último cm 18 e os restantes em 14 elo
corrente mês.
14) Declara-se
doras

n.? 1, Jorge

o alferes, do batalhão
Alexandre
da Fonsoca

C]_110

de metralhafoi nomeado

2." Série
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para freqüentar
a L." turma do curso de fortificação,
comunicações
e emprêgo e manuseamento
de explosivos,
em substitníção
do tenente, da mesma unidade,
Óscar
Freire de Vasconcelos
Ruas, ficando assim alterada a
declaração 25), inserta na Ordem do Exército n.? 2, 2.a
série, do corrente ano.

15) Declara-se
que o tenente coronel de artilharia,
Com o curso do estado maior , José Filipe de Barros
Rodrigues,
professor
da Escola Militar, presta serviço
na Repartição
do Gabinete dêsto Ministério desde 20 de
Fevereiro
último, cumulativamente
com aquelas funções.
16) Declara-se
que fica sem efeito a nomeação constante da Ordem do Exército n.? 21, 2.11 série) de 1935,
dos capitãis de artilharia,
da escola prática da arma,
Armando José de Matos, e, adido, professor
da Escola
Militar, Ernesto Florêncio ~da Cunha, para a freq üência
do curso de capitãis,
que tem inicio em 1 de Junho do
corrente
ano na escola de aplicação
de artilharia
de
costa e contra aeronaves,
sendo substituídos
pelus capitãis da mesma arma, da Escola Militar, José Vitorino
Branco e, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Álvaro
de Bivar Moreira de Brito.
17) Declara-se
que o capitão de cavalaria,
em disponibilidade, Carlos Tavares Afonso dos Santos chegou à
altura para entrar no quadro em 6 do corrente mês.

18) Declara-se
que o capitão de engenharia
Caetano
Maria da Cunha Reis, que exercia no Colégio Militar as
fun~õps de assistente de estudos, passou a desempenhar
no mesmo Colégio as de professor provisório,
desde 25
de Março findo.
19) Declara-se que o capitão de engenharia, da direcção
d~ serviço de obras o prupriedades
militares, do govêrno
llllhtar de Lisboa, José Caetano Vieira Lisboa, que, por
~eclara~ão inserta na Ordem do Exército n." 8, 2.:; série,
e 1935, foi mandado
prestar
serviço no regimento
de
s~padores mineiros, a fim de satisfazer
às condições oxigIdas pelo artigo 44:.0 do decreto n.? 17 :378, de 27 de
S~tembro de 1920, modificado p-Io artigo 1.0 do decreto
~. 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, completou ~'m
3 do corrente mês, naquela unidade, um ano elo serviço
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efectivo com tropas,
situação.

pelo

que recolheu

2. Série
1

à sua anterior

20) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar Vicente Henrique Varela Soares, promovido a êsto posto pela presente Ordem do Exército, conta
a antiguidade para todos os efeitos desde 1 de Dezembro

de 1935.
21) Declara-se
que o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Manuel da Cunha Lusitano,
arquivista da Repartição
do Gabinete dêste Ministério,
deixou de desempenhar
o aludido cargo, continuando,
porém, colocado na mesma Repartição.

22) Declara-se

que o capitão do extinto quadro auxiFrancisco
António
Viegas, que pela
presente Ordem do Exército G promovido ao actual posto
para o mesmo extinto quadro, fica prestando serviço no
regimento de artilharia de costa n. ° 2.
liar

de artilharia

23) Declara-se
Iiar de artilharia,
Carvalho chegou
do corrente mês.

que o tenente do extinto quadro auxisupranumerário,
Manuel Rodrigues
à altura para entrar no quadro em 12

IYinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3. a Repartição

24) Vencimentos
que, nos termos da lei n." 1:688, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida meucionndos, transferidos
para as situações do reserva e reforma:
Tenente-coronel
do extinto quadro auxiliar de artilharia
Manuel Ascenso Marques,
33U06,
sendo: pensão de
reserva,
2381'$70; lei n.? 888, 23:$87; lei n.? 1:33~,
D 7l\28; 0,14 por cento, lltli21; do vencimento
total
4.8M5 SiLO pela provinda de Macau. Tem 1 aumento
do 10 por conto sobre O soldo, 41 anos do serviço e
47 podo dos.
.
Capitão de infantaria Alfredo Soares da Costa, 205628,
sendo : pensâc do reserva, 172~50; lei n.? 888, 176'25;

~.• Série
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lei n." 1:332, 13680; 0,14 por cento, 1873; do vencimento total, 441$35 são pelo Ministério do Interior.
'I'em 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 37
anos de serviço e 9 períodos.
Capitão de artilharia,
na situação de reserva, Joaquim
de Figueiredo
Figueiral,
149,$35, sendo: pensão de
reforma,
147650; 0,14 por cento, 1685. 'I'em 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, reforma
extraordinária
e 9 períodos.
Capitão de cavalaria
Justino da Cruz, 308~27, sondo:
pensão do reserva,
217;)25; lei n.? 888, 21~72; lei
TI. ° 1:332, 60t$83; 0,14 por cento, 8tH 7; do vencimento
total, 22t> são pela província do Moçambique.
Tem 2
aumentos de 10 por cento sóbre o soldo, 42 anos de
serviço e 40 períodos.
<Capitão do serviço de administração
militar Camilo Coelho dos Santos,
74tS12. sendo: pensão do reserva,
70645 i 0,14 por cento, 31567. 'I'em 18 anos de serviço
e 21 períodos.
<Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia João da
Silva, 29M59~ sendo: pensão de reserva,
211·>75;
lei n.? 888, 21tH7; lei n.? 1:332, 50582; 0,14 por
cento, 11685; do vencimento total 21660 são pela província de Moçambique.
Tem 2 aumentos
de 10 por
conto sôbre o soldo, 41 anos de serviço e 56 períodos.
1'enente de infantaria Manuel Jorge, 181~44, sondo: pensão de reserva, 162·>50; lei n. o 888, 1M25; 0,14 por
cento, 2~569.Tem 2 aumentos de 10 por cento sóbre
o sôldo, 35 anos do serviço e l4 períodos.
Tenente do artilharia
Clemente Galhardo Gonçalves da
Gama, pensão de reserva, 87~50. Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o sôldo e 18 anos de serviço .
.Alferes de infantaria,
inválido do guerra, Maurício Firmino Afonso,
17Gil63, sendo: pensão de reforma,
139t$38; lei n.? 888, 13693; lei 0.0 1:332, 22-)30;
0,14 por cento, lh02. Tem 39 anos de serviço o
7 períodos.

25) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3. ° do
ecreto n." 14:525, de 26 de Outubro
de 1927, foram
con"ideradas
hábeis Alzira Pinto de Sonsa Moreira e
Ad~lina Lopes dos Santos Martins para receberem,
~o
abrIgo do n.? 1.0 do § único do artigo 1.0 do meneionado decreto, os vencimentos
do seus maridos, respoctivamente major ele engenharia
José Luiz Moreira o so-

d
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gundo sargento n." 331, da 6.:1 companhia de reformados,
Manuel Lopes Martins, internados
na Casa de Saúde do
TelhaI.
26) Declara-se
que, conforme preceitua
o artigo 3.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerado
hábil António
Guerra
para receber,
ao
abrigo do n. o 3.° do § único do artigo LOdo mencionado
decreto, os vencimentos
de seu filho, tenente reformado
Manuel da Mota Marques Guerra, internado na Casa de
Saúde de S. J pão de Deus, em Barcelos.
27) Declara-se
que, por despacho de 7 de Fevereiro
último, visado pelo Tribunal de Contas em 19 do mesmo
mês, foi, nos termos do § 2.° do artigo 1.0 de decreto
n.? 19:478, de 18 de Março de 1931, autorizada,
desde
1 de Janeiro do corrente ano económico e de harmonia
com o artigo 1.0 do decreto n.? 24:073, de 28 de Junho
de 1934, a prestação
de serviços do pessoal de transportes da 4. fi secção desta Repartição além das horas do
expediente normal e respectiva remuneração,
que deverá
ser satisfeita em conta da verba de 8.400~ inscrita no'
capitulo 3.°, artigo 28.°, n.? l ), alínea a), do orçamento
dêste Minist6rio para o ano económico de 1936, tendo
em atenção o disposto no artigo 9.° do decreto n.026:177,
de 31 de Dezembro de 1935. A remuneração
é de 3~
por cada hora e não são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n." 22:257.

Ministério

da Guerra - I.a e 2. a Direcções

Gerais

Conselho administrativo

28) Declara-se
que, por despacho
de 7 do corrente
mês, visado pelo Tribunal de Contas em 16, foi, nos termos do § 2.° do artigo 1.0 do decreto n.? 19:478, de 18
de Março de 1931, autorizada,
desde o dia 1 de Janeiro
do corrente
ano económico
e de harmonia
com o artigo LOdo decreto n. ° 24:073, do 28 de Junho de 1934,
a prestação
de serviço dos amanuensos (sargentos) dês te
conselho administrativo,
além das horas do expedien,to
normal e respectiva
remuneração,
quo devorá ser satisfeita em conta da verba de 4.600i$inscrita
no capitulo 3.°,

2.' Série
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artigo 28.°, n." 1), alínea b), do orçamento dêste Ministério para o ano económico de 1936, tendo em atenção
o disposto no artigo 0.° do decreto n." 26:177, de 31 de
Dezembro de 1935. A remuneração é de 3/P por cada
hora e não são devidos emolumentos, nos termos do
decreto n. ° 22:257.
Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

29) Nos termos do § 2.°
da Biblioteca do Exército,
cidas à mesma Biblioteca,
designadas, as publicações

Geral _I.a Repartição

de artigo 3.° do regulamento
declara-se que foram oferepelas entidades ao adiante
que a seguir são indicadas:

Academia das Ciências de Lisboa:
Boletim de 2.a classe, vol. XIX - Lisboa, 1935 --1 volume.
Boletim da Academia, fase. n.? 3 do vol. VlI, e facs. n. os
1 e 2 do vol. VIII.
Anuário da Academia, 1936 - Lisboa -1
opúsculo.
1héorie qénérale de la coordination moléculaire, G. Drbaini-1
opúsculo.
O dolo e a culpa, Caetano Gonçalves - Lisboa, 19361 opúsculo.
O dever dos intelectuais, F. de Figueiredo - Lisboa,
1936 -1 opúsculo.
Bispos Portuqueses e Jesuitas no Japão, V. RibeiroLisboa, 1936 -1 opúsculo.
Direcção da Arma de Infantaria:
Os Guiões da Infantarta - Lisboa, 1935 -1 volumé, 2
exemplares.
lIIanual para o serviço de infol·maqões nas umidades de infantariaLisboa, 1936 -1 volumo, 2 exemplares.
Coronel de artilh~ria Henrique de Campos Ferreira
Lima:
Ilis/oire de Polybe - Amesterdão, 1727-1730 - 6 voluInes.
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VIII ~ RELATOR lOS
Cofre de Previdência

dos Oficiais do Exército Metropditano

Relatório do conselho de administração

referente ao ano de 1935

Em obediência ao disposto no artigo 43. ° do decreto
com Iôrça de lei n ," 22:199,de 15 de Fevereiro de 1933,
o conselho de administração do Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano relata o seguinte;
Durante o ano de 1935 inscreveram-se 158 subscritores, sendo 133 do exército e 25 da armada, para os
seguintes subsídios:
Subsídíos

Armada

Exército

25

De fí.ooO$
De 10.000$
De 15.000$
De 20.000$

10
4

49

3
56
Soma.

133

'rotaI

----

----

6&

\_16

I

35
53
4

25

158

O número dos que houve conhecimento de terem falecido no mesmo ano foi de 78 (64 do exército e 14 da
armada), tendo ainda havido conhecimento no mesmo
ano de terem falecido 1 em 1931 e 1 em 1934, estes do
extinto quadro privativo das fôrças coloniais, pelo que
ficaram existindo, em 31 de Dezembro de 1935, 6:071.
O quantitativo legado por estes subscritores e correspondente cotização com que contribuíram para o Cofre
foram respectivamente
de 788.598$ e 237.012$57,
isto é, esta 30 por cento daquele.
Dos subscritores falecidos em 1935, 2 do subsídio de
20.000$ (1 do exército e 1 da armada) não legaro,J:n
subsídios por não terem chegado a adquirir direito a
êles, não o tendo também legado o falecido em 1931,
cuja cotização, de 219$GO, com que contribuiu para o
Cofre, reverteu 'para êste, nos termos do artigo 16.° do
decreto n ," 10:975, de 29 de Julho de 1925, então cHi
vigor.
Nos termos do artigo 33.° do decreto n ." 22:199, de
15 de Fevereiro de 1933, reverteu para o Cofre a quantia de 841$, correspondente ao subaldio de 5.000$ elo
subscritor n." 4:674, falecido em 1934, reduzido it reserva matemática, nos termos do artigo 2!3." elo mesmo
decreto.
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Durante o ano de 1935 aumentaram subsídios 71
subscritores, sendo 66 elo exército e 5da armada, a
saber:
De 5.000"

s
~"
~"

I

"
"~

-e

.s

~ I

'a~
-c

~

~

1
-

1

-- -- --

Para
Para
Para
Para

10.000$
12.~
15.000$
20.000~
Soma.

,

1
1
8
-10

-

1.

-2

Soma

De 10.000#

55
-56

""""
Ê

«:'

~
c
~
~"
-e

-- --

d

I

-e

..."

t

T••• ,

E

-<

--

-2
1
1

1

-3

1
1
1
63

4

67

3

G6

5

71

-

-

-

-- -- -- --

N o mesmo ano aproveitaram-se do disposto no artigo 24.° do decreto n." 22:199, de 15 de Fevereiro
de 1933, 3 subscritores do exército (2 de 10.000$ e 1
de 20.000$).
Durante o referido ano reduziram subsídios 7 subscritores, sendo 1 (da armada) de 20.000$ para 10.000$,
3 (2 do exército e 1 da armada) de 20.000$ para 5.000$
e 3 (do exército) de 10.000$ para 5.000$, e foram
reduzidos a 4 subscritores, 2 (do exército), 1 de 10.000$
e 1 de 5.000$, nos termos do artigo 23.· do citado decreto, e 2 de 5.000$, do extinto quadro privativo das
fÔl'ças coloniais, nos termos do artigo 46.· do mesmo
decreto.
Os papéis de crédito existentes em 31 de Dezembro
ele 1935 constam do mapa TI. o 1, com indicação do preço
por que fortim adquiridos e com que figuram no balanço,
e o seu valor pela última cotação de 1935, e bem aSSIm
o seu. rendimento no mesmo ano. O rendimento das
obrigações do empréstimo consolidado de 4 1/2 po.r cento
de 193:3 é o correspondente ao juro do 4.° trimestre
~e 1935, por terem sido adquiridas com o vencimento do
Jltro dêste trimestre ficurando as obrigações do fundo
b
de 5 por cento de 1917 (Fomento ele Angola). sem juro
~or, quando da sua aquisição, terem o venClmento do
Juro do cupão a vencer em 1 de Abril ele 1936.
Do mapa n ," 2 constam os 80 subscritores de que em
19:35 houve conhecimento ele terem falecido, com indiCação (las idades com (1UO faleceram e elas causas da
~:l.U lUorte, classificadas scgUlH10 a nome:lCln.tura ab~el<1(laadopta<1a pela Oonvl'n~ão InternaclODal de 19",,9.
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Do balanço técnico do Cofre referido a 31 de Dezembro de 1935, junto a êste relatório, vê-se que a reserva
matemática apresenta o superavit de 296.648$27, que,
nos termos do artigo 40.° do decreto n ." 22:199, de 15
de Fevereiro de 1933, se destina a reforçar aquela
reserva. Para o facto de êste superavit ser inferior ao de
1934, embora pouco, contribuíu não só a mortalidade
dos subscritores ter sido muito mais elevada em 1935,
como ainda 9 dêles terem legado já subsídios de
20.000$. Continua o su.peraoit: de 1935 a justificar a
orientação do conselho de administração,
expressa no
relatório ele 1934 nos seguintes termos: Este superavit
(de 1934), para o que contribuíu a grande diferença
para menos na mortalidade dos subscritores em 1934,
mostra o desafôgo da vida do Cofre, mas não pode
servir de indicação ao conselho de administração para,
nos termos elo artigo 43. o do mesmo decreto, fazer qualquer proposta ele modificação nos princípios por que
o Cofre se rege, por esta inetituição continuar a satisfazer cabalmente ao fim para que foi criada, isto é,
auxiliar as famílias dos subscritores no difícil momento
em que a grandíssima maioria, pela perda do' chefe,
se vê nos maiores apuros. E o facto de em 1 de Março
começarem a vencer-se os subsídios superiores a 10.000$
- na sua grande maioria de 20.000$ - aconselha marcha cautelosa para evitar qualquer surprêsa.», palavras
que o conselho de administração aplica à actual situação
do Cofre.
.
O conselho de administração regista neste relatório
a dedicação com que o pessoal da secretaria do Cofre
desempenha o serviço, cumprindo-lhe salientar o chefe
da mesma secretaria, capitão ele infantaria Camilo de
Sena ele Oliveira, que, estando no desempenho do lugar
há muito pouco tempo, se manifestou imediatamente,
pela sua inteligência, dedicação pelo serviço e ínexccdíveis faculdades ele trabalho, um bom auxiliar elo
conselho ele administração.
Lisboa, 20 de Março ele 1936. - O Conselho de Administração: Hamilcar Barcínio Pinto, general, presidente; TTergílio A1lrélio Henriques dos Santos, coronel,
vice-presidente;
Jorge Augusto Rodrigues,
coronel,
vogal; Jaime Vítor Ribeiro ele M en eees, tenente-coronel, vogal; ,ll·tur da C1lI!1w Azinliai«,
major, vogal
tesoureiro.
(C
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N." 8

Mapa das causas da morte dos subscritores,

a que se refere o relatórt~
adoptada pela Gonvenç

....

"'"
s .~
o;.

.....

" e

Causas da morte

'O~

~~

:; "
s1;;
.,,z"

1
8
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12
14
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26
27
28
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32
33
3i
37
40
42
43

---- - - - - _-- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

26 27 32 34 35 38 09

--

Febres tifóides e paratifóides
.
Gripe ou inílueuzu .
respíTuberculose
do aparelho
ratório
Sífilis.
Doenças inficiosas e parasitárias,
excepto paludismo (malária).
.
Oancro e outros tumores malignos
Diabetes
...........
Doenças gerais e envenenamento
crónico, excepto alcoolismo crónico ou agudo.
. . . . . . •
Hemorragia cerebral, embolia ou
trombose cerebral
. . . . . .
Doenças do coração . . . . . .
Outras doenças do aparelho circulatório
..
Bronquite ..
Pneumonias .
Outras doenças do aparelho respiratório,
excepto tuberculose
Doenças do fígado e das vias biliares.
. . .
Outras doenças do aparelho digestivo .
Nefrites.
Outras doenças do aparelho urinário e genital
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da
locomoção .........•

Surcídio .
Morte violenta ou acidental,
excepto surcídio e homicídio
Causas não especificadas ou mal
definidas

Soma

- - -

-

-

1

- - - -

1 - - - - - - - - - - - - 1

-

-

- - - -

- - -

- - -

-

- - 1 - -
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-
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ela '
Int SSlficadas segundo a nomenclatura
ernacional de 1.929

abreviada das causas da morte

Idades com que faleceram
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IX- ANÚNCIOS
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Nos termos do artigo 5.° do decreto n.? 26:031, de 11
de Novembro de 1935 (Ordem do Exército n." 12, La
série, de 1935), se publica que ao concurso anunciado
na Ordem do Exército n.? 5, 2." série, do corrente ano,
para provimento da vaga existente no serviço de cirurgia do hospital militar principal de Lisboa, como consta
da Ordem do Exército n.? ~O, 2. série, de 1935, foi
admitido o candidato, capitão médico Manuel de Vasconcelos, em serviço na guar Ia nacional republicana, não
tendo havido nenhum candidato excluído.
O júri para as provas terá a seguinte composição :
3

Coronel módico Alberto dos Santos Monteiro, inspoctor da 3. a inspecção do serviço de saúde militar;
'I'enentes-coronéis médicos Alberto Luiz de Mendonça,
chefe da 1." repartição da direcção do mesmo serviço, e
Alfredo Guilherme do Vasconcelos Dias, do hospital militar principal de Lisboa.
Majores médicos' João Pedro Medeiros de Almeida,
do hospital militar principal de Lisboa, e António Emílio
Antunes de Vasconcolos, chefe do clínica módica do hospital militar principal do Pôrto.

Obituário

1936
Abril
»
»

10 -

Terceiro oficial do Ministério
da Guerra, reformado,
Augusto Faustino da Conceição Martins
19 - Major de infantaria,
no quadro, Augusto C~sar ]31'0chado Brandão,
19 - :~rajor reformado Carlos Augusto de Amorim.
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Rectificação

Na Ordem do Exército

n.O 7,2." série, do corrente ano, p. 221,
«Angelo Costa».

1. 27, onde se 'lê: «Augusto Costa», deve ler-se:

AMUo Augusto Valdez de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

BIBLIOTIoJ
MINISTÉRIO Df\ GlJERRf\

Ordem do Exército
2.9

Série

N,O 9

o Ministro

9 de Maio de 1936

da Guerra faz publicar:

1-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

·Manda o Govôrno da República Portuguesa, pelo MinIstro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.O 16:070, de 25 de Setembro de 1928, o subsidio mensal de 61$ e a respectiva melhoria a D. Lilia da Silva
Pereira Gonçalves, órfã do capitão, na situação de
reserva, João Pereira Gonçalves .
. 1I1inistério da GU0rm, 1J de Abril de 1936. - O MinIstro da Guerra, Abllio A1tgustO Valdez de Passos e
SOusa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Abril de 1936. Não
são devidos omolumentos, nos termos do decreto n.O22:257).

· Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo MiUIstro da Guerra
conceder nos termos do decreto
nO'
,
· 16:070, de 2D de Setembro de 1928, a D. Maria Antoniota Andrade de Freitas, órfã do coronel de infanta-
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ria Augusto Bernardo de Freitas, a reversão da cota
parte do subsídio mensal de 615, que conj untamento com
ela percebia sua mãi, D. Mari« Arsénia Andrade de
Freitas, falecida em 6 do mês corrente.
Ministério da Guerra, 23 do Abril de 1936. - O Ministro da Guerra, Abílio Augusto Valdez de Passos e
Sousa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Abril de 1936. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

II - MUDANÇAS

Ministério

da Guerra -

Por portaria

La

DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.a Repartição

de 25 de Janeiro do corrente ano:
Adido

Tenente, com a patonto de capitão, da Escola Militar de
Aeronáutica, Frederico Coelho do 1\1010, nos termos
·da alínea d) do n.? 4.° do ~ 1.0 do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 19:!0, por ter
passado a desempenhar as funções de experimentador
de aparelhos, nas oficio as gerais de material aor omiutico, devendo ser considerado nesta situação desde 7
de Janeiro de 1936.

Por portarias de 2 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Manuel Joaquim da Silva
Júnior, que de regresso do Ministório das Colónias so
apresentou om 1 do corronto mês, preenchendo vaga
no respectivo quadro.
Adido

Tenente módico, do regimento do infantaria n. o 2, Salvador Jos6 da Cunha Mendonça o Meneses, por lho
ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser COI!siderado nesta situação desde 23 de Abril de 1930.

2.' Série
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Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Carlos Henriques J ones da
Silveira, que de regresso
do Ministério das Colónias
se apresentou
em 28 do Abril de 1036.
Reforma

Capitão, na situação ele reserva, J oaq uim do Figueiredo
Figueiral,
nos termos do artigo 0.° do decreto com
fôrça de lei de 25 do Uaio do 1011, por tor sido j ulgado incapaz do todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação
desde 13 de Abril de 1036.
Baixa de serviço

Alferes miliciano, licenciado,
do regimento de infantaria
n.? 21, Manuel Cabrita, nos termos do artigo 2.° do
decreto n." ~1:059, de 1-1 de Dezembro de 1032, por
ter sido julgado incapaz de. todo o serviço pela junta
de que trata o decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro
ele 10~0, devendo ser considerado nesta situação desde
24. do Abril de 10:)6.

Por pOl'tarias

de 9 do corrente

mês:

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, José Caetano, qne de regre so do Ministério das Colónias se apresentou em 6
do corrente
mês, preenchendo
vaga no respectivo

qllaul'O.
Supranumerário

T('n~~to do extinto quadro do oficiais do s~cJ'etnriado
mtl1tar, adido JoitO Fernandes
Pires Moreira, por ter
deixado
de prestar
serviço na Mnnutenção
Militar,
devendo ser considerado
nesta situação desde 0 do
corrente mês,
Adido

Oapitão de infantaria
no quadro da arma, Ilenríqno
Oarlos Mata Gnlvã~, por ter sitio requisitatio
parn
tle8cmpenhnr
unia comissão de serviço dcpendente do
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Ministério das Colónias, nos termos do artigo 87.° do
decreto n. ° 26:180, de 7 de J aneiro do corrente an,o,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Abril de Hl36.
Inactividade

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da L." companhia de saúde, José Flores, por ter sido
julgado incapaz do serviço tomporàriamente pela junta
hospitalar do inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 do corrente mês.
Oficiais milicianos de reserva

Majores: do regimento de infantaria n.? 10, António
Maria Pereira e, do regimento de infantaria n.? 12,
José de Almeida Rebôlo e capitão, do regimento de
infantaria n. ° 15, Filipe César Augusto Baião, todos
milicianos módicos, licenciados, 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, dovendc
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
3 do Maio, 11 de Fevereiro e 6 de 'Maio de 1936.
Reforma

Generais: na situação do reserva, vogal do Conselho de
Recursos, Luiz Manuel Agostinho Domingues e, graduado, Carlos Alberto Cruz e Sousa e tenente-coronel, na mesma situação, J oão Sebastião Ramos, os dois
primeiros nos termos do § 4.° do artigo 10.0 do decroto
n. ° 17 :1378, de 27 do Setembro de 1929, por tereJU
~tingido . o limite de idade, e o último por ter sid.o
julgado lllcapaz de todo o serviço pela junta hosPI'
talar de inspecção, devendo ser considerados Dosta
situação, respectivamente, desde 5 e 8 do corrente mêS
e 27 do Abril findo.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portarta de 20 de Abril findo:
Reforma

Considerado na situação de reforma ordinária, desde
3 de Abril último, o alferes inválido de O'llcrrn,
quim António Rela, por ter sido julgado jnc~paz de tOlO

Jor
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o serviço, nos termos da alínea h) do artigo 4.° e n. o 6.°
do artigo 5.° do decreto n.? 21:990, do 12 do Dezembro
de 1932, modificado
pelo decreto n. o 25:548, de 27 de
Junho de 1935.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Maio de 1936. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).

Por portaria de 4 do corrente mês:
Concedida licença ilimitada à dactilógrafa
de L." classe,
do extinto quadro
de dactilógrafas
dêste Ministério,
nelena Ofélia de Araújo e Quadros Calado, devendo ser
considerada
nesta situação desde 28 de Abril de 19:"6.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em G do corrente

mês)

111- PROMOÇÕES
Ministério
P01'

da Guerra - I.:l Direcção

portarias

a

Repartição

de 2 do corrente mês:

Regimento de infantaria

.Alfer0s médico,
de infantaria
do decreto-lei
sel~ pr0juízo
artigo 2.° do

Geral - 2.

n.· 12

o alferes médico graduado,

do regimento

n. ° 15, Luiz Filipe Colaço, nos termos
n.? 24:673, de 22 de Novembro do 1934,
de antiguidade,
DOS
termos do § LOdo
mesmo decreto.

Batalhão independente de infantaria

Cnl~it~o, O tonente,
t<lrla n. ° 24, João

n. o 23

do batalhão independe?te
do infanPascal )fllchado Benevidos.
Adido

C1Ti.tit.o, o tenonto de infnntnria,
adido, em
~IILTl1.st?riodo Interior, na po líria d(' segurança
ltunlO Azc\'odo dos Heis.

=»: no
pública,

ORDEM
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de D do corrente mês:
Reserva

Alferes, o sargento ajudante, do batalhão de pontoneiros,
José Belo Vieira, nos termos do artigo 17.0 do decreto
n.? 22:039, de 28 do Dezembro de 1932, sendo considerado nesta situação e contando
a antiguidade
de
pôsto para todos os efeitos legais desde 1 do corrente
mês.

Ministérip

da Guerra - Repartição

Geral

de 27 de Abril findo:

Por portaria

Reforma

Tenente-coronel,
o major do extinto quadro de oficiais
do secretariado
militar, na mesma situação,
inválido
de guerra, Francisco
Nicolau de Oliveira, nos termoS
do artigo 67.0 do decreto n.? 1G:443, ele 1 de Feve0
reiro de 1929, alíneas a) e cl) do seu § 1.0, artigo 68.
do mesmo decreto e artigo 90.0 do decreto n. o 17 :378,
de 27 de Setembro
de 1929, contando a antiguidade
desde 9 de Março de H13G.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Maio ele 1930.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

IV ~ COLOCAÇÕES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra _I.a Direcção

Por portarias

E TRANSFERÊNCIAS

Geral-

2.a RepartiçãO

de 9 do corrente mês:
Conselho de Recursos

Vogal, o general
Júnior.

Júlio

Augusto

Rodrizucs

de AgllÍür

o

2.· região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcíto,
do regimento
ele cavalaria
n.? G António Lopes dos
Santos, por pedir.
j

,

Quadro da arma de infantaria

Tonente, elo regimento
toiro da Silva.

do infantaria

n.? 11, Viriato

11
1\[0 -

2.' Série
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Regimento de infantaria

n. ° 2

Tenente médico, do batalhão
gusto Frederico
da Silveira
para a Fazenda Nacional.
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de caçadores n.? 1, AuMachado, som dispêndio

Regimento de infantaria

n. ° 5

Capitão de infantaria,
supranumerário
bal dos Rois Chaves 'I'arrinho.
Regimento de infantaria

permanente,

Aní-

n.O 9

Major, do rogimento
de il~fantaria
teiro de Sousa Leitão.

n." 12, Carlos

Mon-

Batalhão de caçadores n.O I

Capitão de infantaria,
cm disponibilidade,
Carlos Henriqlles Jones da Silveira.
Alf~res módico, do regimento de infantaria n.? 12, Henrique Maria do Carmo do San Puyo Melo e Castro,
som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. ° 2

Alferos do serviço de administracâo
militar, supranumerário, da 3. a Hopartiç~lO da 2. a Direcção Geral dõste
Ministério , Manuel Albertino Varela Soares.
Batalhão de caçadores n.O 5

'l'enente de infantaria,
no quadro
quim da Silva Júnior.

da arma,

Manuel Joa-

Batalhão de caçadores n. o 8

Tenente do infantaria,
no quadro dn arma, António
berto de ~Iatos Cordeiro, por pedir.
.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 14

TenC'llto
.
deo 1111a11
i i' t aria.
L' ' d o regimento
UIZ Pinheiro,
por pedir.
Supranumerãrio

Preto.

n."

1',
'±

BenJ'amim

permanente

OUl')l·t:-·
no, do recimento do cayalaria
Castt·o Mans~

Nor-

n.' ) 7 ,11~[ anu 01 dj
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Regimento de cavalaria n.o 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do quartel general da 2.:1 região militar,
reira Gabriel, por pedir.
Regimento de cavalaria

do exército,
Américo Pe-

n.O 7

Capitão,
supranumerário
permanente,
do regimento
de
cavalaria
n.? 4, Manuel António Louceiro,
sem dispêndio para a Fazeuda Nacional.
Regimento de cavalaria n.s 9
2.° grupo

Tenente do serviço de administração
militar, da 3.a Re11
partição da 2. Direcção Geral dêste Ministério, José
Marques Vieira de Azevedo.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Segundo
comandante,
o tenente-coronel
de engenharia.
da direcção da arma, Júlio César de Carvalho Teixeira.

vMinistério

COMISSÕES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

P01' 1~o1·ta1ia de 9 do corrente mês:
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 5 do
Junho de 1935, publicada
na Ordem do Exército n." 0,
2.:l sórie, do mesmo ano, oncarrogada de proceder tt
codificação das disposições q u« regulam o funcionl1l.llento
dos tribunais militares especiais, harmonizando,
eIll especial, as relativas
às penalidades
a aplicar
nos J)lO~:
mos tribunais, e louvados todos os seus membros a segl~l
designados pelo z010, dedicação, milita compctôncin e saO
critério revelados na execução do referido trabalho:
Coronel de cavalaria, na situação de rCSOITa, Fernando
Luiz Mousínho de Albuquerque;
.
,
Juiz auditor do 1.0 tribunal mil itar territorial
do L1SUO'\'
Dr. Gilberto Magno do BO('<LAra 0-110 •
1\faj ar de infan tarja J afta Có'sar Ua~valho Vasconcelo~'

ORDE1\! DO EXÉRCITO
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VI-

AUMENTOS

Ministério

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _I.a Direcção

Concedidas

as
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N.o 9

vantagens

de

2.a Repartição

Geralque

trata

o

decreto

n." 20:2-:1:7, ele 24 ele Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por ter completado 5 anos no põsto de general:

Por portaria de 2 do corrente mês:
QUl,ldro dos oficiais gonerais - general
João Estêvão
Aguas, no Supremo Tribunal Militar, desde 25 de
Abril de 1936.
Por terem completado o tempo de permanência no oüclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,o 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto n,O 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo:

Por portaria de 20 de Abril findo:
Infa~taria _ capitãis : Guilherme de Faria Correia Monteiro, no regimento de infantaria n." 20, desde 15 de
Abril de 193G o José Bernardo Mimoso Corroia, no
n. ° 7, desde 8 do Abril, de
Carlos Alberto
da Silva
Abrantes, no depósito de garanhiJis e potris; desde
de Abril de 193G e capitãis: António Luiz Pereira
Coutinho, no recímeoto de cantlaria n." 2, desde 9 do
Ahril de 193G 00 Artur Gonçalves, no regimento do
cavalaria n. o 9, desde 15 de Abril de 1936.

batalhão

Hl36;

de

ca~adores

cavalaria _ major

?~

Pai' portaria de 2 do cm'rente mês:
Engonhari~
major Frederico
'Ma~ia de l1agalhãis ~en~ses Vilas Boas Vilar, no reglmento
de sapadores
llllneiros, desde 17 do Abril do Hl36.
Idem

SOld~~ra o segundo aumento de 10 por cento s

V

Por portarias

de

de A{m'lfindo:
JOHó Pedro ~lartins

ôb

re o

2fj

e~o;in~lrio _ tenonto
'-. DIrecção Geral deste )linistério,

13arata,

na

23 de Abril
desde

~70
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de 1936; administração
militar - capitão Camilo Coelho dos Santos, na situação de reserva, desde 11 de
Abril de 1936, por já ter direito ao referido aumento
quando passou àquela situação.

Idem

para o terceiro

sôtdo

aumento

de 10 por cento sõbre o

i

Por portaria de 25 de Abrtl findo :
Infantaria - major António Moreira da Câmara Botelho
de Gusmão,
adido, no Ministério do Comércio e Industria
e em serviço no Instituto
Geográfico
e Cadastral, desde 20 de Abril de 1936.

Concedida
a diuturnidade
de quo trata o § 1.0 da artigo 3.° do decreto n.? 22:437: de 10 de Abril de 1933,
desde a data que lhe vai designada,
ao oficial elo aeronáutica em seguida mencionado, por ter prestado naq nela
arma o número de anos de serviço quo lhe "ai indicado;

P01' portaria de 2 do corrente mês:

15 anos - tenente-coronel

Toófilo

seca, nos serviços meteorológicos
7 de Abril do 1936.

VII- DECLARAÇOES
Ministério

.

José Ribeiro da Fon-elo exército, desde

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados
os oficiais ao diante nOIl1e~'
dos com as mercês
da Sociedade
Portuguesa
da Cruz
Vermelha
que lhes vão indicadas,
é-lhes permitido usar
as respectivas
insignias:
Cruz Vermelha

Tenente

de cavalaria

David

de Mérito

José Dias Anselmo,

2.- Série
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Cruz Vermelha

l\Iajor, na situação
Alferes, reformado,

Ministério

N.o 9

271

de Dedicação

de reserva,
Joaquim António
Joaquim António Roncon.

da Guerra - I.a Direcção

Geral-La

Costa.

Repartição

2) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei da,
Bélgica, com o grau decomendndor
da Ordem Real do
Leão, o capitão de infantaria Eurico Eduardo Rodrigues
Nogueira,
governador
da província do Benguela,
é-lhe
permitido, em conformidade
com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê
e Usar as respectivas
insígnias.
3) Tondo sido agraciado pelo Govêrno
da Hungria,
COm o grau de cavaleiro da Cruz (le Mérito Húngaro, o
~enente de artilharia Carlos Vidal de Campos Andr adn,
e-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do
l'E'gulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela
mercê e usar as respectivas
insígnias .

. 4:) Declara-se

que, por portaria
do Ministério da Made 7 de Abril tiudc, publicada no Diàrio do Got~I'IW n.? 87, ~.a série, do 15 do mesmo mês, foi condecorado pelo Instituto
do Socorros
a Náufragos,
com a
modalba ele prata do Filantropia
O Caridade,
o coronel,
na situação de reserva, Alberto de Laura Moreira.
rInha,

5) Declara-se
que, por portaria do Ministério da AgriCUltura, do 10 de Março último, publicada no Diário do
GOt'êrno n.? 61 2.a sério de 14 do mesmo mês, foi dado
Público tostem~nho de l~uvor o aprôço ao tenente-coro1101 do serviço de administração
militar J os6 Ribeiro da
~Osta Júnior
pela muita compctõncia,
zêlo o manifesto
lnterêsse pelos assuntos 1 igados à agricultura,
demonsirados durante mais de cinco anos no desempenho das
llnções que lhe foram cometidas no estudo da parte
Udlllinistratiya
e de contabilidade
dos estabelecimentos
agrtlrios depondentos
do referido Ministério.

que, por portaria d.e 31 de Ag.os:.o do
...9, do :\itmst61'1o da ;\lar11111a, publicada no Diário do

'lD~) Declar,u-.se

ORDEM
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Govêrno n.? 207, 2. a série, de 6 de Setembro do referido
ano, foi condecorado
com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade o tenente, do regimento
de infantaria
n.? 8, António Rodrigues.
7) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, por se acharem ao abrigo das
disposições do regulamento
para a concessão da medalha militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Regimento de artilharia

Tenente do extinto
dio Caramelo.

quadro

ligeira n.O I

auxiliar

de artilharia

Custó-

Medalha de prata
I.· região militar -

Tenente

do infantaria

Quartel general

IIumberto

Augusto

de Almeida.

Batalhão de caçadores n. ° 5

Tenente

António

Martins

Gomes.
ligeira n. ° I

Regimento de artilharia

Tenentes Abol
Ramos.

dos Anjos

da Rocha

Grupo de artilharia

do Jesus

pesada n.O I

Tenentes Leopoldo Manuel Seabra
quim Manuel da Costa Júnior
Ferreira
do Nascimento.

Ministério

e Manuel

da Guerra _I.a Direcção

de Sousa Gentil, Joae Caroliuo Eduardo

Geral-

2.a Repartiçao

8) Dcclara-so
qne o capitão, do rezimonto de infantaria n.O 3. Manuel Inácio da Encarna~?LO, que se onconr~
prestando
serviço no rogimcuto de infantaria
n. o 18: 01
nomeado director da carreira do tiro da Serra do PIlar.
0) Dcclarn-so
que o capitão António llodrigu('s
d'~
Silva Bruga e o tenente Joaquim
Pedro Coolho, t\lJlb.o~
de infantaria,
que por portaria do 11 de Abril lindo. ln
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serta na Ordem do Exército n.? 8, ~,n sério, do corrente
ano, foram colocados
na situação de suprunumorúrios
p~rmanentes,
por torem regressado,
o primeiro do MiDlstério das Colónias e o segundo do do Interior, devem
ser considerados
apresentados,
respectivamente,
em 6 e 5
do referido mês de Abril, e não em 5 o 6, como foi publicado,
,lO) Declara-se

que o tenento de infantaria Viriato Monque pela presente
Ordem do Exercito é
Colocado no quadro da arma, continua a prestar serviço
no, destacamento
de apoio no regimento de artilharia ligcu'a n. ° 3,

teiro da Silva,

,11) Declara-se que o tenente, (lo regimento ele infantaria n.? 3, Jacinto Pereira do l\Iagalhãis Faria Araújo foi
nomeado adjunto da carreira
de tiro do Viana do CaslOlo, em substituição
do tenente,
da mesma unidade,
saac Vieira Braga,
1~) Declara-se que fica sem efeito a nomeação constanto
d~ Ordem do Exército n.? 21, 2,' s6rie, de Hl35, do ca]htU.o elo regimento de artilharia
de costa n." 1, João da
C.o~~a Teixeira Pinto, para a freq üência do curso de caPltUIS que tem inicio em 1 de Junho
próximo na escola
de aplicac,:ão de artilharia
de costa o contra noronaves,
sendo substituído pelo capitão do artilharia,
no quadro
da arma,
prestando
serviço na direcção do serviço de
~l~l'as e pro pricd ades militares do govêrno militar de
"18boa, António Tôrres Baptista,

°

I 13) Declara-se

quo o major de engenharia J os~ Cunha
as fUll~ÕOS de chefe de gabll,lOte de
d' EX,n o Ministro das Obras públicas e ComunlCu<;ões
Gsdo 25 de J aueí 1'0 do corrente
ano cum ulati vamente
cOm o serviço de director das obras ~lo Colégio Militar,
som
1
<
qua quer remuneraçuo.

Samas desempenha

N

d 14) ~oclara-se

que o tenente do oxtinto quadro al1xilia~
'1° ser\'IÇO de saúdo Francisco
Josó Courelas chegou à
nuad ['O om 4 d o cor rn tUta para entrar no respectivo
qua
Gnto mês.
(lU1~),Publica-se
a. lista
a( rImo tro do corrente

dos oficiais que no prim('ir.o
ano se oforecoram para serl'll'

,
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nas colónias, durante o mesmo ano, nos termos do decreto p.o 13:309, de 23 de Março de 1927 :
Infantaria

Tenente-coronel Abel Augusto 'I'õrres.
Major Carlos Ludgero Antunes Cabrita.
Capitãis :
Basílio Esteves, miliciano do quadro especial.
Fausto Fernandes Dias.
Filipe Alistão Teles Moniz Côrte Real, miliciano do
quadro especial.
Vítor Cal'los Braga, miliciano do quadro especial.
Cãncio José Jorge.
José António da Silva.
Filipe do Nascimento Barros.
Tenentes:
Francisco José Dentinho, miliciano do quadro especial.
João da Encarnação
Abelha.
Filipe Cardoso Calhancas.
Luiz Joaquim Moutinho.
Armando Jorge de Oliveira Saraiva.
Jerónimo Xavier de Morais Sarmento.
Diamantino António Brandão da Cunha Leite.
José Camisão Vaz Ferreira.
Luiz Gonzaga Grego.
Isidoro Lopes dos Santos.
Artilharia

Major Júlio :Mário da Silva NasCimento com o curso do
estado maior.
'
Capitãis:
João de Almeida Sousa Sacadura miliciano do quadro especial.
'
Jolio Máximo 'I'assarn Machado.
Jorge Dionísio de Jesus.
Tenentes:
Alberto Ferreira do Macedo Pinto.
Ilídio Marinho Airos Trindade.
Mário Santos.

2.' Série
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Cavalaria

Tenente-coronel Armando Pereira Carvalhal da Silveira
Teles Bettencourt.
Major Vital dos Reis Silva Barbosa.
Serviço de administração

militar

Capitão Carlos do Amaral.
Tenente J OSÓ :\larques Vieira de Azevedo.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes:
Francisco José Pelica.
Francisco Alves.
Américo Pereira Gabriel.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Tenente António José Marques Guimarãis.
Alferes Edmundo Alves de Carvalho.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Alferes António João da Conceição 'I'ravanca.

Ministério da Guerra - I.a Direcção

Geral - 3.

a

Repartição

d 1G) Declara-se que desistiram da froqüêucia do curso
da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 48.()
o decreto n." 22:1G9, de :3 de Fevereiro de 1933, os
~rgentos ajudantes: do regimento de infantaria n." 11, anuel J osé l\Jartins e, do batalhão de metralhadoras
0
11. 1, Manuel Dias Júnior.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

D 17) Vencimento que nos termos da 1('i n.? 1:G88, de
A.de Setembro de 1924, e doc]'et~ n.? 20:24~, de 24 ~e
II gasto de 1931 compete no oficial em seguida moucioado, trausferid~ para a situ<lç'ão de reforma:
A.l~ros do extinto quadro auxiliar ele artilharia J onquim
lltónio Rela, 1Gnt5JG, sendo: pensão de reforma,

276
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135654 i lei n. o 888, 13~55 i lei n. o 1:3'32, 16t126 i
0,14 por cento, 4t$11 i do vencimento total, 41$45 são
pela província de Moçambique e 4$45 pelo Estado da
Íridia. 'rem 38 anos de serviço e 28 períodos. Era inválido de guerra.
18) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de Hl27, foi
considerada hábil Maria do Carmo Soares Botelho para
receber, ao abrigo dos n.OS 2.0 e 3.° do § único do artigo 1.° do mencionado decreto, os vencimentos de seu
filho, segundo sargento do artilharia, da 10.:; companhia
de reformados, João Botelho do Rêgo, internado na Casa
de Saúde de S. Miguel.

•

VIII- ESCALAS
Ministério da Guerra-i,'

DE ACESSO

Direcção Geral-3,'

Repartição

Manda o Govêrno da República Porto goesa, pelo Ministro da Guerra, publicar a oscala de acesso para a promoção ao pôsto imediato dos actuais furriéis do serviço
geral do exército, referida a 31 de Dezembro de 1935
e organizada nos termos da base II da lei n.? 1:902, de
21 de Maio de 1935.
Ministério da Guerra, 25 de Abril de 1936. - O Ministro da Guerra, Abilto Augusto Valdez de Passos
e Sousa.
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Obituário

1936
Abril 24 -

»

26 23-

I>

3-

"

6-

»

Maio

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, Luiz Mousinbo Albuquerque Mascarenhas Gaivão.
Capitão, reformado, Raúl da Silva Pinheiro Chagas.
Alferes, reformado, Francisco Durão Fialho.
Tenente-coronel, reformado, António Augusto Guerreiro.
Capitão miliciano de cavalaria, do quadro especial,
Américo Ernestino Gonçalves.
Capitão do extinto 'quadro de oficiais do secretariado
militar Júlio César Prazeres.

Rectificação

Na Ordem do Exército n.O 7,2.· série, do corrente ano)"p.210,
1. 29, onde se lê: « Ministério da Guerra - 2." Direcção üeral1.' Repartição», deve ler-se: «Ministério da Guerra -1." Direcção
Geral2." Repartição.

Abilio Augusto Valdez de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

Ordem

do Exército
2.&

Série

N.O 10

o

30 de Maio de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS
Presidência

E PORTARIAS

da República

Usando da faculdade que me confere o n." 1 do artigo 81.° da Constituicão : hei por bem, sob proposta do
Presidente do Conselho, conceder ao coronel Abílio Augusto Valdoz de Passos e Sonsa a exoneração que me
pediu de Ministro da Guerra, lugar que me apraz declarar exerceu com zõlo, inteligência e acendrado patriotis,mo, e nomear para exercer interinamente as funções
de Ministro da Guerra o Doutor António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho e Ministro das Finanças.
I Publique-se.
Paços do Govôrno da República, 11 de Maio do 1936..ANTóxLO Ó CAR DE FR.\GOSO CAlmOx.\ -Antóilio de OliVet'1'a Salazar.
[Publtcudo
no suplemento
~Ialo do 10S6),

no niál'io

do Gocêruo n.? 100, 1." sértc,

do 11 do

, URundo ela faculdade que mo confere o § 1.0 do artigo 107,0 da Constituíeão : hei por hem, sob proposta
do Pl'esidl'nt do Conselho, do harmonia com o disposto
no artigo 1." do decreto n. o 12:212, de 28 de Agosto de
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1926, nomear o capitão de infantaria, com o curso do
estado maior, Fernando dos Santos Costa Sub-Secretário
de Estado da Guerra.
Publique-se.
Paços do Govêrno da República, 13 de Maio de
1936. - ANTó:~]O ÓSCAR DE Fl~AGOSO CAmIONA - António de Oliveira Salazar.
(Publicado

no Diário

do Govêrno n.? 111, La série, do 13 de Março de 1~36).

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério da Guerra -I.

a

Direcção Geral-

2. a Repartição

Por portarias de 16 do corrente mês:
Reserva

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Paulo
Tomé Mendes, capitão de cavalaria, supranumerário
permanente, Manuel de Castro Manso Preto, e tonente
de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva
n.? 1, Aristides Mourato Sequeira, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, o primeiro desde 4 do corrente mês e os
restantes desde 27 de Abril findo.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, César Augusto de Almeida Varela, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do
decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, por
ter atingido o limite de idade, devendo SOl' considerado nesta situação desde 14 de Maio de 1936.

111- COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES
a

Ministério da Guerra _I.
Por portaria

E TRANSFERÉNCIAS

Direcção Geral-

2.a Repartição

de 16 do corrente mês:

Ministério da Guerra -

3.' Direcção Geral

Arquivo Histórico

Capitão de infantaria,
Matos.

Militar

em disponibilidade,

Fausto

de

2.' Série
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4.' região militar - Quartel general

Tenento do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, supranumerário, João Fernandes .Pires Moreira,
por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n. ° 7
Capitão miliciano do quadro especial, do regimento de
infantaria n." 16, Gualter Monteiro Alves, por moti vo disciplinar .
. Regimento de infantaria

11.° 9

Capitão, do regimento de infantaria n. o 2, António Rodrigues 'da Silva Braga, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 15

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Caetano.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o I

Tenente, do regimento de infantaria n.? 7, Henrique
Luso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática

de Artilharia

Tenente do extinto quadro auxiliar da artilharia, da 2. a
companhia de administração
militar, António Lopes
Farinha, sem dispêndio para a Fazenda Nacional,
Grupo independente de artilharia

de montanha n. o 15

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, da Escola Prática de Artilharia, Artur Henrique Figueiras,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de aviação de informação

n.O I

Segundo comandante, o major de aeronáutica, om disponibilidade, Alvaro Herculano Pinho da Cunha.
Tribunal

militar

territorial

do Pôrto

Secretário, () tenente do extinto quadro de oficiais do
secretariado militar, com a patente de capitão, do
quartel general da 4.:1 região militar, José Alvos
~()rreia e Silva, sem dispêndio para a Fazenda N acíonal.
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portaria de 23 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, da 2. a Repartição da 3. a Direcção
Geral dêste Ministério, Alfredo Abel da Costa.
Tenente de infantaria Augusto da Cunha Machado, ficando exonerado de ajudante de campo do general,
na situação de reforma, Luiz Manuel Agostinho Domingues.
Carreira

de tiro "Vergueiro-Ducla

Soares»

Capitão de infantaria, do grupo independente de aviação
de protecção e combate, Alfredo Correia Nobre, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de especialistas

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do depósito geral de fardamento e calçado, Fernando Joaquim Corado.
Regimento de cavalaria n.· 4

Capitão, do regimento de cavalaria n. o 1, César Augusto
Martins de Carvalho, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Eduardo ,\T erissimo Dias Barbosa.
3." companhia de saúde

Tenente miliciano médico, licenciado, do batalhão de
caçadores n.? 1, Leonel Lopes de Sant'Ana Marques,
por pedir.
Depósito geral de fardamento e calçado

Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de espocialistas, Ilermínio Ribeiro Neves.

POI'

portarias de 30 do corrente mês:
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Vieira do Azevedo.

n.· 3

no quadro da arma, Fernando

2," Série
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,
Regimento de infantaria

n,O II

Capitão de infantaria,
no quadro da arma, Alfredo Abel
da Costa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n, o 5

Tenente de infantaria,
do Colégio
ques Gomes de Barros,

Militar,

J086 Henri-

Batalhão de metralhadoras n. o I

Tenente
de infantaria,
no quadro
Xavier de Morais Sarmento,

Ministério
P01'

da arma,

da Guerra - Repartição

Jerónimo

Geral

portaria de 19 do corrente mês:
Hospital militar regional n,· 2

Enfermeira
militar, do hospital
boa, ~1ariana Sofia Martins
ciplinar,

IV -

Ministério
P01'

militar
Grova,

principal de Lispor motivo dis-

COMISSOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 8 do corrente mês:

. Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelos MinLstros da Guerra
da Marinha o das Colónias, nomear
\l,ma comissão co~stituída
pelos oficiais em seguida deslgnados,
afim
do estudar
as divergOncins
existentes
ontro o Regulamento
de Continências e Honras Militares
p~n'a o Exército e para a .Armada, Orrlenançu do SerVIÇO Naval e a Carta
OrO'finica (lo Império Colonial, o
dar a toda essa legislaçã~ a conyeniente uniformidade:
~apitão de fragata Jerónimo Woinholtz Biv:al',
lonento-coronel
do infantaria
Joe1 IIennque
Yieil'a,
.
::\Iajor do infantaria Paulo .Augusto do Rêgo-

Gomes

ORDEM
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Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-La
Por portaria

de

2.' Sérre

N.o 10

Repartição

18 do corrente mês,'

Tendo terminado
a sua missão a comissão nomeada
por portaria de 15 de Fevereiro
do corrente ano e modificada por portaria
de 31 do Març-o, encarregada de
dar o seu parecer sôbre a transformação
dos carros articulados m/935 o a sua possível tracção em jogos separados:
manda o Govêruo
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, dissolver a referida comissão.

v-

AUMENTOS

SÔBRE

Ministério da Guerra _La

O SÔLDO

E DIUTURNIDADES

Direcção Geral-

2,a Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o decreto
n.? 20:247, do 24 do Agosto de 1931, desde as datas
quo lhes vão desiguadus,
aos oficiais em seguida moncionados:
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,O 19:069, de 27 de
Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbr-e o sõtdo :
PaI' portaria

de 9 corrente mês:

Infantaria
capitão Hermano Diogo da Cunha, no regimento do infantaria n.? 11, desde 1 de Mnío do 1!J3G:
cavalaria - capitão César Augusto Martins de Canalho, no regimento
do cavalaria
n.? 1, desde 22 d
Abril de 19Bô.

Pai' portaria de 10 do corrente mês:
Cavalaria
capitão 1\1a1111('1
José Marques no l'egiOlCJ1ÍO
do cavalaria n.? G, desde 7 de Maio de 1936.
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Idem para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o
sôldo:
Por' portaria de 9 do corrente

mês:

Infantaria - major Albano Àuzusto Dias, no batalhão
independente de infantaria n~o 23, desde 28 de Abril
de 1936.
.

POJO portaria

de 16 do corrente mês:

Cavalaria - major José Arístides Guedes da Silva, no
regimento de cavalaria n." 6, desde 7 de Maio de 1936.

Ministério

VI- CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - I.a Direcção

Geral - I.a Repartição

PO?'pOl'tal'ia de 18 do correuie mês:
Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com a letra C, o segundo sargento
n. ° 3/4205, do esquadrão (10 batalhão n, o 4 da guarda
nacional republicana, J oão Catanas, por, segundo deliberação do Supremo Tribunal Militar, estar ao abrigo
dEIalínea a) do § 3." do artigo 8.° do regulamento
para a concessão da me(lalha militar, de 28 de Setembro de uu 7.
Por portarias

de 2.9 do corrente

mês:

COndecorauos, !lOS termos da alínea a) do § 2.0 do artigo 8. d() reO'ulamento para a concessão ti a med alha
militar, de 2Sode Setembro de 1917, com referência à
última parte' do artigo 10." do mesmo regulamento,
com a medalha militar de prata da classe de' bo~s
serviços, o major de infantaria Luiz António AparíclO
e o tenente' de artilharia Aurolinno Sobral Gomes.
fi

ri e 29 do COl'rellte mês:
Louvado o coronel <1e artilharia Daniel Augusto Pinto
da Silva., pela forma dedicada e criterios,a como d~ra.nto três 'anos comandou a Escola Prática de Artllharia, conseauind o mercê (la :;Q1l hom rovelada comPor podarias

°

,

312
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petência técnica e administrativa e das suas qualidades
de militar disciplinador, manter a Escola, através de
todas as dificuldades, à altura ela importante missão
que lhe cabe.
Louvado o major de infantaria L,uiz António Aparício,
pela forma superiormente inteligente como durante
mais de três anos desempenhou as funções de segundo
comandante elo batalhão de metralhadoras n.? 1, onde
revelou notáveis qualidades ele oficial disciplinador e
disciplinado e devotado patriotismo, dedicando à sua
função o maior zêlo e melhor critério, especialmente
à instrução, onde patenteou um particular interêsse
e uma pouco vulgar competência técnica, o que, aliado
à sua grande lealdade, às suas distintas qualidades
militares e ao seu carácter de militar brioso e de
cidadão honesto, muito facilitou a acção do comando,
contribuindo para o maior prestígio da unidade, do
exército e da arma de infantaria, devendo ostes serviços ser considerados de importantes e extraordinários.
VII- DECLARAÇÕES
Ministério
1) Declara-se
do estado maior,
desempenhou o
nete do Ministro
a 12 do corrente

E DISPOSiÇÕES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS
do Gabinete

que o coronel de artilharia, com o curso
Aníbal César Valdez de Passos e Sousa
cargo de chefe da Repartição do Gabida Guerra desde 23 do Outubro de 1934
mês.

2) Declara-se que o capitão de artilharia Carlos de
Sousa Gorgulho e o tenente de cavalaria Eduardo de
Madureira Proença deixaram de desempenhar as funçõ0S
de ajudantes de campo do Ministro da Guerra em 11
do corrente mês.
3) Declara-se que desemponham desde 13 do corrente
mês as funções de chefo ela RepartiçrtO do Gabinete.e
do ajudante de campo do Ministro da Guerra, respectivamente o major de artilharia José Aueusto Monteiro
do Amaral e o capitão da mesma arma e José Hoberto
Raposo Pessoa.
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4) Declara-se
que o tenente de cavalaria
Albertino
Carlos Montenegro
Ferreira
Margarido
desempenha
as,
funções de ajudante
de campo do Ministro da Guerra
desde 14 do corrente mês.
5) Declara-se que desempenha
desde 21 do corrente
mês as funções de ajudante de campo do Sub-Secretário
de Estado da Guerra o tenente de infantaria Afonso Eurico Ribeiro Casais.
6) Tendo sido agraciado com a medalha de louvor da
Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha o tenente farmacêutico
Santos Parreira
da Conceição,
é-lhe permitido usar as respectivas
insígnias.
7) Declara-se
que a Lista geral de antiguidade
dos
o~ciais do exército metropolitano e empreqados cÍ7:is, referida a 31 de Dezembro
de 1935, foi distribuída
em 27
do corrente mês.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

8) Temi o sido aO'l'aciado, pelo Governo da República
Espanhola
com a ~ruz de 2. n classe do Mérito Militar
Espanhol, 'distintivo branco, o major de infantaria Luiz
António de Sant' Anu, é-lhe permitido, em conformidade
Com as disposições
(lo regulamento
das Ordens Por~llguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insignias.
\)) Declara-se
que, por portaria
d? 2 de ~bril do
corrente ano do Ministério
do Intenor,
publicada no
I?~álio do GO~êl'IW n." 70, 2.n série, de ~ do mesmo mês,
fOl louvado
o major médico J osó Mana Soare~, ,q~e;
des(le Janeiro de 1920 até ~l data (la Ordem do EX~l'cdO
que
nomeou director
d o Hospital
Militar HegIOnnl
u.o 4, prestou
serviços clinicos gratuitos aos oficiais e
pra9us da 2.a companhia (lo batalhão
1:.0 õ da guarda
une.lonal republicana
e respectivas
famíhas, com todo ~.
carlnho e boa vontade (lemonstr~llldo, com tal proce(l!1110nto, muita dedicaçã:> pelo seniço público.

°

1 10) Dcclaru-so
. \)2\), (lo comando

que por despacho
(lo 2 (lo Ab:il de
geI~al da guarda nacional repubhcana,
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publicado no Diário do Gouêrno n.? 78, 2,a série, de [)
do mesmo mês e ano, foi concedida a medalha de assidutd ade, criada pelo decreto n.? 12:520, de 21 de Outubro de 1926, ao aspirante a oficial .n." 371/E, do regimento (le infantaria n.? 8, António Rodrigues.
11) Declara-se que fica sem efeito a concessão da medalha militar de prata d a classe de comportamento exemplar ao capitão de cavalaria, da Escola Militar, Amadeu
Buceta Martins, publicada na Ordem do Exército n.? 8,
2.6 sério, (le 30 de Abril último, por a êste oflcial já ter
sido concedid a aquela medalha pela Ordem do Exé1'cito
n." 17, 2.a série, de 1928,

12) Condecorados co~
comportamento exemplar,
posições do regulamento
<l e Setembro (le 1917, os

a medalha militar (la classe (le
em conformidade com as disaprovado pelo decreto de 28
seguintes oficiais:

Medalha de ouro

Escola Prática de lníantarla

Major Luiz António Aparício.
Batalhão de caçadores

n.v 3

Major Vítor Hugo Antunes.
Batalhão de caçadores

n,O 5

Tenente António Augusto Muohad o.
Depósito Disciplinar

Tenente (lo infantaria
"Pilar Gomes.

Domingos Brital.lo <la Conceição

Medalha de prata

Ministério da Guerra - 2,' Direcção Geral- I.' RepartiçãO

Capitão (lo serviço <lo administração
Augusto Tõrros Baptista.

militar I~dl11undo

4,' região militar - Quartel general

Tenente, com a patente de capitão do extinto quadro .le
oficiais (lo secretariado militar 'José Alves Corroia o
Silva.
Batalhão de caçadores n, ° I

Tenente médico

Augusto Frederico

da Silveirn Machada.
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Grupo mixto independente de artilharia
Alferes do extinto
José (la Mota.

quadro

auxiliar

31;)

N.o 10

montada n. o 14

de artilharia

António

Escola Prática de Cavalaria
Tenente

Luiz

Valentim

Deslandes.

2.' companhia de administração
rrenente médico Guilherme
António
ches Pinto.
Alferes do serviço de administração
Oliveira Júnior.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

militar
do Amaral
militar

Abrau-

Joaquim

de

2.a Repartição

13) Doclara-s~ que o capitão de infantaria, cm serviço
TO Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de
d erra c Mar, Alberto Correia Duarte foi nomeado comunanto da La companhia do mesmo Instituto.

1-1:) Declara-se que o capitão Filipe do Nascimonto
.arros e tenente Arnaldo Nunes Vitória, ambos do regImento do infantaria
n." 4, foram nomeados para freqüentar o curso de oficial de informação do regi monto
que tem início em 1 de J unho próximo na Escola Prática
~o Infantaria,
em substituIção,
respectivamonte,
do al~res J OH(>Muria de Azevedo Gal\'~lo de 1\1elo ? tenente
ernfim Xisto de Aseis, ambos da mesma unidade, ficando, assim
alterada
11 relação
constanto
da declaran
~~o ~4) da n'rdem do Exército n." 1, 2. sórie, de 20 de
'Illcu·o último.

B

t ~0) Declarn-sc
que o tenente, do regimonto do infan.urla. n.O (i, Aucusto Faria Lagoá foi Il()me~tdo director

lllterlno da carr~jra de tiro do l\'llafiol, om snbstitu'içrtO do
te':~nte, da mesma unidade Eurico da Silva Atatde Mal nhll'l
.'
d e a d'Il1o.
" que passou à situação

I 16) Declara-se

quo () tenente miliciano do infantaria,
,quadro
ospecial
Manuel Pedro Hodrigucs
Pardal
( e~l ti
c
,
.11'
, S iu de ir servir
nas colónias no corrente ano.

(10
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17) Declara-se que o coronel de cavalaria, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, José Ricardo Pereira
Cabral presta serviço no regimento de cavalaria n. ° 7,
como comandante, desde 21 do corrente mês, para os
efeitos da alínea a) do artigo 47.° 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.
18) Declara-se que o tenente, do regimento de cavalaria n.? 1, João António da Conceição César foi nomeado
para freqüentar a 3. a turma do curso de fortificação,
comunicações e emprêgo e manuseamento de explosivos,
que tem início em 3 de Agosto do corrente ano na Escola Prática de Engenharia, em substituição
do tenente,
da mesma unidade, Joaquim António Ramos, ficando
assim alterada a relação constante da declaração 25) da
Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, de 20 de Janeiro
último.
19) Declara-se que o capitão de engenharia Eduardo
Veríssimo Dias Barbosa, que, pela presente Ordem elo
Exército, é colocado no regimento de sapadores mineiros,
presta serviço nesta unidade desde 7 de Março do corrente ano.
20) Declara-se que ficam suspensos das funções de s~rviço, nos termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina militar, o capitão médico, do batalhão independente de infantaria n. ° 22, António Martins do Araújo, o
o tenonte, na situação de reserva, Miguel Martins Camelo.
21) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Aristides Mourato de Sequeira, ql e, pela prosonto Ordem
do Exército, é colocado naquela situação continua a prestar serviço no distrito de rocrntamento' o reserva n." 1.
22) Declara-se qllO, por ter terminado os seus trabalhos, foi dissolvido o júri do exame para alferes chefes
de banda do música, nomeado pela declaruçüo 48) (!t.
Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano.
2,3) Declara~so que ,os sargentos n:i udantos músicos, ~lo
regimento do infantaria n.? 2, Jaimo Goncalves ('or1'oIÜ,
e do rogimento de infantaria n." 12, Manu'ol J oão ~\..h·os,
foram aprovados no COnClll'SO para alferes chefes de

2.· Série
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de música, aberto pela Ordem do Exército n.? 1
d O corrente
ano, obtendo,
respectivamente, '
12,2 e 11,7 valores.

banda
<)a
....

S é'1'1e,

Ministério da Guerra-I.a

Direcção Geral-

3.a Repartição

~4) Declara-se
que foram abrangidos
pelo disposto no
artigo 45.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro
de
19~3, .ficando ao abrigo do § 2.° do mesmo artigo, os
primeiros
sargentos,
do batalhão
de caçadores
n." 2,
Jo~é Alves Soares e do quadro de sargentos do secreta~Iado militar, elo quartel general da 3.a região militar,
J aime Alves da Cunha, alunos do primeiro ano ela Escola Central de Sargentos .

. 25) Declara-se que perderam a tolerância a que se refe~'e o artigo 34.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, pelo que não poderão mais freqüentar
a
Es~ola Central de Sargentos,
os sargentos ajudantes, do
regimento de infantaria n." 11, Manuel Duarte, do regisento ele infantaria
n.? 15, Laurentino
Rodrigues
elos
antos, do regimento de infantaria
n." 19, Miguel Augdusto, do batalhão de caçadores n.? 6, António de Sousa,
0. batalhão
de metralhadoras
n.? 1, Álvaro Pinto Carreu'a, do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, Diocleciano
Ernesto Moniz de Medeiros, e o primeiro sargento, da 2."
Companhia de administração
militar, José João Salgado
Júnior.
Ministério da Guerra _ 2.a Direcção Geral-

1 26) Vencimentos

que,

nos

termos

a

3.

Repartição

da lei n." 1:668,

:lee Agosto
9 de Setembro
de 1924, e decreto n .. .20:247, ele .24
de 1931 competem aos oficlaIs em segUIda
o

mencionados,

trausf~ridos

para

a situação

de reserva:

Tenente-coronel
<lo infantaria
Paulo
Tomó Mendes:
3581$65, sendo : pensão
de reserva,
262i$57 ; 101
~.o 888, 26i$25; lei n." 1:332, 63601; 0,14 por conto,
4i82. Tom 2 aumentos do 10 por cento sôbre o sôldo,
anos de serviço e 26 poriodos.
O~itão
do cavalaria
Manuel de Castro Man~o ~reto,
81 03, sendo : pensão de reserva, 206;)25; lei n. 888,
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:Wa62; lei n.? 1:332, 41;$25; 0,14 por cento, 12~91;
do vencimento total, 28~0t) são pela província ele
Angola e 70~20 pelo Ministério do Interior. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos de .
serviço e 61 períodos.
Tenente de infantaria Aristides Mourato (le Sequeira,
310~65, sendo : pensão de reserva. 202~50; lei n." 888,
20t525; lei n.? 1:332, 641$80; 0,14 por cento, 23;>10;
(lo vencimento total, 79~45 são pela província de Angola e 14645 pela de Moçambique. 'I'om 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sõldo, 43 anos de serviço e
120 periodos.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares <lo exército
José Belo Vieira, 124~60, sendo: pensão de reserva,
llGM5; lei n." 888,6698; 0,14 por cento, 1,$17. Tem
33 anos de serviço e 8 períodos.
27) Rectificado, se publica o vencimento a que tom
direito o oficial, na situação (1 e reserva, a seguir mencionado, em substituição do que lhe foi atribuído pela
Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, <10 corrente ano :
Capitão Camilo Coelho dos Santos, 89,$69, sendo: ponsão de reserva, 85625; 0,14 por cento, 4644. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 18 anos
(le serviço e 21 períodos.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral _ I." Repartição
~8) Nos termos do artigo 30.0 do decreto n. o 22:169,
ele 2 de Fevereiro de 1933, se declara que o número de
alunos a admitir no 1.0 ano da Escola Central de Sargentos, no próximo ano lectivo, será do vinte e oito.

Obituário

1029

Outubro 28 - Capitão miliciano farmacúutíco licenciado, José
Agostinho Geraldes de Macedo'.
1931.

Outubro

8 - Alferes miliciano médico licenciado Manuel Joaquim Mouta.
'
,
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14- Tenente-coronel

reformado José Marques Nogueira.
Tenente, na situação de reserva, Manuel António
dos Santos.
19 - Coronel reformado José I1igino Amado da Cunha.
22 - Major reformado Francisco
Eduardo
de Campos
Beltrão.
23 - Tenente de infantaria,
no quadro, Francisco
Alexandre Rodrigues Pereira de Figueiredo.
26 - Alferes reformado,
inválido de guerra, Américo
dos Santos.
18 -

Rectificação

Na Ordem do Exército n.v 9,2.' série, do corrente
I. 11, onde se lê: "Reforma», deve ler-se: "Reserva».

ano, p. 2G6,

António de Oliveira Salasa».
Está conforme.

o Ajudante

General,

fl~~JÚ;..« L d

~

Oa.LOI~aI&

DA 611ERWf\Jo!e 11 rp ~,
-------~------~~----~~-MINISTÉRIO

Ordem do Exército
2.9

Série

15 de Junho de 1936

N,O 11

o

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. Manda o Govêrllo da República Portuguesa, pelo Mi- t
l11stro da Guerra, nomear os oficiais abaixo indicados
para a freqüência de estágios e cursos em França, no
~~l'rente ano, e que a cada um dos mesmos oficiais seja
l~lto o abono de uma ajuda de custo correspondente a 2
lb!as diárias durante o tempo que estiverem no satran~?lrO, que não irá além de noventa dias, e mais uma
luda de 20 libras para despesas de representação, bem
~omo o necessário para as dospesas de transporte, aboOs estes que devem ser feitos pelas verbas inscritas no
~ü~ítulo4.0, alíneas c), d), f) e 11) do n. o 1) do artigo 9? o,
d ea?) do n.? 2) do mesroo artigo e alínea c) do n. 1)
o artigo 98.0 do ol'f'aInento do Ministério da Guerra
..
P ara o corrente ano económico:
~aj?l' de infantaria Luiz António Aparício.
allltão de infantaria Joã.o pinto Ribeiro.
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Tenente de artilharia José Bento Borges.
Tenente de cavalaria Manuel Ferreira Peixoto da Silva.
Ministério da Guerra, 21 de Maio de 1936. - Por delegação
do Ministro
da Guerra,
o Sub-Secretário
do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4_ de Junho de 1936. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

li Ministério

da Guerra _La.

RECURSOS
Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 13 do corrente mês:
Negado provimento
ao recurso n.? 2:383, interposto
peranto o Conselho do Recursos pelo capitão, separado
do serviço,
Artur da Silva Videira, nos termos do
artigo 34.° do regulamento
do Conselho
de Recursos, de 12 de Agosto de 1927, por não ter fundamento legal, e em que recorria do despacho ministerial
que lhe indeferiu o requerimento
em que reclamava
do facto de lhe não ter sido concedido o segundo aumento de 10 por conto sõbre o sôldo e de lhe não ter
sido rectificado o seu vencimento de reforma, tendo-so
em atenção o referido aumento.

111- MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇÃO

da Guerra - La Direcção Geral-

Por portaria

2. a RepartiçãO

de 2 de Maio findo:
Adidos

Major miliciano de caminhos de forro, do quadro especial,
do regimento de sapadores de caminhos do forro, Miguel
Vaz Duarte Bacelar e tenentes, do regimento de infantaria n." 11. Afonso Martins Correia Goncalves, do batalhão de caçadores n." 1, Manuel Freixo o do infnntaria, do
distrito de recrutamento
o reserva n.? 1, António )\faria Mondes Cardoso, por terem sido requisitados
para
dosompenhar
comissões
de serviço
dependontes
do

2.- Série
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Ministério do Interior,
o primeiro na polícia de seeura?ça pública e os restantes na guarda nacional republicana, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 17, 25, 27 e 24 de Abril de 1936.

Por portada

ele 9 de' .},;faiofindo:
Adido

Tenente,
do regimento
de infantaria n. o 3, Isaac Vieira
Braga,
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 3 de Maio de 1936.

Por' portaria

de 16 de Maio findo:
Quadro da arma de infantaria

de infantaria,
adido, J osó Pedro Pereira, 'Iuo,
de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou
em 14 de Maio de 1936, preenchendo
vaga no respectivo quadro.

'I'enento

Por- portaria

de 23 de Maio findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenentes do infantaria,
adidos. Fernando Vieira do Azevedo e Afonso EurIco Ribeiro Casais, que, de regresso
respectivumcnte
dos Ministérios do Interior e das Finanças, se apresentaram
em 5 e 21.de Maio. de .193G,
por terem deixado de prestar serviço, o pnm61l'o na
guarua nacional republicana
e o segundo na guarda
fiscal, e preenchendo ambos vaga no respectivo quadro.
Adido

Tonente,
do batalhão
do motralhudoras
n.? 3, Jaime
(Judos Correia Mota, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de sorvi<;o dependente do
Ministério das Col6uias, nos termos UO artigo 31.: d~
decreto n.? 13::~ü9,de :?:~ de Março de 192,7, e n. 7.
do artigo 11.0 da Carta Orgfmica do Imp~no, dev,ondo
s('1' cousiderado
nesta sitllu(,:fw detido lo do Maio do

1930.
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Disponibilidade

Tenente do serviço de administração militar, adido,
Álvaro de Oliveira, por ter deixado de prestar serviço
na Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Maio de 1936.
Reserva

Tenonto, supranumerário permanente, do regimento do
infantaria n. o 7, João da Silva Louro, nos termos do
§ 3.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de
de Setembro de 1929, por ter atingido o limite deidade,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Maio de 1936.
Reforma

Coronéis, na situação de reserva, Luiz Veríssimo de
Azevedo e J osé Alves Simões, tenente- coronel do serviço de administração militar, do quartel general do
govêrno militar de Lisboa, Guilhermino Augusto de
Melo Sárria e capitão de infantaria, supranumerário permanente, do distrito de recrutamento o reserva n.? 15,
José Nobre da Veiga, os dois primeiros nos termos
do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27
de Setembro de 1929, e os rostantes por terom sido
julgados incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 21, 21, 18 e 4 de Maio
de 1936.
Baixa do serviço

Capitão miliciano de reserva de infantaria J osé António
Ramos, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decroto
n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido
o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Abril de 1936.
Por portarias de 30 de Maio findo:
Adidos

Tenentes, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Ivo Benjamim Cerqueira e, do regimento de cavalaria n." 9,
Armando Mário Gonçalves Canelhas o alferes, do
batalhão do metralhadoras n." 1, Manuel Albuquerque
Gonçalves do Aguiar, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentos, o
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segundo do Ministéri~ do Interior, na guarda nacional
republicana, e os restantes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do decreto n.? 13:309,
de 23 de Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação desde 23 de Maio de 1936.
IV - PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portarias de 18 de Maio findo:
Reforma

Major, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na mesma situação, inválido de guerra,
Fernando de Sousa Medeiros, nos termos do artigo 67.0 do decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro de
1929, alíneas a) e d) do s u § 1.0, artigo 68.0 do
mesmo decreto e artigo 90.0 do decreto n. o 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, contando a antiguidade
dosde 27 de Janeiro de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Junho de 1936. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto' n.? 22:257).

Tenentes, os alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, na mesma situação, inválidos de guerra, José
Augusto Casquilho Faria e Alberto Baptista Álvares,
nos termos do artigo 67.0 do decreto n.? 16:443, de
1 de Fevereiro de 1929, alíneas b) e d) do seu § 1,0,
artigo 68.0 do mesmo decreto e artigo 90.0 do decreto
n.O 17:378, de 27 de Setembro de 1929, contando ambos a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1935.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Junho de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

v-

COLOCAÇÕES,

Ministério

EXON ERAÇÕES

da Guerra _La Direcção

E TRANSFER~NCIAS
Geral- 2.a Repartição

Por portaria de 6 do corrente mês:

1:>.

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

rO~ldonte do conselho 'ldministrativo, o major do ser0 de administração ~nilitar, da 3. a Ropartição da 2. a
lrecção Gorai dêste l\{inistério, Henriquo José da Costa.

1)9
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11
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n.O 12

'I'oncnto, do batalhão de caçadores n.? 8, António
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

Paula,

n. o 21

Capitão miliciano do serviço de administração
do quadro especial, da inspecção das tropas
nicação, José Martins dos Santos Loureiro.

militar,
de comu-

Batalhão de caçadores n. o 7

Tenente de infantaria,
de bombardeamento,

do grupo independente
do aviação
Francisco
Pires Júnior.

Distrito de recrutamento e reserva n. o 2

Sub-chefe, O tenente-coronel,
do regimento do infantaria
n.? 4, José Lúcio de Sousa Dias, som dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Alferes, do regimento do artilharia
Mendonça Duarte Pedro e, do
dente de artilharia montada n. o
Silva o Bernardo Rehõlo Neves
Regimento de artilharia

ligeira n.? 1, Joaql1ÍUl
grupo mixto indepen14, Mário Arnaldo da
Diniz de Aiula.

de costa n. o 2

Capitão

do extinto
quadro
auxiliar
(le artilharia,
no
mosmo extinto qlla dr o, Francisco
António Viegas.
Tenente do oxtinto quadro auxiliar do artilharia,
do depósito geral de material
do guerra, Raúl Mendes
Hlholl'O.
Grupo de defesa submarina do costa

Tenente do extinto quadro auxiliar do artilharia,
do rcgimonto do artilharia de costa n.? 2, .\ ntónio Henriquos,
Companhia de trem hipomõvel

Sogundo comandante,
O major do extinto quadro ullxilinl"
de artilharia,
do grupo tio defesa submarina de costa,
Miguel da Conceição Corroia.
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Regimento de cavalaria n." 4

Tenente, do regimento de cavalaria
Xavier Banazol.

n. o 7, João José

Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes, do regimento de' cavalaria n.? 8, Luiz Manuel
Tavares, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Militar

Capitão de cavalaria,
cota Martins.

no quadro da arma, Amadeu Bu-

Quadro de oficiais chefes de banda de música

Capitão chefe de banda de música, do batalhão de caçadores n." 2, Henrique Lopes, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspec\ão.
'
Por portaria de 13 do corrente mês:
1." região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão do engenharia, da escola prática da arma, Eduardo do Abreu Campos, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

n." II

Tenr:nte de infantaria, no quadro da arma, Viriato MonteIro da Silva.
Batalhão de caçadores n." 6

A.lf01'CSde infantaria
1 •
nmguos Carreto.

C

.

,

no quadro da arma, Manuel Do-

Batalhão de caçadores n." 7

~l~Itão (lo infantaria, no quadro da arma, António Emi10 Simões da Mota.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

A. lfel'()S
. I . }'Igolla
" n. o 4 , José
S. ? d'orc.gllllCllto de artLlHU'1u
,erglO Pessoa

cional.

sem dispêndio para a Fazenda
'

Na-
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Por portarias

2.' Série

de 15 do corrente mês:
Conselho de Recursos

Exonerado de vogal, o general Júlio Augusto Rodrigues
de Aguiar Júnior.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Vieira de Azevedo.

n.O 3

no quadro da arma, Fernando

Batalhão de metralhadoras

n.O I

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Afonso Eurico Ribeiro Casais.
Depósito de material aeronáutico

Tenente do s~rviço de administração
nibilidade, Alvaro de Oliveira.

Ministério

da Guerra - 3.

a

Direcção

militar, em dispo-

Geral - I.3 Repartição

Por ter sido publicada com inexactidões a portaria de 30 de
Dezembro de 1935, inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2.' s6rie,
do corrente ano, novamente se publica a seguinte portaria:

Por portaria de 5 de Maio findo:
Nomeado professor adjunto efectivo da 11. a cadeira
da Escola Militar (finanças e administração pública;
tecnologia administrativa militar; organização o administração de emprêsas industriais e comerciais), nos termos do artigo 22.0 do decreto n.? 13:7G4, do 13 de Junho de 1\:)27, desde 3 do Novombro de 1935, o capitão
do serviço de administração militar António da Silva
Simões.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Junho de 1936. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

VI- AUMENTOS
Ministério

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _La Direcção

Geral - 2.3 RepartiçãO

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:24-7, de 24 de Agosto do 1931, desde as datllS

2.- Série
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aos oficiais em seguida men-

Por terem completado o tempo de permanência no oflcialato 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 segundo aumento
de 10 por cento sObre o sOldo:

Por portaria de 25 de Abril do corrente ano:
Artilharia - tenente João Vitorino Fróis de Almeida,
adido. no Ministério do Interior, em serviço na polícia de segurança pública, desde 2 de Abril de 1936.
Por portaria de 30 de Maio findo:
Infantaria - tenente-coronel Manuel Valente, no quadro
da arma, desde 30 de Abril de 1936.
PQ?'portaria de 6 do corrente mês:
Médico - capitão Carlos Máximo de Figueiredo, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, desde 25 de Março
de 1936.
Idem para o terceiro
sOldo:

aumento

de 10 por cento sObre o

Por portaria de 6 do corrente mês:
Infantaria _ capitão Lucí~io da C~n~a, ~sório Couti~lho
Rebêlo, a<lido, em serviço no MllllstOl'lOdas Colómas,
(losdo 11 de Março de 1936.

VIIMinistério

CONDECORAÇOES

da Guerra _

La

E LOUVORES

DirecçAo Geral-

a

I. Repartição

portaria de 15 do corrente mês:
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
<1ebons serviços o brigadeiro de infantaria, com o curso
do estado maior Mianel de Almeida Santos, por, segundo deliboração d~ Supremo Tribunal Militar, estar
POJO
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ao abrigo da última parte do § LOdo artigo 8.0 do regulamento
para a concessão da medalha militar, aprovado pelo decreto n. o 3:392, de 28 de Setembro de 1917.

VIII - DEClARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciado com a Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha o soldado n.? 315, da 2.a companhia do batalhão
n.? 1 da
guarda fiscal, Joaquim Bailhau Fazenda, é-lhe permitido
usar as respectivas
insignias.

2) Declara-se que foi escolhido o dia 27 do próximo
mês de Julho para a 1.11 prova do campeonato
do cavalo de guerra, que terá lugar em Tõrres Novas.

Ministério

da Guerra _I.a

Geral-I.a

Direcção

Repartição

3) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei
d os Belgas com o grau de oficial da Ordem de Leopoldo II o capitão do infantaria Francisco
Pereira de Barros, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições
do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela
mercê e usar as respectivas
insígnias.
4) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
oxemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro do 1917, os soguintes oficiais:
Medalha de ouro
Conselho fiscal dos estabelecimentos
da Guerra

produtores do Ministério

Major do serviço de administração
gusto N unes d a Silva.

militar

Acúcio Au-

Conselho de Recursos

Capitãis
nodo

de infantaria Fernando
de Castro
O Augusto
de SOIlRa Mo(loiros.

<la Silva Ca-
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N.· 11

n.s

Regimento de infantaria

:\Iajor Raúl Emídio de Carvalho.
Capitão Hermano Diogo da Cunha.
Tenentes João Augusto de Freitas

II

e Fernando

Vargas.

Distrito de recrutamento e reserva n." 6

Tenente

José

Correia

Noronha

e Meneses.

Batalhão de ciclistas n.· I

Capitão

António

Augusto

Tavares.

Regimento de artilharia

Tenente-coronel

de costa n.· 2

Manuel Ilolbeche Correia

do Freitas.

Fábrica de equipamentos e arreios

Capitão do extinto quadro
Augusto de Almeida.

auxiliar

de artilharia

Carlos

Regimento de cavalaria n.· 8

Capití10 do serviço de administração
Joaquim (le Carvalho.

militar

Adriano

Direcção da Arma de Engenharia

Major do extinto quadro
Manuel Botelho.

auxiliar

de engenharia

António

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente-coronel

Júlio

César

de Carvalho

Teixeira.

Direcção do Serviço de Saúde Militar

médico

Tenente-coronel
Sá Teixeira.

Afonso

Henriques

Botelho

elo

Escola Militar

'Major de ongenharia

.José IIormínio

de Sousa Sor1'l\l1o.

Medalha de prata
Grupo de artilharia

.AlfOl'eR dn extinto

quadro

a cavalo n. o I

auxiliar

do artilharia

Joaquim

do Rosári o UaHtela.
GI'UPOde defesa submarina de costa

T(ln~~nte do s~rviç'() de admini8tra~ão
]Wln <laR Noyos 'fal'tins.

militai' VascO Sern-
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da Guerra -

f.a

Direcção Geral-

2.' Série

2.a Repartição

5) Declara- se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, comandante do regimento de infantaria
n.? 11, Fernando Augusto Borges Júnior e o capitão da
mesma arma e com o mesmo curso, em serviço no quartel
general da 4. a região militar, Celso Mendes de Magalhãis deixaram, desde 1 do corrente mês, de acumular
aquelas funções com as de instrutores permanentes da
Escola Central de Oficiais.
6) Declara-se que oportunamente serão indicadas as
datas desde que contam a antiguidade os capitãis de
infantaria António Azevedo dos Reis e João Pascal
Machado Benevides, promovidos pela Ordem do Exército
n. ° 9, 2. a série, do corrente ano.

7) Declara-se
viço, nos termos
ciplina militar,
arma, Mário de

que fica suspenso das funções de serdo artigo 170.° do regulamento de diso tenente de infantaria, no quadro da
Azevedo Canelas.

8) Declara-se que o tenente, do batalhão de caçadores n.? 7, Eduardo Pinto Barradas foi nomeado para
freqüentar aLa
turma de fortificação, comunicações
e emprêgo e manuseamento de explosivos, que teve inicio em 8 do corrente mês, na Escola Prática de Engenharia, cm subatitutção do tenento do mesmo batalhão
Condorcet Pais da Cunha e Sá, ficando assim alterada
a relação constante da declaração 25) da Ordem do Exército n." 1, 2.n série, do corrento ano.
9) Declara-se que ficou sem efeito a parte da portaria
de 30 de Maio findo, inserta na Ordem do Exército
n." 10, 2.a série, do corrente ano, que colocou no regimonto de infantaria 11.° 3 o tenente do infantaria, no
quadro da arma, Fernando Vieira de Azevedo.

10) Declara-se que dove ser considerada sem dispôndio para a Fazenda Nacional a colocação no batalh~o
de metralhadoras n.? 1, insorta na Ordem do Exé7"cdO
n. ° 10, 2. a sério, do corrente ano, respeitante ao tonento
de infantaria, no quadro da arma, Jerónimo Xavier de
Morais Sarmento.

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N." 11

333

. ~1) Declara-se que o tenente, do regimento de infantaria n.? 3, Albano José da Cruz desistiu de servir nas
colónias no corrente ano.
~2) Declara-se que o tenente, do regimento de infantaria n." 19, Francisco António Gonçalves foi nomeado
para freqüentar a 2. a turma do curso do sapadores, que
tem inicio em 20 de Julho do corrento ano, na Escola
Prática de Infantaria, em substituíção do tenente da
mesma unidade Francisco de Oliveira Charneira, ficando
assim alterada a relação constante da declaração 15) da
Ordem do Exército n. o 1, 2. a série, de 20 de Janeiro
último.
13) Declara-se que o tenente miliciano, do quadro especial, do batalhão de caçadores n. o 1, Joaquim José
Alves da Mota foi nomeado para freqüentar a L." turma
do curso de gases e fumos, que tem lugar no corrente
ano na Escola Pratica de Engenharia, com princípio em
6 de Julho próximo, em substitutção
do tenente da
mesma unidade João Baptista de Azevedo Coutinho,
ficando assim alterada a relação constante da determi~ação 24) da Ordem do Exército n, o 1, 2. série, de
O de Janeiro último.
1l

14) Declara-se que ficou sem efeito a parte da portaria
de 31 de Dezembro de 1935, inserta na Ordem do Exército n. o 21, 2. a série, do mesmo ano,. que. col.ocou no
grup? de espocialistas o tenente de artI~~arla, Illstr~tor
de glmnástica e oszrimu da Escola Militar, Graciano
Ferreira dos Santos~

15) Declara-se que o capitão de cavalaria Amadeu
Buceta Martins, promovido a êste ~ôs,to'para. o qu~dro
da arma por portaria de 25 de Abril último, inserta na
Ordem do Exército n, o 8 2. série, do corrente ano,
~Ontinuou prestando sorvi~o na Escola Militar, pelo gue
Cou -sem efeito a parte da portaria de 28 do refendo
tnês de Abril publicada na citada Ordem, que colocou
o llJ.esmo oficial no reO'illlento
de cavalaria n. o 6.
o
1l

v' 16) Decln.ra-se que fica suspenso das funções de s~r!Ç~, nos termos do artizo
170.0 do regulamonto de disO
CIPIJna
militar o tenento de aeronáutica, com ~ paten!e
d
. 1 aorOl1l1U
' t Ico , Luiz
Go c·'
apItão do' depósito de mnterra
uerl'eiro Padilha de Castro.
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17) Declara-se
que o tenente-coronel
do serviço de
administração
militar, em disponibilidade,
Carlos Gomes
Teixeira chegou it altura para entrar no quadro em 18
de Maio findo.
18) Declara-se que o capitão miliciano do serviço de
administração
militar, do quadro especial, da delegação
da 3. a Repartição da 2." Direcção Geral dêste Ministério,
na 4.11 região militar, Manuol António de Carvalho Martins foi transferido
para a delegação
da mesma Repartição na 3.a região militar, por motivo disciplinar.
19) Declara-se que o t~nente do extinto quado de oficiais do secretariado
militar, supranumerário,
do quartel
general da 2. a região militar, Vasco Miranda Baptista
chegou à altura para entrar no quadro em 6 de Maio
findo.
20) Declara-se
que a nomeação do coronel, na situação de reserva, Francisco
Faustino
como vogal do conselho de administrução
do cofro de previdência
do~
oficiais do exército metropolitano,
insorta na Ordem do
Exército n.? 21, 2.a série, de 1935, deve ser considerada para o biénio 1936-1937.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3.:1 Repartição

21) Vencimentos
quo, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro
de 1924, o decreto n. ° 20: 347, do 24. de
Agosto
de 1931, competem
aos oficiais em seglLlda
mencionados,
transferidos
para as situações de roserva
e reforma:
'I'enente-coronel
do serviço
do administraçâo
militar
Guilhermino
Augusto de Melo Sárria, 348,)3:2, sendo:
pensão ue reforma,
255675; loi n.? 888, 2M57; l~l
n." 1:3)32, MLH5; 0,14 por cento, 15657; do "enCImento total 78S35 são pela província
de Angola e
34a80 pelo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentoS
de 10 por cento sõbro o soldo, 40 anos de serviço o
60 períodos.
Capitão de infantaria
José Nobro da Veiga, 2816g7~
sendo: pensão de reforma, 107,$50 . lei H.O 888, 19,sn).'
lei n.? 1:332, 55~30; 0,14 por cento, 8652; do ven(,W
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mento total 20,a07 são pela província da Guiné. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 42 anos de
serviço e 43 períodos.
Tenente de infantaria João da Silva Louro, 178$75,
sendo: pensão de reserva, 162t$50; lei n ,° 888, 16;$25;
do vencimento total 25i$50 são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos ele 10 por cento sobre o sõldo
e 35 anos de serviço.
22) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada hábil Conceição Simões de Campos para
receber, ao abrigo do 11.°3.° do § único do artigo 1.0
do mencionado decroto, os vencimentos de seu irmão,
Policarpo Simões, soldado inválido de guerra n." 41, da
9.a companhia de reformados, internado na Casa de
Saúde do 'I'olhal.

Obituário

193G
Junho

»

"

1-

Capitão médico reformado António Augusto Correia
dc Campos.
5 - Capitão reformado Antú,niy ~I~t~ne~. J'
•
7 _ Coronel reformado António
I'ibúrcio Pinto Car-neiro
de Vasconcelos.
15 - Capitão miliciano, na situação de reserva, Inácio de
Loiola Pires da Silva.
15 _ Alferes reformado, inválido de guerra, António Augusto Veloso.

Ant6nio de Oltoeira Salazar.
Rstâ conforme.

o Ajudante

Genel'al,

fl~~~~Lb4-

LlOTECI\
~

,

MINIS TERIO Df\ GUERRf\

Ordem do Exército
2.a

N,O 12

o

Série

30 de Junho de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

, Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo lUinl~tro ela Guerra,
conceder,
nos termos do decreto
~6:070, ele 25 de Setembro de HJ28, a D, Eulália
~ a~'la da Silva e D. Alice da Conceição Silva, órfãs do
:tuJor reformado
Manuel Inocêncio da Silva, a reversão
i,a cota parte do subsidio mensal de 615 que percebia seu
ctlUão Nelso da Silva, () qual, em 18 de Janeiro de 1933,
O~~l~t()u ,dezóito anos de idade.
1 11nlstérlO da Guerra 3 de Junho de 1936. - Por dete,u\,u,o do Ministro da 'Gllerra
o Snb-Secretário
de Esa( o ela Guerra, Fernando dos Santos Costa.

M

(Visada
polo Trihunal do Contas cm 16 do Junho do 1P36, Não
são devidos
omolu01ontos, uos termos do doerotv n.? 22:257).

ni ~tfunda () nov(!rno da Ropública Portuguesa,
pelo MiIS 1'0
1 Guerra
.
I) o
(a
conceder
nos termos d() docre. t o
. 16:070, de 25 de :-\etembl:o do 1928, a D. Júlia Pinto
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Coutinho, órfã do major reformado Joaquim Pinto de
Sousa Coutinho, a reversão da cota parto do subSídio
mensal de 6/; que juntamente com ela percebia sua mãi,
D. Maria da Glória de Sousa Pinto Cardoso Machado,
falecida em 11 de Abril do corrente ano.
Ministério da Guerra, 3 de .Tunho de 1936. - Por delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Vi 'ada pelo Tribunal
de Conta. em IG de Junho de 19:JG. Noo
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto u," :3~:257).

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decro~()
n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1028, a D. Maria
Carmelina do Jesus Baptista, viúva do tenente reformado José Rafael Baptista, a reversão elas cotas partes
do subsídio mensal de 66 que juntamente com ela percebiam suas filhas D. Juliana de Jesus Baptista c
Cristina de Jesus Baptista, que contraírum matrimóUlO,
respectivamente, cm 12 de Outubro de 1935 e 22 dr
Abril do corrente ano.
Ministério da Guerra, 3 de Junho de 1936. - por delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

p.

(Vi""da pelo 'Tribunal do Contas em 16 de .junlto de 1936. N~o
são dovidos emolumonto-,
nos tOl'lUOS do docreto n.? 22:2bl)~

Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da G uerru, -conceder, nos termos do drcrcto
n.? 16:070, ele 25 de Setembro de 1928, a D. ~1aria Madalena Lourenço e sua irmã D. Ana da Concciçtlo Lourenço, órfãs do alferes reformado Francisco Lourenço,
a reversão da cota parte do subsídio mensal do 61> q~ie
percebia sua mãi, D. Maria da Conceição Lourenr,:o. falecida cm 25 do Maio do corrente ano.
Ministório da Guerra, 13 de .J unho de 1936. - por (!clegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de J<,stado da Guerra, Fe1'1wndo dos Santos C08ta.
"

~;ta

(Vl~lIda pelo Tribunnl do Conta. om 19 de Junl.o do 1~·~~i.1Í57).
sao dovidos omo lumontos,
DOi termos
do doe"oto n, _•.

2.- Série
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11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério

da Guerra _La

Por portaria

Direcção

Geral-

2.a Repartição

de 16 ~e Maio findo:
Adido

Alferes, do regimento de cavalnria n." , G, Joaquim da.
Cunha Frazão Pereira, 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 8 de
Maio de 1936.
'
(Anotada

pelo Tribunal

de Con tus em 25 do Junho

do 1936).

PQ?"portarias de 30 de Maio findo:
Demitido do serviço do exército o capitão de infantaria,
no quadro da arma, Aníbal Artur Marcelino, por, em
14 de :\Iaio de 1936, ter completado o tempo de ausência ilegítima necessário para ser considerado desertor, nos termos do artigo 6,0 do docreton." 21:943,
do 5 do Dezembro de 1932, alterado pelo artigo 2.0
do decreto n.? 22:243, do 23 de Fevereiro de 1933,
devendo ser considerado nesta situação desde a referida data,
(Anotada pelo 'I'ríbunal do Contn" om 17 do Junho de 1936).
Quadro da arma de infantaria

Tenentes de infantaria, adidos, João Guedes das Neves
Sacadura e Amilcar de Sousa Ferroira, que, de ro~resso do :\Iinistério das Colónias, se apresentaram
..7 de Maio do 1936, preenchendo vaga no respectivo
quadro.
(Vi.ada polo Tribunal de Contns om 18 de Junho do 1936. ~~)o

:Jll

silo devidos

omolUlllcntos,

nos tOI'mos do deoreto

n.? 22:2;)7 .

Reserva

'l'onento-coronel médico, da Díroccão do Servi?o d,e
Saúdo Militar Afonso Henriques Botelho de Sa Teixeira, nos ter~os do § 3,0 do artigo to. o do decreto
11:° 17:378, de 27 de Setembro de 1929, ,por ter aun1S,ldo o limite do idade, devondo ser conSIderado nesta
sItuação desde ~5 do 1\[aio do H)36,
(Visaua pelo Tribunal
vido. flmolumontos,

l8 d JLlnho do lD36. Detia Contas em
o
022'257)
do docroto n,
•
.

00.8 trrJUoI
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Reforma

Coronel, na situação de reserva, Raimundo Enes Meira,
nos termos do § 4. o do artigo 10. o do decreto n. o 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, por ter atingido o limite
de idade, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Maio de 1936.
(Anotada

Por portaria

pelo Tribunal

de Contas

em 17 de J'unho de 193G).

de 6 do corrente mês:
Supranumerário

permanente

Tenento de infantaria, adido, Aníbal Borba da Silva,
que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou cm 3 do corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana.
(Visada polo Tribunal
do Contas om 25 de Junho de 1930. Não
são devídos emolumeutos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Adidos

Tenentes, do regimento de infantaria n.? 15, João ~c
Barros Amado da Cunha, do regimento de infantana
n." 19, Francisco de Olivoira Charneira, do batalhão
de ciclistas n. o 1, Manuel Rosa da Costa e, supraUllmerário permanente, do batalhão do caçadores n. o ,
António Joaquim Gonçalves, por torem sido reqUISItados para desempenhar comissões do serviço dependentes, o primeiro do Ministério
das Finanças, na
guarda fiscal, e os restantes do do Interior, na guarda
nacional republicana, devendo ser considerndos nesta
situação, respectivamente, desde 30 <loMaio findo e 1,
3 e 1 do corrento mês.

*,

(A notadas

polo Tribuna!

do Contas

em 23 do .juubo

do 193(;),

Disponibilidade

Capitão de cavalaria, adido, J ergo Alcide dos Santos
Pedreira, quo, do regresso do 1\1inistório do Intorior, SO
apresentou em 21 de Maio de 1936, por tor deb;:atlo
do prestar serviço na polícia do segurança pública.
4:.W2'.261).
Não
(VI",da pulo 'I'rtbunnl
de Contas em 25 do ,Junho do 1;1
alto duvldoa cmolumento-,
nos termos do decreto 11 2.

2.1 Série
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Reserva

Coronel. d~ ~nfantaria, promotor do Conselho Superior
do Disciplina do Exército, Bruno José do Carmo e
tenentes -coronéis, de infantaria, em inactividade, 1\1a~uel ~e Mesquita e do extinto quadro auxiliar de artIlhana, da companhia de trem hípomóvel, José Maria
Ferraz, os dois primoiros por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e o último nos termos do § 3.0 do artigo 10.o
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 18,
15 e 26 de Maio de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Junho de 1936. Devidos emolumentos,
nos termos do decreto n. o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes ~ilieiano, licenciado, do batalhão independente
do infantaria n.? 23, Eduardo Augusto de Lacerda Nunes, nos termos do § único do artigo 94.° do rogulamento
para a organização das reservas do exército, aprovado
pelo decreto do 2 de Novombro de 1899, modificado
pelo artigo 72.° da orgcnização do exórcito de 1911,
por pedir, devendo sor considerado nesta situação desde
30 de Maio 'de 1936.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Junho de 1936. Nã!>
são devidos omolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Reforma

Capitão, do rozimento de cavalaria n." 1, Adelino de
Mel~ e Sousa~ por tor sido j ulgad~ incapaz de todo o
servIÇO pela junta hospitalar de lllspecção, dovon~o
ser considerado nesta situação dosde 18 de :l\faIO
do 1936.
(Visada pelo 'I'rlbuunl de Contas em 25 de Junho do. lü36. Davi·
dos emolumontos,
nos tormos do docroto n.? 22:2;)7).

Ali,
.
I .,
eres, com patente de tenonte, do sorvlç~ do ac ml111S'
tração militar, supranumerúrio, João BaptIsta Marqu~s,
U?s .tormos do artigo 177.° do rogulamento ~lo d:s,
~lPhna militar, devendo ser considerado nesta i:ntuaçuo
esdo 1 do corronto mós.
,
C"'
de ILlnho do ioso. Nü!>
(Visada pelo TrJlJutlaJ do anta" em •. 1
;\\lereto n.v 22:257).
são devldoa CJuolumonLoS, nOS tormos do
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Por portarias de 13 do corrente mês:
Adidos

Tenentos do serviço de administração
militar, supranutnerário, da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral dôste
Ministório, João Prancisco Calado e, supranumerário
permanente,
do depósito geral de matorial do aquartolamente,
António Ventura,
por terem sido requisitados para prestar
serviço na Manutenção
Militar,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 1 e 3 do corronte mês.
(Visada polo Tribunal
do Contas em 26 do Junho de 1936. Devídos omolum outos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Disponibilidade

Major de artilharia,
adido} António Caldeira Pinto Roboche, por tor deixado de prestar
serviço na fábrica
de cartuchamo
o pólvoras químicas, devendo SOl' considerado nesta aituação desde 0 <lo corrento mõs.
(VIs.da 1'0'0 'I'r+Luual de Coutas ern 2G ele Junho de 1036. Não
s ão devldos
emof umeuto r, nos termos do decreto D.o22:2.)7).

Reserva

Capitão chefo do banda de música, no quadro, lIenrique
Lopes, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro do 1029, por t01' sido
julgado incapaz do serviço activo pela j unta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situaçãO
desde 18 do Maio do 103G.
(Vi""da pelo 'I'ríbunnl
vidos emolumentos,

ele Contas
termos

IIOS

cm 26 d" Junho do 1936. Dedo doere lo TI.o 22:257).

Reforma

Major, na situação do reservn, Vicente do Oli\'oira o
Sousa, nos termos do § J. o do artigo 10. o do docr~to
ll:o 17:3.18.' do
do Setembro do 102\), por tor atl~-

2y

gido o limito de idade, devendo ser cousiderado
situação desde 8 do corrente mês.
(,\notada

1>010Tt-lbun al du Coutas

('1Il

23 d,' Junho

ncst,\
de 1930)'

Baixa do serviço

Tenente miliciano do reserva
termos do § 5.° tio artigo

do infantaria 1funuol, nOS
G1.° do decreto n." 12:017,

2.' Série
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~o 2 de Agosto de 192G, por ter atingido
Idade, devendo ser
8 do corrente mês.
(Anotadn

considerado
polo Tribunal

nosta

o limite de
situação desde

do Coutna em 23 de Junho

de 1936).

POI' portarias de 20 do corrente mês:
Adidos
a

Oapitão do serviço de udministrnção
militar, da 3. Repartição da 2.11 Direcção
Geral dõsto Ministério, Clomente Uafael LeflO, por ter sido requisitado
para
prestar
serviço na Manutenção
Mil itar, devendo ser
considerado
nesta situação desde 17 do corrente mês.
(Ví s ada pe lu Tribunal de Contas cm 30 do Junho de 1936. Devidos omolumontos, lIOS roruios do doere to n. o 22:257).

Tene'ntes de infantaria,
no quadro da arma, Mário Lourenço dos Santos e, do regimento do infantaria n." 15,
José Caetano, por terem sido requisitados para desemP?r:-har comissões do serviço dopendentes
do Ministório do Interior,
na guarda
nacional
ropublicana,
devendo 501' considerados
nesta situação desde 15 do
corrente mês.
(.\noladn

pelo rl'l'lbunal

(1.'\

Ctlllta:-i cm 20 do .Iuuho do lÚ3G).

Inactividade

Tenente, do batalhão
de caçadoros n." 9, Henrique da
Costa Gomes, por ter sido j ulgad~ incapaz ~o serv~ço
temporàriamento
pela junta hospItalar
de ínspecçao,
dovendo ser considerado
nesta situação desde 25 do
::\[aio de 193G.
(Visada. pol) Tribllnnl de Contas em 30 de Junho do l~~)~;.~~)O
são doviltos emolumentos,
nos tui-mos do decreto n. ...-....\) .

Reserva

OPIl.oral, vogal do
upremo TribunallHilitar,
Raúl Olín~[uo Boaventura
Ferra» e tenente miliciano de artllI;a.ria, do quadro especial, adido, cm ::;ervi\~ no Minish'no das Colónias, ~1an\lel Ribeiro do Gouveia Prestes,
1l0~ termos do ~ H.o do artigo 10.0 do decreto.n.o 17:.37.8,
do 27 dl' Setembro de HJ2!), [lar terem atingido .0 hJll~lto
,lo idade, dovcndo ser considerados
nesta ~lÍuaçl.lO,
respectivUlllf'nte,
desde 12 de Junho o 12 do I, overelro

do 10')G
tJ.

. (\"'lsndn
do

.

I J I lo 1936 Dovfpcl" Tribunal de Couta:'.> am .lO (o u~ !~).\)1':1) .
omol JlwntoS, IIOS tormos du dl.lcr"to Jl .......... \.1 •
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de 27 do corrente mês,'
Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos, médico, da 3. a companhia de saúde,
Isaac Jaime Anahory e farmacêutico J oão Duarte
Vieira, nos termos do § 3.0 do artigo 01.0 do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 5 e 18 do cor(Anotada polo Tribunal do Contas ero 29 de Junho do 1936\
rente mês.
Reforma

Major, na situação de reserva, Jorge Vieira, nos termos
do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27
do Setembro de 1929, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
4 do corrente mês.
(Anotada

Ministério
P01'

portaria

polo Tribunal

do Contas om 29 de Junho

da Guerra - Repartição

do 1936).

Geral

de 1do corrente mês,'

Extinto quadro auxiliar

do serviço de saúde

Tenente, supranumerário permanente, o tenente reformado, inválido de guerra, Manuel Robalo dos Santos,
nos termos do n. o 1. o do artigo 5. o do decreto n. 021 :990,
de 16 de Dezembro de 1932, por ter sido julgado
pronto para todo o serviço pela junta de recurso, a
que foi presente nos termos do artigo 9.0 do mesmo
decreto, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Maio de ~936.
(Visada pelo Tribunal
do Contas ero 18 do Junho de 1936. };ito
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

P01'

portarias

de 8 do corrente mês,'
Reforma

Considerado na situação de reforma ordinária, desde 29
de Maio de 1936, o tenente, inválido de guerra, Martinho Pinto Cochofol Montenogro, 1)01' ter sido julgado
incapaz de todo o serviço, nos termos da alínea li) do

2." Série
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artigo 4.0 e n.? 6.0 do artigo 5.0 do decreto n.? 21:990,
de 16 de Dezembro do 1932, modificado pelo decreto
n.? 25:548, de 27 de Junho de 1035.

.

(Visada pelo Tribunal de Contas om 25 do JlwllO do 1036. Não
são devidos emolumentos,
nos tormcs do decreto n.? 22:257) .

Considerado na situação .de reforma ordinária, desde 28
de Maio de 1936, o tenente, inválido de guerra, Manuel Sampaio, por ter sido julgado incapaz de todo o0
serviço, nos termos da alínea h) do artigo 4.0 e n.? 6.
do artigo 5.0 do decreto n.? 21:990, de 16 de Dezembro de 1932, modificado pelo decroto n." 25:548, de
27 de Junho de 1935.
(Visada polo Tribunal
vides emolumentos,

de Contas em 26 do Junho do 1036. Denos termos do decreto n." 22:257).

Por portaria de 15 do corrente mês:
Separado do serviço

Maj 01', na situação de reserva, inválido de guerra, Jaime
Madeira Pinto, nos termos do artigo 178.° do regulamento de disciplina militar, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Junho de 1936.
(Anotada

polo Tribunal

de Conta.

cm 23 do Junho do 19~6).

111- PROMOÇOES
a

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

2. Repartição

Por portarias de 30 de Maio findo:
Regimento de infantaria

O

n.

14

Capitão, o tonento do batalhão do metralhadoras
António J osó de' Campos nêgo.

n." 2,

(Visada polo Tl'ihll11al do Oontas cm 18 do Ju~\~g.~~ )1936. Devidos emolumentos,
nos termos do decroto 11 ..........
07.

Batalhão independente de infantaria

n. o 23

A.lferes módico S0m l)1'('J' uizo do antiO'uidado, o aspirante
a ofi"cial médico miliciano, da 3.a compan
o
h'13. l1e sau' de,
Joaquim Amorim dos Santos Correia, nos termoS do
§ 1.0 do artigo 2.0 do decreto-lei n." 24::073, de 22 de
~ovombro de 19B..!.
'
l0 UO JuoliO do 1036. ncvt(
(Visada pelo 1'r1hl11101 .10 ontaA om·'
099,"-7)
dos omolumonto"',
nOS lermOS do docroto n. ........J

•
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Regimento de sapadores mineiros

Capitão médico,
Silva Costa.

o 'tenente

médico Carlos Pereira

da

(Visada polo 'I'flbunal de Oontns cm 18 do Junho do 1\)36. Devi
dos emolumentos,
1I0S termos
do decreto n.? 22:257).

Quadro de oficiais médicos

Major módico; o capitão módico, do batalhão independente de infantaria n.? 23, Manuel de Sousa Meneses.
(Visada pelo Tribunal de Oontus em 18 do .Iunho de 1936. Devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? ~2;~57).

Depósito geral de material sanitário e de hespitalizaçãe

Tenente-coronel
tur Pacheco.

médico, o major médico, director, Ar-

(Visada polo Tribunal do Contas em 18 do Junho do 1\)36. Devidos omotumontos,
1I0S termos
do docreto n.? 22:2:>7).

Quadro de oficiais chefes de banda de música

Alferes chefe de banda do música, sem prejuízo de antiguidade. o sargento ajudante músico, do regimento de
infantaria n. o 2, Juime Gcnçalvos Correia.
(Visada poto 'I'rtbunn l do Contua cm 18 de Junho do ln:IG. Do"l·
dos umolu mentos, uos termos do decreto n," ~2:25j).

Por portarias

de 6 do corrente mês:
1.' região militar

Depósito territorial

de material de guerra

'Major do extinto quadro auxiliar do artilharia, supranumerário permanente, o capitão (lo mesmo extinto
quadro, supranumorúrio
permanente, .JOHÓ Joaquirll
Manso.
(Vhiuda pelo Tr huual do CoutaR r m ~~, tIl' Junho <ln l03ti. Do\'!'
rlo s omotumento s, 1I0~. turrn oa do deuruto 11.° 2~:2.')'j).
í

Batalhão de caçadcres n. o I

'I'enento-coronel,
corunndanto, o major elo infantaria, sub-chefe interino do distrito de recrutamento e roson-t\
0
11. :W, Manuel
Duarte Lopes Subtil.
peto 1'l'lbunal d~ Contas ('111 2n dft Junho cl~ HI:ll" ped
ümol.uutrvn t us , nos tormos do dvcrotc n.v ~:!:2;)1).

o

(Visada
uO:J

'2' Série
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Direcção da Arma de Artilharia

Majores d~ extinto quadro auxiliar de artilharia,
supranumerários
permanentes,
os capitãis do mesmo oxtinto
quadro, supranumerários
permanentes,
do distrito de
recrutamento
e reserva n.? 7, Joaquim da, Fonseca 0,
da companhia
de trem hipomóvel, Emídio Pereira da
Costa.
(Visnda polo Tribunal
dos emolumentos,

do Contas em 26 de Junho de 1036. Devitermos do decreto 11.° 22:257).

110S

Depósito geral de material de guerra

::\Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro, do regimento de artilharia
de costa n.? 1, Domingos Joaquim Gonçalves.
(Vi'ada pelo Tribunal
de Contas cm 26 de Junho de 1936. Devidos emolurueatoa,
nr.s termos do decroto n.? 22:257).

Campo de tiro de Alcochete

~rajor (lo extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerúrio permanente,
o capitão do mesmo extinto quad~'o, suprunumorário
permanente,
comandante, Manuel
RIcardo Guerreiro.
I

(Yjcada pelo Triblllwl de Co uta s oro 2G de Junho de 10:16. Dcvldus ornolumoutos,
nos termos do decreto n." 22:2!>7).

Quadro da arma de cavalaria

'Capitão, o tenente, do regimento
tónio de Almeida Silva Dias.

de cavalaria

n.? 3, An-

("Jaada
pelo Trihuual
do Contas eID 25 de Junho de 103G. De,i·
dos omoluJUento~, nos tOl"lll0S do decreto u.? 2:J:257).

Extinto quadro auxiliar
{1

.

ap1tüo, o tenente
Maria Mendes:

do mesmo

de artilharia

extinto

quadro

António

(\'1,"<111 n clo Tril,unal de CUllt~. om 26 do JunhO de 1036. novtdos umoluruentus , nos h'I'1110~ do uoereto n.? 22:257).

Supranumerário

permanente

quadro auxiliar (lo artilha;·ja, o capitiío
do llleSlllO oxtiuto quadro supranumerárIo
}lel'lllttllOll:
to d'o regimento
. (O
1 costu
' to> n . o 2, Jose
S,'
do nrtil.'J Hll'lll

~ra.iol' do oxtinto

t1vostro.

•

,

QGde Junho do 103G. Dovt(Vi.adll pelo Tribunal de Contn. (1l1 - t
o 2",')57)
dos emolumelJtos,
n03 termos
do derre o n.
.....
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Escola Militar

Major do extinto qnadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, o capitão do mesmo extinto quadro,
supranumerário permanente, Vasco Henriques do 6.
(Visada pelo'Tribunal
dos emolumentos,

DOS

de Contas em 26 de Junho de 1936. Devitermos do decreto n. o 22:257).

Adido

Major do extinto quadro
numerário permanente,
quadro, supranumerário
na fábrica de munições
turas, Manuel Tomé.

auxiliar de artilharia, suprao capitão do mesmo extinto
permanente, adido, em serviço
de artilharia, armamonto e via-

(Visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1936. Devídos emolumentos,
nos termos do decreto u, o 22:257).

Por portarias

de 13 do corrente mês:

Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão chefe de banda do música, o tenente chefe de
banda de música Artur Ribeiro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 26 de Junho de 1D36. Dev;'
dos emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Quadro de oficiais chefes de banda de música

Alferes chefe de banda de música, sem prejuízo de antiguidade, o sargento ajudante músico, do regimento de
infantaria n.? 12, Manuel João Alves.
(Visada pejo Tribunal do Contas nm 26 do Junho de 1936. De";'
dos emolumcntoa,
no. termos do decreto n.? 22:257).

P01' portarias

de 20 do corrente mês:

Quadro da arma de infantaria

Coronéis, os tenentes-coronéis
de infantaria Ernesto
Gonçalves .A.I~~ro,da comissão de contas e apuranlO.nto
de resl~onsabdlda~es, Manuel J OLtq tlim Créspo .J únl~r:
do regimento
do infantaria n.? 2 Aurrusto Bivar X[I,, dA'
vier
e zevodo Salgado, do distrito bde recrutamento
e reserva n.? 5, Domingos Cosmelli Cancela e adi(~O,
em serviço no Ministório das Finanças, na guardn fiScal, Luiz do Nascimento Dias.
(Vlsllda pelo 'I'ríbunal de Contas om 30 do Junho de 10:l6. vc"i'
dos cmol umoutos, JlOS termos do docroto H.o ~2:257).

I
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N.o 12

de tiro ceVergueiro-Ducla Soares»

C~ronel,
?irector,
o tenente-coronel,
do regimento de
infantaria n.? 1, José Maria Sardinha Pereira Coelho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Junho de 1936. Devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Grupo de artilharia

Capitão do serviço
rário, o tenente
Silva Mendes.

contra aeronaves

de admiuistração
militar, supranumedo mesmo serviço Rui Augusto da

(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Junho de 19R6. Devidos elDolumentos,
nos termos do decroto n.? 22:257).

P01' pOl·ta1'ias de 29 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

:\laj~res, os, capitãis de infantaria,
do arquivo histórico
militar , Alvaro de Pinho Monteiro Ferreira,
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, César Augusto Gomes
Ferreira
Quaresma o, do batalhâo de ca<;adores n. o 2,
Carlos Augusto Dias Costa.
(Visaua pelo Tribunal de Contas cm 30 de Junho de 1936. Devidos omolumontos, nos termos do decreto u." 22:257).

Adido

M:aj~r: O capitão de infantaria,
adido, em
Mllllstório das Colónias, Amadeu Gomes
redo.

servi~o n.o
de FIgueI-

ge

(V1Htda pelo 'rribunal de Contas em 30 de JU:'~g
1936. De vldos emolumentos, nos termos do decreto o. _:-:.57).

IV-COLOCAÇOES,
Ministério
POJo

Px

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra _1." Direcção

portaria

a

Geral-I.

RepartiçãO

de 15 do c01'rente mês:

Conselho Superior de Disciplina do Exército

.
de 1'0
onerado do promotor,
o coronol, na sItuaçao
P serva, Bruno José do Carmo. .'
. '.
tomotor
o coronel do intantana,
director da earren a
de ti '
S
A'
ico Maria BiIro ((V ergueil'o-Ducla
oaros»,
mel'!
vur de Sousa Dores.
J.

N

350

ORDEM

Ministério

DO EXÉRCITO

N.o 12

da Guerr'a _I.a Direcção Geral-

2.' Série

2.a Repartição

Por portaria de 6 do corrente mês:
Regimento de infantaria

Comandante,
Henrique
Nacional.

n. o 16

o coronel, do batalhão de caçadores n.? 1,
de Melo, sem dispêndio
para a Fazenda
Batalhão de caçadores n. o 2

Alferes chefe de banda
Gonçalves Correia.

de música,

no

Batalhão de metralhadoras

Tenente de infantaria,
no quadro
das Neves Sacadura.

quadro,

Jaime

n. o 2

da arma,

João

Guedes

Pai' portarias ele 20 do corrente mês:
Ministério da Guerra - I.n Direcção Geral- 3.' Repartição

Tenente, do regimonto
de Aragão Ferreira.

de' cavalaria

n.? 2, Álvaro

Bossa

Conselho Superinr de Promoções

Exonerado
de vogal,
Machado.

o general

Pedro

de Paula Pinheiro

Conselho de Recursos

Vogal, o general, na situação
Boaventura
Ferraz.

de reserva,

Regimento de infantaria

RaúlOlJmpü}

n.O I

Segundo
comandante
interino,
o mujor José Augusto
do MOUl'LI.
Major, do regimento
do infantaria n.? 9, Carlos Monteiro de Sousa Leitão.
Batalhão de metralhadoras

Alferes,
Leote

<lo batalhão
Cavaco.

do caçadores

Grupo de artilharia

n.O I

n.? 3, Joaquim

JúdirO

contra aeronaves

'I'enente, do grupo mixto indcpcndcnto do artilharia Il10ntadu n." 24, Mário dos Santos, som dispêndio pnrH n
Fazenda Nacional.

2 • Série'
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Regimento de cavalaria n.· 8

Alferes, do regimento
de cavalaria
n, ° 1, Adriano Augusto Tadeu Ferreira,
sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavalaria n.? 9

Tenente, do regimento
de. cavalaria n." 5, Jacinto Isla
de 1fontalvrw
Santos e Silva, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
2.' grupo

Tenente do serviço do administração
militar, supranumorú.ri?, da 3. fi Repartição
ela 2. a Direcção Geral dêste
MIUlstério, António da Conceiçâo Marcelino.

Por portaria de 27 elo corrente mês:
Ministério da Guerra -

3.' Direcção Geral

3." Repartição

Chefo, O coronol de infantaria,
com o curso do estado
maior ~ tirocinado, adido ao quadro,
da direcção da
arma, Tasso de Miranda Cabral.
'
Serviços cartográficos

do exército

Chefe da secção do expediente,
o capitão, do batalhão
de metralhadoras
n. ° 2, Vitorino de Serpa Faria Peres
Furtado
Galvâo ,
Conselho Superior de Promoções

General,
major general do ex6rc~t~, Júlio, Ern~sto de
Morais Sarmento
o qual assuonra a preSIdêncIa, nos
termos da última' parto do artigo, 7.~ da lei n." ,1:906,
de 22 de Maio do 1035, que preJudtea a dOlltrma estabelecida J)010 § 1.0 do artizo 1.0 do decreto n." 15:469,
o.
2°d
d e 15 de Maio de 1928, alterado pelo artigo . o
d(>cI'oto n.? 25:022, do 8 do Fevoreiro de 1035.
3.' região militar - Quartel general

Chefo ela a- RC'pal'tiç'ão, o capitão,
doros n.? 2, Nicolau Luizi.

do batalhão

do caç'a-

Direcção da Arma de Infantaria

Ch

.
d'
efe da La Repartição,
o Goronol, do rog~monto
o lllfuntaria n. o 1.9 Fernando Alvaro de Almeida Carvalho,
sem dispôndi~ para a F~zonda Nacional.
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Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
distrito de recrutamento e reserva n.? 19, José Garcia
Marques Godinho, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.· 17

Alferes chefe de banda de música, do regimento de infantaria n.? 10, Vasco Silvério da Rocha, por pedir,
Batalhão de caçadores n,· 5

Tenente, do batalhão de caçadores n. ° 7, António Maria
Freire da Costa.
Batalhão de caçadores

n.· 8

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, supranum~rário permanente, adido, professor do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, José Augusto de Melo
Vieira, para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° elo
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
substituído pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.· I

Tenente, supranumorúrio
permanente, do batalhão
caçadores n.? 3, l\figuel João Alves, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva

ele

n.· 5

Chefe, o coronel, supranumerário
permanente, do regimonto de infantaria n. ° 2, José Maria Vale do Andrade, sem dispêndio para a Fazenda )i acional.
Distrito

de recrutamento

Chefe, o coronel, do regimento
rónimo Gonçalvos Ribas,
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.· 9

de infantaria
e reserva

n." 9, Je-

n.· 19

Sub-chefe, o tenente-coronel, do batalhão de caçadores
n.? 8, Manuel Gonçalvos Mondes, por pedir.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, do grupo mixto indcpondonts do artilharia
tada n. o 24, J oüo dos Santos :\[arques.

]110n-

2.' Série
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N.o 12

de montanha n. o 15

Capitão médico, do batalhão independente
de infantaria
n:o ~2, António Martins de Araújo, por motivo dís-

ciplinar,
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão de artilharia,
da' Escola Central
Firmo Gambini da Costa Gomes.

de Sargentos,

Regimento de cavalaria n. o 2

Alferes, supranumerário,
do regimento de cavalaria n." 4r
Francisco Dias Soares da Cunha, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Batalhão de pontoneiros

Tenente do serviço de administração
militar, no quadro,
Carlos Alberto
Sanches de Miranda Castro Guedes
Dias.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Chefe da 3.a Repartição,
o major médico, do grupo inuopendonto de artilharia de montanha n.? 15, António
Gomes da Silva RamoE'.
Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar

Vogal secretário,
Il:O

o coronel,

do regimento

de infantaria
sem

14, José Júlio de Almeida da Costa Pereira,

dIspêndio

para

a Faz0nda

N acioual.

•
Júri para avaliar as pro~as. especiais d~ aptidão
pai a a promoção a major dos capitais de cavalaria no corrente ano

Exonol'auo

do vogal,

V Cunha Bordalo
ogal, o coronel

pol• portarias
Ministério

o coronel

Pinheiro.
de cavalaria

de cavalaria
Artur

José

Mário 'da

.
do AlmeIda.

de 30 do corrente mês :

da' Guerra _ (., Direcção Geral- 2.' Repartição

~iHpit1lo
d'o r~rrlmcnto
Q <,
Osta, sem d~pôIldio

. f un tari
do III
una 11.o 5, . Luiz " Dias
para a Fazonda Nacíonal-
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da Guerra - 2.' Direcção Geral

Comissão

do contencioso

V ogal, O coronel, do regimento de artilharia ligeira n. Q 1,
Eduardo Avelino Ramos da Costa, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 2

€omandante,
O coronel
de infantaria, no quadro
Augusto Bivar Xavier de Azevedo Salgado.
Regimento de infantaria

Comandante,
o corouol de infantaria,
Ernesto GonçalvesAmaro.
Renimento de infantaria

da arma,

n. ° 4

no quadro

da arma,

n.O 6

Tenente,
supranumorúrio
permanente,
do batalhão
de
ciclistas n." 1, Diamantino António Brandão da Cunha
Leite, por pedir.
Regimento de infantaria

Comandante.
o coronol de infantaria,
Luiz do Nascimento Dias.
Regimento de infantaria

~\.lf('ros chefe de banda
João Alves.

do música,

Regimento de infantaria

Comandante,
Domingos

o coronel do infantaria,
Cosmelli Cancela.
Regimento de infantaria

t'omandante,

O

coronel de infantaria,
Crêspo Júnior.

n.O 9

no q uadro da arma,

n. ° 10

no quadro,

-:\[anud

n. ° 13

no quadro

'da arma,

n.O 19

no quadro

da ann:l,

Xlanuel Joaquim

Distrito de recrutamento e reserva n.O 15

I'onento, do rogimonto
Baptista Somcdoiros,

(le infantaria
por pedir.

n.? 15, Franei8cO

2.' Série
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ligeira n. o I

Comandante, o coronel de artilharia, da comissao do
contencioso, Luiz de Albuquerque Gusmão.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n. o 14

Alferes picador, do grupo' independente de artilharia de
montanha n. ° 15, José Mateus, por pedir.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente, do regimento de cavalaria n." 7, Martiniano
Alexandre Piçarra Homem de Figueiredo.
Regimento de cavalaria n. 03

Capitão de cavalaria. no quadro
.Almeida Silva Dias.

da arma, António de

Regimento de cavalaria n.O 4

)Lt.inrJ do regimento de cavalaria n.? 8, António Mário
do ('ampos Soares, sem dispêndio para a Fazenda
t, acional.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alfer0s, do reO'imento de cavalaria n." 3, Júlio Beirão de
Brito, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Engenharia

Chofe da 2. ~ Ropartição, o tenente-coronel de engenharia,
da escola prática da arma, José Inácio de Castelo
Branco, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Tejllollto do infantaria, supranumerário
ial Borba da Silva.

permanente,

Ministério da Guerra _ 3.a Direcção Geral-I.a

Aní-

RepartiçlD

Por portaria de .'J do C01Tellte mês:
Escola Militar

pola 8.a cade~~Of('essor U(~j unto <10 grupO constituído
, armas portáteis _lllotralhadoras
e engenhos de
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acompanhamento-tiro)
e 16,tl cadeira (tática de infantaria), nos termos do artigo 22,0 do decreto n." 13:764,
de 13 de Junho de 1927, o tenente de infantaria José
Vítor Mateus Cabral.
(Visada polo 'I'r-lbunnl do Contas em 26 de Junho do 193G, Devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

vMinistério
Por p01'tarias

COMISSOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 19 do corrente mês:

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 3 de
Dezembro de 1935, publicada na Ordem do Exército
n, o 20, 2, a série, do mesmo ano, para proceder à localização dos paióis a construir para o dopósito geral de
material de guerra,
, Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 3 de
Janoiro de 1936, publicada na Ordem do Exército n." 1,
2, a série, do mesmo ano, para estudar a aplicaçâo ao
exército dos processos psico-técnicos de orientação pro'
fissional.

Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral-

I.a Repartição

Por portaria. de 8 do corrente mês:
Tendo terminado os seus trabalhos a comissao nomeada por portaria do 24 de .T ulho do 1935, altorada
por portarias de 25 do Novembro do mesmo ano e do 2
de Fevereiro último, encarregada do estudar o propor o
,quo julgasse conveniente sobre a remodelação do regulamento para a conCOSStWda medalha militar, na parto
respeitante
à medalha do :comportamento
exemplar,:
manda o Govêrno dn República Portuguôsa, pelos l\!Inistros da Guerra, Marinha e Colónias, dissolver a rofo'
ruln comissão.

2,' Série
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SÔBRE O SÔlDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _La 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
q,ue lhes vão designadas, aos oficiais em seguida menclonados:
Por ter completado 5 anos no pOsto de general:

Por portaria

de 8 do corrente mês:

Quadro dos oficiais generais - general IIamilcar Barcínio
Pinto, administrador geral do exército, desde 6 de
Junho de 1936,
(Visada pelo Tribunal
de Conlas em 18 de Junho de 1936. Devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Por terem completado o tempo de permanência no oüclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,O17:378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pela decreto n,O 19:069, de 27 de Novembro de 1930, necessário para o segundo aumento
de 10 por cento sObre o sOldo:

Por portaria

de 6 do corrente mês:

Cavalaria_ capitão António Joaquim de Castro Maia
Mendes, no quadro da arma, desde 1 de Junho de 1936.
(Visada pelo Trihunal de Conlas em 18 do Junho do 1936. Devidos emolumontos,
nus termos do decrolo n.o 22:257),

Idem
O para o terceiro
sido:

Por portaria

aumento de 10 por cento sObre o

de 6 do C01'1'entemês:

Adm!nistra~[to militar _ capitão Flávio Nun~s de SamplUO, na, 3,11 região militar, desde 30 de MalO de 1936.
c I
18 do Junho de 1936. Dovi(Vísadn pelo ~'rihu!lnl do OD as oro
o 92'2'7)
do~ omoJullH.lIltos,
nOS turlllO::i do docroto n ....
o .
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Geral

de 8 elo corrente Inês:
Concedido
o segundo aumento do 10 por cento sobre
o sõldo desde 16 de Maio do 193G, nos termos dos arPor portaria

tigos G7.0 a 69.° do decreto n." 1GA43, de 1 do 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, do 30 do Junho de 1932, ao major, na situação de reforma, inválido de guerra, nos termos dos artigos 2.° o 3.° do decreto n." 16:443 acima citadov.Aguelo
João 'I'aveira Moroira, por tor completado
o tempo, a
partir do pôsto do tenente, necessário
para aquele aumento, nos tormos do decreto n." 17:378, do :n de Setembro de 1929.
(Visadlll'olo
Tr ibuunl de Contas om 19 rio Junho do 1936. De vidos emojumcnto s, nos termos tlo decreto n.? 2~:2j7).

VII- CONDECORAÇOES

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Por pOl·tada

E LOUVORES

Geral-

I.~ Repartição

de 22 do corrente mês:

Condecorado
com a medalha militar do cobro da classo
de bons serviços, por 80 achar ao abrigo da nlinca (t)
do § 3.° do artigo 8.° <lo l'ogulamento para a concessM
da modalha militar, aprovado pelo decreto de 28 do Setembro de 1\)17, alterndo p010 decreto H.O 6:093, do 11
de Setembro de 1919, o segundo sargento artífice do engenharia
n." 300/g/32,
da 1." companhia
elo h1dalhilo
de automobilistas,
Vicente António Cardoso Chaves.

Por pOI·taria de 22 do corrente mês:
Louvado
o segundo sargouto
urtllice do cngt'nharia
O
n." 300jEj32, da 1.a companhia do batalhão de autoll: bilistas, Vicente António Carüoso Cha\'CH, em sel'\'lÇl~
nas oficinas gorais do material
de engl'uharia,
pol~l~
grandes qunlida<los de trabalho quo tom munifllHta.do ~,1
execução do material do transmiesões
para o Sl'l'Yl<;o (O

I

2.- Série
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exército, construindo
alguns modelos com novas características
o adaptando' outros, contribuindo
eficazmente
para no País se manufacturarem
aparelhos telegráficos
e telefónicos,
que até há poucos anos eram importados
do estrangeiro,
sendo estes serviços considerados
extraordinários e importantos.

VIII-

DECLARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sielo agraciado
com a Cruz Vermelha
de
Mérito da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha
o
tenente módico José N ovill do Ascensão Pinto da Cunha
Saavedrn,
é-lhe permitido usar as respectivas insígnias,

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

a

Geral-I.

Repartição

2) Declara-se
que, pOI' decretos do 0 de Maio e 18 de
Junho do corrente ano, publicados no Diário do Govêrno.
n.O! 112 e 14:2, 2.a série, respoctivamonte,
de 14 de
Maio e 20 do Junho, foram condecorados,
com os graus
das Ordens que designadamente
lhes vão indicados, o
soguin tes O ficiais :
Ordem Militar de Aviz
Oflcial

Oapitão do serviço do administração
Augusto 'I'orros Baptista.

militar

Edmund

Ordem Militar de S. Tiago da Espada
Cavaleiro

Major médico

Manuel

de Sousa ~rencses.

Ordem Militar de Cristo
Oflclal

Oapitão

de artilharia

Romeu

Tenonte

do infantaria

António

Correia

e Cunha

Cavaleiro

Antunes

Basílio.

Nove
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3) Declara-se que, por decreto de 7 de J unho de 1934,
"publicado no Diário do Gooêrno n." 134, 2." série, de
11 do mesmo mês e ano, foi condecorado com o grau
-de comendador da Ordem Militar de Aviz o major do
-serviço de administração militar Bráulio Ludgero de
Freitas.
4) Condecorados com a medalha militar da classe de
~omportamento exemplar, por se acharem ao abrigo das
disposições do regulamento para a concessão da medalha militar, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria

n.' 2

Tenente António de Matos Bugalho,
Regimento de infantaria

n.' 3

Major Máximo Sisenando Ribeiro Artur.
Tenentes João Teixeira da Costa e Alfredo Ribeiro Gomes do Barros.
Batalhão de caçadores n.' 9

Major António de Magalhãis Cerqueira de Queiroz.
Oficinas gerais de tardamento e calçado

Capitão do serviço de administração
beiro da Cruz.

militar Joaquim Ri-

Medalha de prata
Ministér\o da Guerra - 3.· Direcção Geral

Tenente de artilharia
Nazaré.

José

Araújo

Regimento de infantaria

Martins

de Sousa

n.O 16

Capitão miliciano, do quadro espocial Fernando Eugénio da Costa Vieira.
'
Distrito de recrutamento e reserva n. o 12

Tenente João Manuel Gomos.
11.° 2
Capitão módico Mário de Barros e Cunhu.
Hospital militar regional
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2.a Repartição

5) Declara-se que, por motivo da vaga ocorrida no
quadro dos generais, pela passagem à situação de reserva
do general Hamilcar Barcínio Pinto, em 20 do corrente
mês, foi em 26 mandado convocar, nos termos do artigo 51.° do decreto n.? 17:378, de 27 do Setembro de
1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, o Conselho Superior do Promoções,
para proceder à escolha do candidato que deve preencher
a dita vaga, com a constitui:Ç110determinada no aludido
artigo.
R~LO candidatos os seguintes oficiais:

-

Postos

Nomes

Armas

Brigadeiro
»

Cavalaria
Infantaria

Leopoldo Augusto Pinto Soares.
Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, com

o C. E. M.
))

II

))

»

»

Cavalaria
Infantaria

»

E ngrnharia

»
»

Cavalaria

Coronel
»

»
))

»

»

»

Infantaria
»

»

Engenharia

Arnaldo do Melo, com o C. E. M.
Manuel Augusto Rodrigues da Silva
Lopes.
Manuel Umbelino Correia Guedes.
Migurl de Almeida Santos, com o C.
E. M.
Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo
e Castro.
Autónio Alfredo de Magalhãis Correia.
Luiz da Cunha Meneses.
António Maria de Freitas Soares, com o

C. E.M.

Carlos Maria Pereira dos Santos, com o
C.E. M.
•\.ntónio Vaz Velho da Palma.
Tasso de Miranda Cabral, com o C. E. M.
Raúl Augusto Esteves.

fr 6).. Declara-so que os oficiais ao diante nomeados
E equentaram, com aproyeitamento, no co:r~nte ano, na
scola Central do Oficiais, os cursos de mformação que
1hes v:-<tome
. litear 1os:
'
4.° grau:
Ooronéis: do infantaria Bernardino Pires Franco e ÁlVaro Colou Godinho: do artilharia, Luiz de Albuquorque (+usmão e Raúl' Ríbeíro do Andrade Piçarra; o
(lo cU"ularia, )Ianuol da Costa Latino.
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3.° grau:
Tenentes-coronéis:
de infantaria,
Domingos
Oosmelli
Cancela, Luiz do Nascimento Dias, Ernesto Gonçalves
Amaro,
Manuel Joaquim
Crõspo Júnior, José Maria
Sardinha
Pereira
Coelho, Augusto Bivar Xavier de
Azevedo Salgado,
Luiz Sampaio, António José Teixeira, Fernando
ele Castro Gonçalves,
Mário Artur
do Mendonça
de Azevedo
Coutinho, António Rodrigues da Cunha Azevedo, José Marcos Escrivílnis, António Marcelino Monteiro, Joaquim Jerónimo Cordeiro
de Brito Faria,
José Eduardo
Moreira Sales e Joel
Henrique
Gomes Vieira e, com o curso do estado
maior, Alfredo Ernesto da Cunha ; de artilharia,
João
José Soares Zilhão e, com o curso do estado maior,
António José Bernardes
de :\Iiranda.
r

2.° grau:
Capitâis : de infantaria,
Álvaro de Pinho Monteiro Ferreira, Amadeu Gomes de Figueiredo,
com o cnrso (lo
estado maior, Alfredo Ferraz de Oarvalho, Cósur Augusto Gomes Ferreira
Quaresma,
Oarlos Augusto
Dias Costa, Gastão Ribeiro Pereira, Abel ~Iagno de
Vasconcelos,
Jorge Andrade do Espírito Santo, Raúl
Tôrres
Baptista,
Manuel Ilenriq \les Carreira,
J oão
Carlos Guimarãis,
Fausto de Matos, Aníbal Gonçalves Paúl, Gaspar Cerqueira,
Xlanuel Fernandes
Barata, Vergílio
da Silva Oalisto,
JOttO Oenteno
~le
Sousa, Júlio Augusto
da Costa Almeida,
JoaqUtIll
Felizardo Adão Antunes, Mulaquias Augusto do Sou~a
Guedes, Francisco
Alberto
Leite Nogueira,
Inúc.LO
Monteiro do Azevedo, António ele Nousa Ooolho, }._Tls·
tidos Aprígio ela Silva Ferreira Coimbra, Henrique -,~lberto de Sousa Guerra, Artur de Almeida Oabaço, lw'
sébio Emídio da Silva, Aníbal Martins Gomos Be.ssa,
António ele Quadros Flores, Armando Alfredo Oard~oso
aos Reis, João da 'Encarnação
n[açtu; Fernandes,
I' ornando de Custro da Silva Canodo, António Acácio dn,
Cruz, Eduardo
de Brito Galhardo
Afonso Carlos F('r'
reira May, Manuel Ferreira da Silva Oouto .Júnior,
Henrique
A ngusto de Lacerda
Baltasar
:\fol'oil'l1 tI<'
Brito Xavier O Antônio Rilvoir~ Bottoncourt ; de C3.:'ll·
laria, José da Cürnara Meneses Ah'es Inácio Oaldl'il;n
Risques Pereira,
António Ruúl (la Cost:t Mira; e (~
l1Jl
engenh aria, Paulino Colestlno da ~ilva, .10aquiUl 1!'r
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cisco Alves e miliciano
dro especial,

António

de caminhos de ferro,
Cortõs Lobão.

do qua-

7) Declara-se que os oficiais de infantaria ao diante
mencionados
e promovidos
pelas Ordens do Exército
que a seguir vão designadas,
contam a antiguidade
dos
respectivos
postos desde as datas que lhes vão respectivamente indicadas:
Pela Ordem do Exército n." 5, 2.a série, do corrente
ano:
Tenentes-coronéis:
Paulo Tomé :\IencIos, actualmente na situação de reserva,
dosdo 17 de Fevereiro de 1936.
João Augusto
de Fontes Pereira de :\lelo, desde 2 de
::\Iarço de 193().
Orlindo José de Carvalho, desde 25 de Março de 1936.
Capitão Aníbal Eugénio
roiro de 1\:);)6.

de Avilez,

desde

17 de Feve-

Pela presente Ordem do Exército:
Dolllingos

Coronéis:
Cosmelli

1036.
Luiz <lo Nascimento
Ernosto

Gonçalves

Cancela,

desde

20 de Janeiro

Dias, desde 3 de Fevereiro de 1936.
Amaro, desde 17 de Fevereiro
de

1936.
:\fanuol Joaquim

de

Crespo

Júnior,

desde

17 de Fevereiro

do 1036.
José Xlarin Sardinha Poreira Coolho, desde 25 de :Março
elo 1\)3().
Aug!lsto Bivar Xavier
de Aze"edo Salgado, desdo 18
de 1Iaio do 1V;~6.
Tononto-coro!l('1 ~ranucl Duarte
do Maio de 1\m(\.

Lopes

Subtil,

desde 18

,
:\f:ljoros:
.\lvaro de Pinho :\lontoiro Ferreira, 'desde 10 de Outuhro t!(\ 1\)3;).
Amadeu Gomos do Firrueiretlo, dl'sde 15 do Novembro

do 19:~;).

o
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8) Declara-se
que o tenente-coronel
de infantaria,
em
disponibilidade,
Alfredo Ferreira
Gil chegou à altura
para entrar no quadro em 4 de Maio findo.

9) Declara-se que o tenente coronel Augusto Martins
Nogueira Soares, major Albano Augusto Dias e capitãis
Raúl Ferreira Braga e José Bernardo Mimoso Correia,
todos de infantaria,
o promovidos pela Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano, contam a antiguidade dos respectivos
postos desde 17 de Fevereiro
último e não de 3 do mesmo mês, como foi publicado na
referida Ordem.
10) Declara-se
que oportunamente
será indicada a antiguidade que contam no seu actual pósto os majores de
infantaria
César Augusto Gomes Ferreira
Quaresma
e
Carlos Augusto
Dias Costa, promovidos
por portaria
de 29 do corrente
mês, inserta na presente Ordem do

Exército.

11) Declara-se,

para efeitos da determinação
VI da
n. ° 2, La série, de 1924, que os
capitãis de infantaria
Álvaro de Pinho Monteiro Ferreira, Amadeu Gomes de Figueiredo,
César Augusto Gomes
Ferreira
Quaresma
e Carlos Augusto Dias Costa, promovidos
ao posto imediato
pela presente
Ordem do
Exército, prestaram
em 27 do corrente
mês as provas
especiais de aptidão para o posto de major, com a classíficacão de muito aptos o primeiro e último, e com a de
aptos os restantes.

Ordem do Exército

12) Declara-se
que o capitão de infantaria
Luiz Vila
Verde e tenente miliciano da mesma arma, do quadro
especial, Luiz Alcido Nunes desistiram de ir servir naS
colónias no corrente ano.
13) Declara-se
que o tenente, 00 regimento de infantaria n.? 19, António da Maia Mendonça foi nomeado
para freqüentar
a 2.a turma do curso de sapadores,
quO
tem início em 20 de Julho do corronto ano na Escola
Prática de Infantaria,
em substituiçâo
do teoente da
mesma unidade Francisco
António Gonçalves.
fican?O
assim alterada
a doclaração
12) da Ordem do Exércdo
0.° 11, 2.a série, do corrente ano.

2.· Série
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. 14) Declara-se
que os tenentes Arnaldo Nunes Vitó:Ia, e Serafim Xisto de Assis pertencem ao regimento de
Infantaria n, o 12 e não ao regimento de infantaria n. o 4,
c?mo foi publicado na declaração 14) da Ordem do Etcército n.? 10, 2.a série, do corrente ano.
1~) Declara-se
que ficam suspensos
das funções de
s~rV:lç~, nos termos do artigo 170.0 do regulamento
de
dlsclplma militar,
os tenentes,
miliciano de infantaria,
do quadro especial, do grupo independente
de aviação
de protecção
e combate, Abilio Augusto Taborda e do
extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, em
serviço no quartel general da 3. a região militar, Raúl
Duarte de Sousa.

1G) Declara-se que o capitão de artilharia João dos
.. Santos Marques,
que pela presente Ordem do Exército
a
é colocado no quadro da arma, presta serviço na 2. Repartiç'ão da La Direcção Geral deste Ministério desde
27 do corronte mês.
1 17) Declara-se

que ao tenente de artilharia
João CarOs de Oli veira Machado foi concedido o diploma de eng~nheiro fabril do exército, n os termos do artigo 1.0 da
101 n.? I:G98, do 17 de Dezembro
de 1924.
18) Declara se que o capitão de cavalaria António de
~~lmeida Silva Dias, promovido
a êste posto por portarra de. G do corronte mês, inserta na presente Ordem do
EXército, conta a antiguidade desde 18 de Maio findo.
19) Declara-se
quo o tenente-coronel
médico Artur
P,acheco, major médico Mmiucl do Sousa Meneses e. caPItão médico Carlos Pereira da Silva Oosta, promovIdos
referidos
postos por portaria ,de. 30 de Maio find~,
o-ns,erta na presente
Ordem do Exel'c~to, contam a antit;\lldado dosde 2;) do mesmo mós.

f03

20) Dcclnru-se
que ficam suspensos
das funções do
0
termos do artigo 170. , ~o reg,~lamell~o. d~
J s:.lpl~na militar, os tenentes coron01S ;nóthcos C,nlos
Ose I! ernandos Botílheiro e Alfredo GUIlherme d? VascOncol
d'irec t or e sub .-_
director
d
os I)'las, rospectivamente
..
.0 hospital
militar principul do Lisboa, e o capitão miliCj'ln
e IDO
h' ~ lO6dico, do quadro especial, em serVIçO no lU.8
OSllItal, Alfredo Pereira de Sousa,

~~~'v5ç'~,nos

L

•
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21) Declara-se
que o capitão do serviço de administração militar Rui Augusto da Silva Mendes, promovido
a êste pôsto pela presente
Ordem do Exército, conta a
antiguidade
desde 17 do corrente mês.
22) Declara-se
que o capitão do serviço de administrncão militar,
supranumerário,
Rómulo
Pompilio
da
Rosa Mendes chegou à altura para ontrar no quadro em
17 do corrente mês.
23) Declara-se
que ficou sem efeito a parte da portaria
de 9 de Maio findo, inserta na Ordem do Exército n.? 9,
2. II. série, da mesma data, que colocou no 2.° grupo elo
regimento
de cavalaria n.? 9 o tenente do serviço de
administração
militar, da 3_:<Repartição
da 2.:1 Direcção
Geral dêste Ministório,
José Marques Vieira de Azevedo.
24) Declara-se
que os majores do extinto quadro auxiliar de artilharia
José Joaquim Manso, Joaquim da
Fonseca, José Silvostre, Manuel Tomé, Emídio Pereira
ela Costa, Manuel Ricardo Guerreiro,
Vasco Henriques
do 6 e Domingos Joaquim Gonçalves, promovidos a êste
posto por portaria ele G elo corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, contam a antiguidade
desde
26 de Maio findo.
25) Declara-se
que o major do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
supranumerário
permanente,
Josó Sil,,_cstre, que vela presente
Ordem do E;x'érdto Ó pro mondo
ao actual pôsto para 11 situação de suprnnumerúrio
permanente, fica prestando serviço no regimento de artil11nria de costa n.? 2.
26) Declara-se
que o capitão do extinto qun.dro all~Oliar de artilharia
António Maia Mendes, que pela presente Ordem do Erército ó promovido ao actual pôst~,
continua prestando
serviço no regimento
do ca\,tllal'ltl
n.? 7.

°

27) Declara-se
que
tenente do extinto quadro auSiliar de artilharia,
supranumerário,
Manuel de SOU~,l
rhegou il altura para entrar
no quadro OID ::lG de )falO
findo.
\
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. 28) Declara-se que o capitão chefe de banda de música Artur Ribeiro,
promovido por portaria
de 13 do
corrente mês, inserta na presente
Ordem do Exercito
conta a antiguidade
do referido põsto desde 18 de Mai~
findo.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3. a Repartição

20) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decroto n," 20:247, de 24 de
Agos~o de 1931, competem
aos oficiais em seguida
m~nclOnados, transferidos
para as situações de reserva
e reforma:
GolleralRaúl
Olímpio Boaventura Ferraz, 836~64, sendo:
pensão de reserva,
50·L); lei n.? 888, 50MO; lei
n. o 1:332, 282.)24:; do vencimento total, 204t584, são
pelo Ministério das Finanças.
'I'om [) anos de põsto e
40 anos de serviço.
Ooronel de infantaria
Bruno José do Carmo, 364t$23,
se.ndo: pensão do 1'ese1"lr11" 289·)08; lei n. o 888, 28ii90;
lei n. o 1 :332, 46.525; do vencimento
total 46.~G5 são
pelo Ministério
do Interior.
Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbre o sóldo e 39 anos de serviço.
'ronente-coronel
de infantaria Manuel 'Mesquita, 313664,
sünuo: pensão de reserva, 248tS93; lei n.? 888, 24689;
lei n, o 1:332, 30.:'182. Tem 2 aumentos de 10 por cento
SObre o soldo c 30 anos de serviço.
'l'rnente-coronfll
médico Afonso Henriques Botelho de Sá
l'?ixoira, 378M3, sendo: pcnsão de r0801'\'a, 293672;
leI n.? 888, 20.)37; lei n.? 1:332, 46;$90; 0,14 por
Conto, 81~O;). Tom 3 aumentos de 10 por conto sôbre
o SOldo, 30 anos do SOl" iço o 26 períodos.

ronon~e-coroncl

tose Maria

do extinto

quadro

auxiliar

de artilharia

Ferr-az, 323600, sendo: peusao de,resorva,
-38:)70; ]Pi n.O 888, :!3b87; lei H.O 1:33:3, 57~528; 0,1-1
cento, 4.\05. Tem 1 aum<.'nto de 10 por cento sôre o SOldo, 4;1 anos do 8ot'\'iço e 17 períodos.

bOI'
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Capitão de cavalaria Adelino de Melo e Sousa, 27H43,
sendo: pensão de reforma, 206;$25; lei n." 888, 201'562;
lei n.? 1:332, 41625; 0,14 por cento, 9b31; do vencimento total 20~80 são pela provincia de Moçambique.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 40
anos de serviço e 44 períodos.
Capitão

chefe

de

banda

de

música

Henrique

Lopes,

250t$25, sendo: pensão de reserva, 192a50 ; lei n. o 888,
19625; lei n.? 1:332, 38~50. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo e 40 anos de serviço.
Tenente de infantaria Martinho Pinto Oochofel ::\-lontenegro, 154a96, sendo: pensão de reforma, 131a72; lei
n.? 888, 10$53; 0,14 por cento, 12671; do vencimento
total 13a65 SlW pela província de Moçambique.
Tem
34 anos de serviço, 79 períodos e era inválido de
guerra.
Tenente de infantaria
Manuel Sampaio, 219a14, sendo:
pensão de reforma,
15M81; lei n. ° 888, 15668; l~l
n.? 1:332, 31636; O,l-i por cento, 15~29; dovenclmonto total 32686 são pela província
de S. Tomé e
Príncipe.
Tem 40 anos de serviço e 95 períodos. Era
inválido de guerra.
Tenente miliciano de artilharia,
do quadro especial, M.,anuel Ribeiro Gouveia Prestes,
1711>, sondo: pensno
de reserva,
131t$72; lei n. o 888, 10,653 j 0,1J por
cento, 28675; do vencimento
total 125:$70 são pela
província
do Moçambique.
Tem 34 anos de serviço e
~09 períodos.
Alferes, com a patente de tenente, do serviço do ac1mJnistração
militar,
JOtW Baptista Marques, 102a4,
sendo:
pensão de reforma, 94·~09; 0,14 por cent?,
8tS37; do vencimento total 28f$70 são pela província
de Angola. Tom 25 anos de serviço e 52 poriodo::;.
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Obituário

1936
Fevereiro
Junho

I)
I)

I)
I)

u

»

16 - Alferes miliciano de artilharia
licenciado Valentim dos Reis Taborda.'
,
15- Capitão de infantaria
no quadro José Ransrel
Coelho de Almeida. '
,
I:>
18 - Coronel refurmado
Alfredo Ferreira
de Sousa
Alvim.
21- Major reformado José Brandão.
24-Tenente-coronel
reformado José Frederico Guilherme de Almeida Arez,
25 - Capitão reformado Daniel Rodolfo Gomes Braga.
26 - Coronel reformado Afonso Mendes.
27 - Major veterinário, no quadro, Tito Lívio Xavier.
27 - Capitão de cavalaria, suprunumerário
permanente,
José António Gonçalves.

Ant6nio de Oliveira Salazar.

Está conforme.

o Ajudante

General,

'.

MINISTÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem

do Exército
2.9

Série

N,O 13

o

16 de Julho de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1Ministério

RECURSOS

da Guerra _La Direcção Geral - 2.a Repartição

Por decreto de 11 do corrente mês:
Rejeitado
o recurso n. ° 2:384, interposto
perante o
Oon.selho de Recursos
pelo tenente- coronel reformado
~fatlas dos Santos, por ser manifestamente
ilegal, e em
ro.recorria
do despacho do Ministro da Guerra que
lJe. Indeferiu
o requerimento
em que pe4ia para lhe ser
~Phcado o disposto no artigo 1.0 do decreto n.? 5:787-~Z,
e 10 de Maio de 1919, ou seja para ser promovido
a coronel.
t

,,Ministério

da Guerra _La

Por portarias

o

MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Direcção Geral-

2.a Repartição

de 13 de .Junho findo:
Adidos

o,ro~el de infantaria
com o curso do estado mai?~,
ddldo ao quadro covorna
'tI
A bílic
.l\.
or mi'l'tI ar tI e EI"as
v
'.
llgllsto Vald.oz' d~ Passos c Sousa, por ter sido re-
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quisitado para desempenhar
uma comissão de serviço
dependente
do Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo
ser considerado
nesta
situação desde 12 de Junho de 1036.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

cm 1 do Julho

do 1936).

Tenente de infantaria,
da 3.a Repartição
da I." Direcção
Geral dêste Ministério,
Carlos António Parreiral
da
Silva, por ter sido requisitado
para desempenhar
urna
comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo
SAr considerndo
nesta situação _desde 6 de Junho de 193G.
(Auotnda

poJo Tribunal

de Contas

em 3 de Julho

do 1956).

Por portaria de 20 de Junho findo:
(Visada relo Trlbunal
dos emolumento»,

do Conta. em 30 rle Junho do 193G. Devitermos do decreto n.? 22:257).

110S

Reserva
Coronel do infantaria,
adido, ('111 serviço no :Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e
Cadastral,
Guilherme
da Silva Quintanilha,
nos termos da alínea d) do § 3.0 do artigo 10." do decroto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1920, devendo sor
considerado
nesta situação
desde 12 de Junho de

1936.
PaI' portaria

de 27 de Junho findo:

vl
(Visada polo Tdlnl1laJ do Contas 010 2 do Julho do 1936. Dú dos emctum enton, nos t.ormos do docreto 0.° 22:~ó1).

Reserva
Coronéis,
de infantaria,
da direcção da arma, Celostino
Júlio Garcia Gomos o, do batalhão do cn~adoros n." .3,
Agostinho Piros do Morais, e de 011 gellharia, da COJlll~:
são do contencioso,
Duarte de Fismoiredo do ~aHCl
monto Veiga, e capitão chefe do ba~lda de l1lúsi('~, do
batalhão
do caçadores
n." 7, Custódio
Rodngl~e~
Gouveia, o primeiro nos termos da alínea d) do § ;3.
do urtigo 10.° do decreto n.? 17::ri8 do 27 <le St.ter
. bro de 19:?9, o último nos termos' da aUnea .II) d o
mesmo parágrafo,
por tor atingido o limito do lUa ;;
o os restantes
por terem sido .julgadoe
incapazes
(
o
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serviço
activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, dos de 12 e 15 de Junho
12 de Fevereiro e 19
de Junho de 193ü.
'

Por portaria de 30 de Junho findo:
(Visada pelo TrIbunal de Contno em 13 de Julho de 10SG. Devi,
dos emolumentos,
'nos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

General, administrador
aeral
, •
h
cimo Pinto, nos termos elo
creto n." 17:378, de·27 de
atingido o limite ele idade,
nesta situação desde 20 de

do exército Ilamilcar Bar§ 3.0 do artigo 10.0 do de'

Setembro de 1929, por ter
devendo ser considerado
Junho de H)36.

Por portarias ele 4_ do corrente mês,'
Supranumerário

r1'e~onte do serviço

do administraçiio
militar, adido, 1\lá1'10 Augusto
Jorge de Figueiredo,
por tor doixado do
prestar
serviço na l\1anutençuo Militar, devendo ser
considerado
nesta sitllaç:ão desde 1 do corrente mês.
(Visada polo 'l'rlbullnl
do Coutas em 11 do .Tulbo do 1!l3G. Nüo
são dovJdos emolumontos,
nOS termos
do decreto n.? 22:257).

Adido

Oapitão do cavalaria, do depósito de garanhões o potris,
l\1~n.nel Joaquim
Baleisão do PassO, po~ ter sido ~eqUlsltado para desempenhar
uma cO,mlssao do serviço
dependonte do :Ministério das Colómas, nos termos do
artigo 25.0 do docreto n." ~3:22ü, de 15 de Novombro
de 1933, devendo ser considerado
nesta
sitllac;ão
dosdo ~9 de Junho do 1\,)36.
(Anotada

~

.

pelo TribUDlLl elo Coutas

Disponibilidade

em 11 de Julho de 10SG).

."

1a.Jor do cavalaria Luiz Filipe Carneiro do Sousa o }< aro
e capitão de infantaria
Carlos Albert» Barcelos do
~aseilllonto o Silva, ambos adidos, que, de rogress~)
~o :\flllÍstério das Colónias, se aprosontaram,
respectlamonte, em 2b o 27 do Junho de H)3G.
11 do ruíue de 1036. Não
(Vlsa,la 1','10 Trlbunol
de Coutas cm
I dúCI't'IO II o 22:257).
são d~yjrlos omohlltlonto., n08 tormos ( o
'
.
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Reserva
Capitão, supranumerário
permaneute,
adido, em serviço
no Ministério das Colónias,
Inácio Cabral e tenente,
no quadro da arma, José Pedru Pereira,
ambos de
infantaria,
nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929, o primeiro por ter atingido o limite de idade e o segundo
por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 1 do corrente mês e 15 -de Junho findo.
(Visada pelo 'I'ríbuuul de Contas cm 1J de Julho de 1936. Devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva
/

Major miliciano médico, licenciado,
do regimento
de infanfaria n.? 7, José dos Santos Alves, nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 de
Agosto (le 1926, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de
Junho ele 1936.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas

Bill

11 do Julho

do 1936).

Reforma
Coronel, graduado,
António dos Santos Lucas e major
Antero Augusto da Gama Leal, ambos na situação de
reserva, nos termos do § 4.° do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por tereIU
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 13 e 3 de Junho
de 1936.
(Anotndn

pelo Tribunal

(lo Coutas

om 11 do Julho

do 1936).

Baixa do serviço
Capitão miliciano farmacêutico
de reserva José Joaquilll
Rodrigues,
nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1026, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 do Junho de 1936.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 1l do Julho

do 1936).
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Geral

Por portaria de 22 de Junho findo:
(Visada pelo Tribunal
de Contas sm n de Julho de 1936. Devtdos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2(7).

Reforma

Considerado na situação de' reforma ordinária, desde 5
de ~unho de 1936, o major, inválido de guerra, José
Maria Pereira, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço nos termos da alínea h) do artigo 4.° e n.? 6.°
do artigo 5.° do decreto n.? 21:990, de 16 de Dezembro de 1932, modificado pelo decreto' n. ° 25:548, de
27 de Junho de 1935.
Por portaria de 2.9 de Junho findo:
[Anotada

pelo Tribunal

de Conta.

em G de Julho

<lo 1936).

Baixa do serviço

Alferes, na situação de reforma, inválido
de guerra,
Ernesto Mendonça,
por ter sido julgado incapaz de
todo o aerviço pela junta de recurso a que foi presente nos termos do artigo 9.0 do decreto n.? 21:990,
de 16 de Dezembro do 1932, perdondo assim a qualidade de inválido de zuerra em harmonia com o disposto no 0.0 6.0 do a~·tigo 5.0 do decreto 0.0 21:990,
alterado pelo decreto n.? 25:548, de 27 de Junho de
1.935, pelo que fica abrangido pela doutrina do arttgo 2.0 do decreto n." 21:959, de 19 de Dezembro de
1932, devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Junho de 1936.

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _1.8 Direcçao Geral-

Por portada
(Visada
<108

2.

a

Repartiçao

de 27 de Junho findo:
C I
Dl 2 de Tulho de 19.16. Devlpelo Trihunal do on as e
to ~ o ~2:2.~;).
emotumvntos,
nos t9rmo~ do rlecrn
.

Quadro de oficiais generais

General, o briaadeiro de infantaria, inspector da 1.a inspecçi10 da [ll~ua • .T osé de Oliveira Gomes.
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3.' região militar - Quartel general

Coronel, com o curso do estado maior, adido ao quadro,
chefe do estado maior, o tenente-coronel
de infantaria,
com o mesmo curso, adido ao quadro, sub-chefe, A 1frodo Ernesto da Üunha.
Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro,
com o curso do estado maior, o coronel de
infantaria,
com o mesmo curso, adido ao quadro, tirocinado , chefe dos serviços cartográficos
do exército,
Carlos Maria Pereira dos Santos.
Coronel, o tenente-coronel,
do regimento
do infantaria
n." 10, António José Teixeira.
'I'enente-coronol,
o major de infantaria,
da Direcção da
Arma de Engenharia,
Carlos de Noronha.
Batalhão de caçadores n." 9

Capitão chefe de handa de música, o tonente chefe
banda do música António do Campos Folizos.

do

Distrito de recrutamentn e reserva n. o 20

Tenente-coronel,
sub-chefe,
recção da arma, Alberto

o major de infantaria,
da ?iJ OSÓ Caetano N unes FreIre

Quaresma.
Comando militar de Elvas

Coronel, governador
militar, o tenente-coronel,
lhão de ciclistas n.? 1, Luiz Sampaio,
Por portaria

de 4 do corrente

do bata-

mês "

(ViRada pnlc 'I'ribunul du Contas 0111 11; do Julho do 10:lG. J)ovl'
dos 01ll0hl1l101ltOH,
1I0S termos
do decreto 0.0 22:257).

Ministério da Guerra - 2,· Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitão

miliciano do serviço do administração
militar,
do quadro especial, o tenente miliciano do mosmo serviço, e do referido quadro, Lauro de Barros Lima-

IV-COLOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra - I.n Direcção

Por portaria

de

Geral-I.a

15 de Junho findo,'

Supremo Tribunal Militar

Vogal,

o genornl Pedro de Paula Pinheiro
l
canr 1o exonorn d o no
Conselho Superior

do Exército.

Repartição
fil\flt('hlt<lo" "
(lo I)' 11;('1'()1111"
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Por portaria de 22 de Junho fitulo :
Conselho Superior de Disciplina do Exército

General, na situacão
)(, de reserva Hami!car Barcinio Pinto '
fi.cando exonerado de vogal do Supremo Tribunal Militar.
Por portaria de 4 do corrente mês :
Conselho Superior de Disciplina do Exército
o general Luiz Augusto

Exonerado,

Ferreira

Martins.

Mi nistério da Guerra - I.a Direcção Gera! - 2. a Repartição
Por portarias de 30 de Junho findo:
L" inspecção de infantaria
Inspector,
o hrigadeiro
de infantaria,
estado maior, no quadro da arma,
rei1'a dos Santos.
Regimento de infantaria
Oomandante,
O coronel
de infantaria,
António José Teixeira.

Por portarias

com o curso do
Carlos Maria Po-

n. o 10
no quadro

da arma,

de 4 do corrente mês :

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral
.Administrador

geral do oxército,

o general

Luiz Augusto

FOI"l'lIira Martins.
Regimento de infantaria

n. o 4

Segun(lo comandanto,
O tenente· coronel de infantaria,
quadro da arma Carlos de Noronha.

no

,

'1'onente,
Costa

Regimento de artilharia de costa n. o I
da bataria do artilharia
de d(lfrsa móvel
n." 1, .Artur Vicente :Mendon~a do Carvalho.

de

Por portaria de 11 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria
inf tari
o 1 João Martins
i)' ' (O re~lmonto do lt1
an afl~~.
,,
into Leal, por ter atingido o limite de ídade.

,\tn!'or

l'
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Regimento de infantaria

2.· Série

n.O 1

Major, do regimento de infantaria n." 5, António Soares
de Andrea Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

Major de infantaria, no quadro
Pinho Monteiro Ferreira.

n. o 5

da arma, Álvaro

Regimento de infantaria

de

n.O 14

Comandante, o coronel de infantaria, subdirector do
Colégio Militar, Júlio César Ferreira, para os efeitos
da alínea a) do artigo 46.° do decreto n." 17:378, de
27 de Setembro de 1929, substituido pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Regimento de infantaria

n. o 20

Major de infantaria, no quadro da arma, César Augusto
Gomes Ferreira Quaresma.
Batalhão de caçadores n. o 2

Segundo comandante, o major de infantaria,
da arma, Carlos Augusto Dias Costa.
Batalhão de metralhadoras

no quadro

n. o I

Segundo comandante, o major, do regimento de infantaria n. 4, Manuel Afonso do Campos.
Alferes, supranumerário, do batalhão de caçadores n." 8,
Luiz Mário do Nascimento.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 1, Armando Carlos da
Silva.
Q

Regimento de cavalaria n. o 5

.

Tenente picador, no quadro, José dos Santos .
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitãis, do depósito de material aeronáutico, José lI~itria da Silva Guedes Júnior e Joüo Ilenrique FerreIra
de Tovar Faro.
Quadro de oficiais médicos

Tenentes-coronéis médicos, director do hospital mil~tar
principal do Lisboa, Carlos José Fernandes Botilh01I'0,
e sub director do mesmo hospital, Alfredo Guilhermo
de Vasconcelos Dias.

2.' Série
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principal de Lisboa

Director, o tenente-coronel
médico, do depósito geral de
material sanitário e de hospitaliz.ação, Artur Pacheco.
Inspecção do serviço veterinário

militar

Inspector,
o tenente-coronel
veterinário,
do regimento
artilharia ligeira n. o 5, João de Almeida Seara.

do

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos eapitãis de infantaria no corrente ano

Exonerado
de vogal, o coronel de infantaria,
com o
curso do estado maior, adido ao quadro, tirocinado,
Tasso ele Miranda Cabral.
Vogal, o major de infantaria
Miguel Francisco da Conceicão Santos.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos cap itãis do serviço de administração
militar no corrente ano

Exonerado
do vogal, o coronel do serviço de administração militar Júlio Eugénio Segurado Achcmann, por
ter atingido o limito do idade.
Vogal, o tonon te-coronol do serviço rle arlmlnistração
militar António José Rodrigues.

Por portarias

de 15 do I'orrente mês:

Ministério da Guerra - 1.. Direcção Geral- 3.' Repartição

Oapitão
do recimento
de infantaria
n.? 11, Hermano
f?iog~ da CU~lha, sem dispêndio para a Fazenda NaCIonal.
Ministério da Guerra - 2" Direcção Geral

C

1,' Repartição

Ja~itão, elo regimento de artilharia ligeira n." 1, Manuel
hanrisco
Goulart de ;\[0<10i1'08,
(, .
Japlt:"l)

3,. Repartição

. ,

militar •
mi'I"rcumo <lo 8el'\'I<;0'd
o a d rm'nl'stl'[1"':'IO
''''',
dr ) quadro especial
.'
trla t rv'o daI , ' :\
do conselho a( J rmnis
eb ')_',a, D irecçõos Gerais
'
1\1'IlIlstOflO,
,
Socnndmo
dêi:lte
OllllngoR.
"

.Ó.»
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Ministério da Guerra - Arquivo Geral

Tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Direcção
da Arma de Engenharia,
José
Luiz dos Santos Romão.
3.' região militar
Direcção

do serviço

de obr-as e propriedades

Major de engenharia,
da escola prática
cisco Filipe dos Santos Caravana.

militares

da arma,

Fran-

Comando militar da Madeira
Direcção do serviço

de obras e propriedades

militares

Director,
arma,

o tenente de engenharia,
da escola
Vasco de Paiva Baltasar Brites.

Tenente
Sonsa

de infantaria,
Ferreira.

Regimento de infantaria

no quadro

Amílcar

de

n.· 10

Segundo comandante,
o tenente-coronel
distrito de recrutamento
e reserva
Gonçalves Mendes.
Regimento de infantaria

da

n.· 7

da arma,

Regimento de infantaria

prática

de infantaria, do
n.? 19, Manuel

n.O 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento
de infantaria
H.O
9, Sebastião Ramos
Afonso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de lníantarla

n.· 19

Segundo comandan te, o tenente-coronol
do infantaria, do
distrito de recrutamento
e reserva n." 20 Alberto .José
Caetano Nunes Freire (~llareRma.
'
Batalhão independente de infantaria

Alferes, do batalhão
Vale, por pedir.

de ciclistas

n.O 25

n.? 1, Ahel

Pereira

do

Distrito de recrutamento e reserva n. o 19

Sub-chefe, o tcnonto-coronol,
<lo regim nto de infaJltnrif\
D.O 19, Artur
Coelho Nobre de Figueiredo.
Regimento de cavalaria n. o 8

em dispunibilid
noiro c!0 Honsa o Faro.

Mujor de cavalaria,

Luiz Filipe Onr-

a.lr,

'

2.' Série
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Alfe.res (lo cavalaria,
no quadro da arma,
Pinto Coelho Martins de Lima.

José Carlos

Regimento de cavalaria n. o 9

Te~onto,

do regimento
Lopes Pereira,
Nacional.
CISCO

de cavalaria
n." 5, .Júlio Fransem d ispênd io para a Fazonda

Depósito de garanhões e potris

Capitão, do regimento
Fun seca Salv acão.

de cavalaria

n." 5,

Manuel

da

Escola Prática de Engenharia

Major de engonharia,
supranumerúrio
permanente,
da
Escola Central de Sargentos,
Manuel António Soaros
~ilhão.
Ca~itào, do rrgimento
de sapadores
de caminhos ele
ferro, Ricardo Pereira Dias.
Oapitão do serviço de administração
militar, das ins, poc~õos do mesmo serviço, João Domiugues Peres.
'Ienente, do regimento de te1egl'afistas, Alfredo do Sousa
( [hirn.
Quadro da arma de engenharia

Major do engenharia,
da dirccçüo do serviço de obras e
propriedades
militares
da 3. a região militar, Plínio
O(·túvio do Sant'Ana o Silva.
'l'enentc,
do regimento
de sapadores
mineiros,
J'osó
Baptista do 'ousa Lõho.
Regimento de sapadores mineiros

ÜrHnandante,
O coronel
do engenhnria
J r umberto Leopo1do Sevcrim do Sequllira Morais, ficando rxonora(lo
<lo igual carg-o da escola prática da arma e d~ bataS lh1to do puntoneiros,
quo oxoreia por aClIJl1ular;:ao.
1'~lmtlo comundunte,
o tOllollte-coronel,
comandante
p Interino, Roberto de Oli\'eÜ'a Pinto.
.
',x~ne.rado de 8Pglln(10 eomand:.1llto intorino o major
'I' CaSImiro Ar-tur d;! Costa Santos.
I'npntcH de oncenhariu
da escola prútica da nrrnu,
~mél'ieo Ma~c7tn'nha:- ':;Uacedo e, da dirocç-1to do S(1l'\"I~~ do 01>1'118
e propriedades
n~ilita.res do ~omando
nldltllr da Madeira, António, FIguOIredo de Matos,
i"lf'IIt!o o último por prdir.
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1.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, <la 2. a inspecção do mesmo
serviço, Vitorino de Sousa Magalhàis, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
2.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, da L." inspecção do mesmo
serviço, Alberto Gomes de Moura, sem dispôndio
para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Administração

Militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, Mário Augusto Jorge de Figueiredo .

....

vMinistério
Por portaria

COMISSOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 7 do corrente mês:

Tendo a comissão executiva do Sanatório para Sargentos Tuborculosos do Exército de Terra e Mar, nomeada por portarias de 12 do Abril e 11 de Maio de
1932, terminado os seus trabalhos: manda o Govérno da
República Portuguesa, pelos Ministros do Interior, das
Finanças, da Guerra, da Marinha e das Colónias, dissolver a referida comissão.
VI- AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES
Ministério da Guerra _I." Direcção Geral- l.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 otlclalato desce 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 sõbr-e o sõldo :

Por portaria de 4 do corrente mês:
(VIRada pelo 'I'r lhuua! de ContaR ""' 13 de .Julho de tn3a. pe,!dos omotumome-,
nos tO('lH08 do douroto 0,0 2:h~57).

Infantaria - capitãis
Alfredo José Barroso. no rogimonto do infantaria 11.° 2, e Adelino Ferreira FresCO,

2." Série
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no regimento
de infantaria
n." 19, desde 1 de Julho
de 1936; artilharia - brigadeiro,
com o curso do estado maior, António Gorjão Couceiro de Albuquerque,
inspector da 2. a inspecção de artilharia, desde 1 de
Julh~ de 1936; cavalaria - capitão Amadeu Bucota
Martins, na Escola Militar, desde 1 de Julho de 1936;
extinto quadro auxiliar
de artilharia - tenente-coronel António da Silva Soaros e major Manuel Coutinho
Vassalo, em serviço no depósito geral do material de
guerra, e capitão Francisco António Viegas, no regimento de artilharia
de costa n.? 2, desde 1 ele Julho
de 1936.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria de 4 do corrente mês:
(Vi.ada pelo Tribunal
de Contas em VI de Julho de 1936. Devtdos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria - majores Carlos Alberto Ferreira Henriques,
no regimento
de infantaria
n.? 8, e José Fernandes
Soares, no regimento de infantaria n." 12, desde 1 do
Julho de 1936 .
. Ooncedida a diuturnidade
de que trata o § 1.0 00 artigo 3.G do decroto n." 22:437, de 10 do Abril do 1933,
d~Sd~ a data que lhe vai designada,
ao oficial de aeroUaUÍlc<t em seauida mencionado,
por ter prestado
na~uela arma o I:> númoro do anos de serviço que lho VaL
Indicado:
;

Por portaria de 27 de Junho findo:
[V isuda pelo Trihunal de Contns em 7 ,lP .Ju.Il~~do_193U. D"IÍ'
do. emolumentos,
nos termos do decroto n ....... :251).

10 ,~nos _ capitão

Humborto da Silva I?el~ado, em serno depósito de material
aeronautwo,
desde 21
de Junho de 19:36.

'IÇO

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 22 de Junho findo:
i

O

dA 1036. Devicuontns orn dot Julho
(VI.nrln pelo TrlLunnl,lo
• '''''2~7)
do. ernulumen tus, nos tOlmas do doere o n • ..,~.,
.

UOncc<1ido O primeiro aumento de 10 por cento sõbre
SÔldo dosde 11 de Junho de Hl3G, nos termos dos ar-
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N.·

is
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67.° a 69.° do decreto 11.0 16:-!43, de 1 de Feve1'011'0 de 1929, artigos
1.0 e 4.° do decreto 11.°20:247,
de 24 de Agosto de 1931, e artigo 10.° do decreto
11.°21:426, de 30 de Junho de 19~~, ao tenente·coronel
tigos

na situação
de reserva,
inválido de guerra, Francisco
Nicolau de Oliveira, por ter completado
o tempo a partir do põsto de tenente necessário para aquele aumento,
nos termos do decreto n, o 17:378, de 27 de Setembro
de 1929.

Por portaria de 29 de Junho findo :
(Visada polo 'I'rtbunal da Coutns em 13 do Julho de lD3G. De vidos emolumentos,
nos torruos do d ecre t o n.o 22:257).

Concedido o primeiro aumento de 10 por conto sõbro
o sõldo, desde 1 de Junho de 193G, nos termos dos artigos 67.0 a 69.0 elo decreto n." 16:443, do 1 de Fevereiro de 1929, artigos
1.0 e 4.° do decreto n." 20:247,
do 24 do Agosto de 1931, e artigo 10.0 do decreto
n.? 21:42G, de 30 do Junho de 1932, ao capitão miliciano
reformado,
inválido de guerra, José Tomaz Moreno, por
ter completado
o tempo, a partir do põsto de tenente,
necessário para aquele aumento, nos termos do decreto
n. ° 17 :378, de 27 de Setembro do 1929.

VII- CONDECORAÇOES
Ministério

da Guerra - La Direcção

Por portarias

E LOUVORES
Geral-

La Repartição

de 30 de Junh» findo:

Autorizada
a aubstitutçâo
da letra C, pela palma (lourada, na medalha militar de prata ela classe do bons serviços, ao major elo infantaria
Antóuio Soures elo AIHlroa
Ferreira,
por, segundo deliherução do Supremo Tribunal
Militar, ter sido julgado
no abrigo do n. o 3.° do 11 1'tigo 2," do decreto n." 12:08J, do U do Acosto do 10;!ü,
que modificou o artigo 13." do decreto n~ 3:302, de ;!8
do Setembro elo 1917,
Condecorado
com a medalha militar (1(, cobro da classe
de bons sorviços, com palma, o sargento ajudante u." ~3/I~,
do batalhão do caçadores n.? ~, Manuel Francisco 1"01'-

2.- Série
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rei;a Guimarãis,
por, segundo deliberação
do Supremo
Tnbunal
Militar, se encontrar
ao abriao da alínea b) do
§ 3.° do artigo 8. ° do rpgulamento
a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, modificado
pejos decretos n.OS 6:093 e 12:081, rrsppctivamente
de
11 de Setembro de 1919 e 9 de Agosto de 192G.

p:ra

VIIIMinistério
1) 'rendo

DEClARAÇOES
da Guerra -

E DISPOSIÇOES
J.a

Direcção

DIVERSAS

Geral - I. a Repartição

sido agraciado

pelo Govôrno Alemão com a
nlemã o tenente-coronel
do
aeronáutica
João Luiz de Moura, é-lhe permitido, em
conformidade
com as disposições
do regulamento
das
OrU?llS Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respecllvas insígnias.

1.n classe da Cruz Vermelha

2). Declara-se que, por decreto de 3 do corrente mês,
Publtcado no Diário do Govêrno n.? 115, 2.n série, do 6
também do corrente mês, foi promovido ao grau da Ordem que lhe vai indicada o oficial a seguir designado:
Ordem Militar de Cristo
.
Capitão

do artilharia

Oficiai
José Roberto

Raposo Pessoa.

3). Declara-se
que, por decreto de 3 .do c?rre~te
Publicado no Diário do Gorêmo n.? 150, 2. série,
tall1bém do corrente mês, foi condocOl'ado com.o
da Ordem q ue lhe mi indicada o oficial a segUIr
gnado:

mês,
de 6
gra~

desi-

Ordem Militar de Cristo
(' .. '

<lPltao de artilharia

Ministério

Oficial
'Manuel Veloso.

da Guerra _I.' Direcção Geral-

2.a Repartição

lr 4-) Declara-se que o ~eneral J 0::;6 de OJiveil:a GOIllOS,
I olllovido por portaria do 27 de .T unho findo, ínsorte na
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presente Ordem do Exército, conta a antiguidade
rido pôsto desde 12 do mesmo mês.

2.· Série
do refe-

5) Declara-se
que os oficiais de infantaria
ao diante
nomeados, promovidos
pela presente Ordem do Exército,
contam a antiguidade
dos respectivos
postos desde as
datas que lhes vão respectivamente
indicadas:
Brigadeiro,
com o curso do estado maior, Carlos Maria
Pereira dos Santos, desde 12 de Junho de 1936.
Coronéis:

-

Alfredo Ernesto
da Cunha, com o curso do estado
maior, desde 12 de Junho de 1936.
Luiz Sampaio, desde 12 de Junho de 1936.
António José 'I'eixeira, desde 15 de Junho de 1936.
Tenentes-coronéis:
Alberto José Caetano N unes Freire Qunrosma, desde
de Junho de 1936.
Carlos de Noronha, desde 15 de Junho de 1~)36.

1~

li) Dcclara-so que os tenentes,
miliciano,
do quadro
especial, do regimento de infantaria n.? 3. Silvino Artur
de Olivoira Saraiva c, do regimento de infantaria n.? 10,
Constantino
Augusto Tavares foram nomeados para freqüentar a L." turma do curso de gases, fumos e lansa-chamas, que teve início em 6 do corrente mês, na .BScola Prática de Engenharia,
cm substiturção, rl'spcctl\'amente, do tenente miliciano, do quadro especial, do regimento de infantaria
n.? 3, Francisco
Elísio Franca
Mamede e do alferes, do regimento do infantaria n." 10,
Joaquim Augusto
Cordeiro,
ficando assim alt(\j'a.das as
alterações
24) e 21) da arde III do Exército n.08 1 e 3,
2.11 série, do corrente ano.
7) Doclara-se
que o tenente,
do batalhão ind0pondonte do infantaria
n.? 24, Josó Tuvaros Noto V'l'Z do
Rêgo foi nomeado adj unto da carreira
do tiro do 1'ont[l
,
!t
Delgada,
om Imbstitulc:ãO do então tenente da )l10~~
unidade, ,Jo~o Pascal Machado Benovides.
qtl<',
Ordem do Exército n.? 9, 2.n série do COJTonte ano, O)
promovido
a ca pitâo o colocado
batalhão inJependonte de infantaria
n.? 2~.

Pi. ~

:10
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8) Declara-se

que o tenente, do batalhão de caçadores
Maria Freire da Costa seria transferido
por m?ti\-o de informação,
se não estivesse abrangido
pelo diSposto no § L o do artizo 31.0 do regulamento
geral de informações,
de 25 de Junho de 1932.

n.s 5. António

0) Declara-se
q ue o tenente,
do batalhão
de caçadores n. o 7, Francisco Pires Júnior foi nomoado para freqüentar a 2.:1 turma do curso de gases, fumos e lançaMhamas, em substituição
do alferes da mesma unidade
anuel de Sousa Duarte Borrego, ficando assim alterada
a declaração 12) da Ordem do Exército n." 7, 2.1L série,
do Corrente ano.

O 10) Declara

se para os efeitos da determinação
VI da
.rd~m do Exército n." 2, 1.a série, de 1924, que os ca~ltãlS de cavalaria
José Maria Carrilho
de Carvalho,
pOSé. da Câmara Meneses Alves, Inácio Caldeira Risques
cr61ra e António Raúl da Costa Mira prestaram
em 11
d~ corrente mês as pro\-as especiais de aptidão para o
posto de major, com a classificação de aptos .
. ~~) Declara-se
que o capitão de cavalaria,
em disponi)nhdade, Jorge Alcide dos Santos Pedreira chegou h
U tura para entrar no quadro em 29 de Junho findo.
l?).1?eclara-se
que o coronel de engen~ar.ia, em dislboUlblhdade Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carva1')0 chegou
altura para entrar no respectivo quadro em
...,de Fevereiro
do corrente ano.

à.

d 13) Declara-se
que om 9 do corrente mês, e com a
declaração
de serem devidos emolumentos
nos termos
t.o (h'croto n.? 22:257, foi visada pelo Tribunal de Con,<lS ~ portaria
de ~3 de Maio último, que mandava prestar
1SerVIl'..o cnmulativamente
no Colégio• Mili
hl ítar, como P ro esSOt'
p
. ó .
.
~
d
haria da ') a Repa'
rovlS no,
cupltao
o engen a.rI., .. i./.
•
1~/tJÇ~o da S. n Direcção Geral dêste Mllllsten(~, Vital
lJ.()S~UCl
:co do Sousa Franco,
devendo ser conSIderado
a sltllaçuo desde 4 do Feveroir(l do corrente ano.

°

d ~4) Declara.so

quo o tenente, do rogimento do sapude Sonsa Lobo, que pela
Ul'r:,onte Ordem do Exército ó col~(,:l,do no ~[ua~.ro ~a
Qel'~' 1>:08t:l sqrviço na ~.11 Hepartl('ao da 3. Dllecçao
n] dl'ste Ministério desde 10 do corronte mês.

ll~~oS lUineiros, .10 '6 Baptista
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15) Declara-se
que ficam suspensos
das funções de
serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento
de
disciplina militar, os capitãis do serviço de administração
militar, da 3.a Repartição
da 2.a Direcção
Geral dêste
Ministério,
José Francisco Oarneiro e Flávio Nunes de
Sampaio e os tenentes:
de infantaria
José Gonçalves, .
em serviço no distrito de recrutamento
e reserva n." 5,
e do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar
Alberto
Alfredo Ferreira
do Miranda,
em serviço no
Oonselho Superior do Exército.
16) Declara-se
que o capitão miliciano do serviço de
administração
militar,
do quadro
especial,
Lauro
de
Barros Lima, promovido
por portaria
de 4 do corrente
mês, inserta na presente Ordem do Exército, conta a antiguidade do referido põsto desde 17 de Junho findo.
17) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar,
em disponibilidade,
Octávio
de Sousa
Ferreira
chegou à altura para entrar no q nadro em 17
de Junho findo.
18) Declara-se
que o capitão do extinto
liar de artilharia
António Maria Mondes,
êste põsto pela Ordem do Exército n. o 12,
corrente
ano, conta a antiguidade
desde
último.
19) Declara-se
que o capitão chefe de
António de Oampos Felizes, promovido
27 de Junho findo, inserta na presente
cito, conta a antiguidade
do referido
do mesmo mês.

quadro amápromovido a
2. a série, ~o
2G de MalÚ

banda do mÚi:;ica
por portaria ~e

Ordem do E;rel'posto

desde

19

20) Declara-se
que, so não estivesse em vigor a lei de
15 de Abril de 1835, os majores, na situação do rescn'il,
(lo extinto
quadro de oficiais do secretariado
militar
Joaquim José Magro, do extinto quadro auxiliar de Mtilharia José Joaquim
de Paiva; Joaquim da Sih'a nelgado, Manuel Jacinto Fortes,
António Isidro SerafiJll,
úlio Inácio Vieira e Augusto
Maria (la Silva Fll)l'eS,~
do ~xtinto quad,ro auxiliar de engenharia
.Tosó de I<l~
gueirodo perderiam
a RIIé\ patente
por se reconhecer qu
lhes não é aplicável a doutrina
do artizo 110,0 do decreto 11.° 17:378, de 27 do Setembro de 1929.

.r
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21) Declara-se que o capitão,
Manuel Grilo da Cruz Andrade
de prestar
serviço no Arquivo
Guerra.
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na situação ele reserva
deixou, a seu pedido;
Geral do Ministério da

Ministério da Guerra - 2. a. Direcção Geral-

3. a Repartição

22) Vencimentos
que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setembro
de 1024, e decreto TI.O 20:247, de 24 de
Agosto
de ] 931, competem
aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para as situações do reserva
o reforma:
GenerallIamilcar
Barcínio Pinto, 990t$99, sendo: pensão
de reserva, 504-6; lei n." 8R8, 501540; lei n.? 1:332,
403tS20; 0,14 por cento, 33~39; do vencimento total
72:>04 são pela província de Moçambique. Tem 5 anos
de posto, 55 anos de serviço e 71 periodos.

<10 infantaria
Oolestino Júlio Garcia
Gomos,
430. 02, sendo: pensão de reserva, 312,)84; lei n. o 888,
31,528; loi n.? 1:332,87,,)59; 0,14 por conto, 7,1$31;
do vencimento
total 31635 são pela província de Angola. Tem 2 a.umentos de 10 por conto sõbre o soldo,
42 anos de serviço e 24 períodos.

Ooronol

Ooronel de 'infantaria Azostiuho Pires de Morais, 466601,
sendo: pensão de re~erva, 207,~; loi n.? 888, 29;$70;
l~i n.? 1:332, 118;580; 0,14 por cento, 2?t$51; do venc~mento total 113685 são pela província de MoçambIque e 31t$05 pelo Ministério
das Finanças.
Tem 1
aumento de 10 por cento sõbro o sõldo, 45 anos de
I-lorviço o 74 períodos.
001''Onel do infautaria
Guilherme (la Silva Qui.nta~ilha,
~!)G539, sendo: pensão de roserva, 304r>92; lei n, 888,
.~064!); lei n,° 1 :332, ()OMl8; elo vencimento total
4!)tS55 são pelo lYlinÍl-;tório das Finanças e G9,j3G pelo
do Oomércio e Indústria.
Tom :3 aumentos de 10 por
cento .obrc o soldo e 40 anos de serviço.
Cor01lel de cugouharia
Duarte de Figueirodo do N asei!llE:lnto V eieu
381-5G1 sendo: pensão de reserva,

2761\07: )('f'~.o 8 )8, ~â,~(iO; loi n." 1:332,44617;

0,14
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por cento,
331$77; do venci monto total
pela província de Moçambique,
68M6, pela
e 291$34 pela de T'imor. Tem 1 aumento
cento sôbre o soldo, 39 anos de serviço e
dos.

58;$68 são
de Macau
de 10 por

116 perío-

Major de infantaria José Maria Pereira, 4481$50, sendo:
pensão de reforma,
254MO; lei n.? 888, 2M41; lei
D.O 1:332. 142~29; 0,14 por cento, 26B79;
do vencimento total 9515 são pela província de Angola, 9,)15
pela de Moçambique,
4M80 pela de Cabo Verde e
9M5 pela da Guiné. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 49 anos de serviço e 113 períodos. Era
inválido de guerra.
Capitão
de infantaria
Inácio Cabral,
238~20, sendo:
pensão de reserva,
19M25; lei n.? 888, 19t$52; loí
n.? 1:332, 23M3;
do vencimento
total 131é46 são
pelo Ministério das Colónias. Tem 2 aumentos de 10
por cento sóbre o sôldo e 38 anos de serviço.
Capitão chefe de banda de música Custódio Rodrigues
Gouveia, 347690, sendo: pensão de reserva, 24MOl;
lei n.? 888, 241$50; lei n." 1:332, 78~40. Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbro o sõldo e 43 anos de
serviço.
Tenente de infantaria José Pedro Pereira, 11\.M20, sendo:
pensão de reserva,
98tS27; 0,14 por cento, 201593;
do vencimento total 45680 são pela província de Moçambique. Tem 26 anos de serviço e 130 períodos.

Ministério da Guerra - 3.11 Direcção Geral-I.~

Repartição

23) Nos termos do § 2.° do artigo 3.° do rogulnlllCuto
d.a Biblioteca
do .E~órcito dcclura-so quo foram ?foJ'(':
cidas à mesma Biblioteca, pelas entidades
a ::logulr do
signadas, as publicaçõos que [uliante vão indicadas:
Ministro

U.JIiI?u!e HJ20

da Polónia:
Joseph

Pilsudski, -Paris, H)29 (1 voJ.)·

2.· Série
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Director da Agência Geral das Colónias:
Anu(Í1'io do Império Colonial Português. 1935 (1 vol.).
Travessia de Afl'ica. - Dr. Lacerda e Almeida - Lisboa, 1936. .
M?usinho de Albuquerque. - Lisboa, 1934-1935 (2 vol.).
AZ1'es de Ornelas.-Lisboa,
1934 (2 vol.).
Gove1'nadonç Gerais e Vtee-Reis do Brasil. - Conde do
.,.Campo Belo (D. Henrique). - Lisboa, 1935 (1 vol.).
L fi lote de vários opúsculos.
Director do Arquivo Histórico Militar:
Nas trincheiras (Fortijicat;ào e éombate) --- Capitão Mousinho de Albuquerque e ténente A. Casimiro -Pôrto,
s/d (1 vol.).
Campanha do S1Ll de Amqola. -1914-1915.
Comemoração do 7.° aniversário. - Lisboa, 1922 (1 opúsc.).
Revolta e rebelião.
J. E. Morais Sarmento. - Pôrto,
1891 (1 opúsc.).
Mais outros opúsculos sõbre assuntos militares.
Academia das Ciências de Lisboa:
Corpo Diplomático
Português. - TOMO xv, parte I
J (1 vol.).
~)EtLl'Ope t1'afjiljue. G. de Reynold. -- Lisboa, 1936
(1 opúsc.).
Boletim da Academia das Ciências de Lisboa (2 fasc.).
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Obituário

1936
Junho 24 - Capitão mil iciano módico, licenciado,
António Fr.mcisco de Paula Mendonça.
Julho
1- Coronel reformado Francisco Lopes.
»
[) -Major, gradua.lo, na situação de reserva, Albino (1('
Paiva Curado.
»
7 - Coronel reformado Augusto César Taveira.
»
8 - Capitão de cavalar ia, supranumerário
permanente, H 0berto Gaudêncio Miguéns.
.
»
9 - Tenente de «avalaria, 110 quadro, Alvaro Palmeira da
Costa.
»
10- Coronel, na situação de reserva, Fr-ancisco Diniz do
Carvalho.
.

Rectlflcaçõeà

'\

Na Ordem do Exército n.s 12, 2." série, do corrente ano, p. 365,
1. 20, onde se lê: «Oliveira Machado», deve ler-se: "Oliveira
de
Ma('edo»; ]l. 366, 1. 31, onde SI' ll': "António Maia Mrnd(ls», tlev(~
ler-se: "António Maria Mendes»,

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

ior do

E.xer~to

BIBLIOTECA
MINISTÉRIO D~UERR"

Ordem

do Exército
2.&1 Série

N,O 14

o Ministro

8 de Agosto de 1936

da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

u' Manda o Govêrno da República Portuguesa, polo Minl~tro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
p'.. :6:070, <le 25 de Setembro de 1028, a D. Maria d~s
.1<lZorosRamos, órfã do alferes chefe de banda do mu~lca reformado .T osé Ramos, a reversão da cota parto do
iUbsfdio mensal de 6f>, que percebia sua mãi, D. Zeferina
'~)~s. Ferreira, falecida em 16 do Dezembro do ano findo.
d I1n1stério (la Guerra, 15 de Julho de 1936. _- Por
Relegação do Ministro da (1ucrra, o SlIb·Socretário de
stado da Guerra, Fernando dos Santoe Costa.
(VIRada pule Tribunal
ac Contns cm 20 de Julho do 1~3r:' ~ão
süo devidos ('molumonto.,
nos iermos do decreto n, 22:207).

,,Ministério

RECURSOS

da Guerra _1.1\ Direcção

Geral-

2.

3

Repartição

Por decreto de 26 de Julho findo :
PoNegado provimento no !'l'curso n.? 2:408, intorpost:->
lhar~nto o Conselho de Hccursos p<,lo capitão do artírIa , d o grupo indepem f ento do arti'11iaria
. d e mon-

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.' 14

398

tanha n.? 12, José Gomes Martins Calado Júnior, por
ser manifestamente ilegal, e em que recorria do despacho ministerial de 5 de Fevereiro de 1936, que lhe
indeferiu um requerimento em quo pedia para que fôssem
consideradas «por motivo de serviço» duas partes de
doente consecutivas que dera em Dezembro de 1934.

111- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério da Guerra _La

2.a Repartição

Direcção Geral-

Por portarias de 4 de Julho findo:
Adidos

Tenente de engenharia, das oficinas gerais de material
de engenharia, José Rafael Baptista Júnior, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Obras públicas
e Comunicações, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1U36.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contns

cm 20 do Julho de 1936).

Tenentes, do batalhão de ciclistas n.? 2, António Antunes Basilio e, do regimento de cavalaria n.? 9, .António José de Araújo Leito do Castro Vaz Vieira, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes do Ministério do Interior, o
primeiro na polícia de segurança pública e o scgu?do
na guarda nacional republicana, devendo ser COIISlderados nesta situação, respectivamente, desde 30 dr
Junho e 1 de Julho de 1036.
(Anotada

P01'

portarias

pelo 'I'rlbunnl

do Contns

OIll

24 do Julho

do l!l:lô).

de 11 de Julho finrlo:

Quadro da arma de infantaria

Tenente do infantaria, adido, Afonso Jaime do Bi:,ar
Moreira de Brito Velho da Costa, que, por ter Sido
exonerado de professor auxiliar de eiumásticn do coléÓ
gio Militar, deixou de estar naquola situacão J{'sdl~ )
f 'o
de Julho do 1036, prooncbendo vaga no r0sp(le 1\
quadro.
"AO
'lo

(VIAnda pelo Trtbuunt do Contna cm 21 do J\llho de 1~3~~.i.;1)'
81\0 dovldo8 emolurueutos,
nos termos do docrl'to n , ,.,

2.- Série
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Supranumerário

30D

permanente

Tenente de infantaria, supranumerário
permanente, adido,
Aníbal Alves Moreira, que de rozresso
do Ministério
das Colónias se apresentou
em '7 de Julho de H)36.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Julho de 193ô. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Adidos

Tenente,
supranumerário
permanente,
do batalhão
de
metralhadoras
n." 1, João ela Encarnação
Abelha, por
ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
de serviço dopondente do Ministório das Colónias. nos
termos do artigo 31.0 do decreto n.? 13:309, do 23 de
Março do 1927, devendo ser considerado
nesta situa\'110 desde 4 de Julho do 1936.
,
(Anotada pelo Tribunal

de Coutas em 20 de Julho

do 1Q36)

Tenonte,
do regimento de cavalaria n. o 3, Lino Vaz
Palma Antunos, p0r ter sido roquisitado para desomp,e~har uma comissão de serviço dependente do Minis10rlO uo Interior,
na guarda nacional republicana,
ovondo sor eonsidorado
nesta situação desdo 6 de
Julho <113 1936.
(Anotndn 1'010 Tribunal

do Contas om 29 de Julho de 1936).

AO

Re~er.va
~..
"
ronel <lo serviço do a.dmllllstrU(:ao militar, da 3. ReP,artiçüo <la 2.:1 Dirocção Geral dêste :Ministério, Júlio
f~génio Segurado Achemann, major, do regiment~ de
dlfantn~ia n.? 1, Joã.o lI!<:r~ins Pinto Le~l e c~l~ltão
d~ O);:tlU.tOqu~~ro do. Ofi_CWIS do secretana~o
~üita~,
hospltal militar principal
do POrto, J o aqurm VI-0
~('nto da Rocha, nos termos do § 3.° do artigo 10.
o deerúto 11.0 17::378, do ~7 de Setembro de 1929,
~s <lo_is.primoiros por terem atingido o limito de id~de
, .~ 1IltmlO por ter sido iulgudo incapaz do serviço
~ctlVO pela junta hospitl~lar do inspeCç'(lO, dewmdo
.
')ard'('on S\(. 1orudos
nesta situação, respec tiivamen t o, de~de
c
~ e .Julho o ~8 o 2~ de Junho de 19;~G.
(VI.adl> polo 'I'r íbuunl de C(ln~" em 21 '\0 Julho do ln36. DavI·
0
clr:s «uiotuuu-ntos,
;1OS t'ermos do doere to 11. 2:?:257).

Oa ' ~

Oficiais milicianos de reserva

v,

'

,

P1tuo l'o l'O"'lllll'ntn dI' artdhal'l:t
.'
1"IgüIra n. o r; Jose
b.las ,(
rI' <lVares,'" O t 'noute, da' ~. fi companlna. dO sau' d e,
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César Baptista Ferreira de Melo, ambos milicianos
médicos, licenciados, nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde 3 de Julho de 1936.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 20 de Julho de 1936).

Baixa de serviço

Ma] 01' miliciano médico de reserva Bernardo Pais de
Almeida, nos termos do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto do 1926, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Julho de 1936.
(Anotada

pelo 'I'rlbunul

de Contas om

so

do Julho do 1936).

Por portarias de 18 de Julho .findo:
Demitidos do serviço do exército, nos termos do artigo 40.0 do Código de Justiça Militar, o capitão, na
situação de reserva, Luiz Dias Catarino e o tenente
de infantaria, no quadro da arma, José de Paiva e
Silva, devendo ser considerados nesta situação, res'
pectivamente, desde 16 e 22 de Junho de 1936.
Demitido do serviço do exército, a seu pedido, o tenon~e
de engenharia, adido, com licença iljmitad a, AntóniO
Ribeiro de Mendonça, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Julho de 1936.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas om 21 do Julho de 1936).

Adido

Tenente, supranumerário
permanente, do batalhãO. d~
caçadores n. o 7, Francisco J OSÓAlves por ter sld
requisitado para desempenhar uma cOl~issãO de sor'
viço dependente do Ministório das Colónias, nos
termos da última parte do artizo 2.0 do decreto
n." 13:309, de 23 de Março do 1927 dovendo ser COO'
siderado nesta situação desdo 11 <lo'Julho do 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

do Coutas oro 21 do Julho

do 1951)'

Disponibilidade

Capítãis,
'

de infantaria, adido ,<, José da Cunha AJJ1llrdae
'la ,
e de artilharia , em inactlV1<

P ínto Fernandes

2." Série
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Ca~'los Joaquim Marques Leitão de Barros, o primeiro por ter regressado do Ministério das Colónias
e o .segundo por ter sido julgado pronto para todo o
serviço pela junta hospitalar de inspecção, devondo ser
considerados nesta situação, respectivamento, desde
14 de Julho e 29 de Junho de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Oontaa em 30 de Julho de 1936. Devidos emolumentos, nos termos à? decroto n.? 22:257).

Reserva

C01:onel veterinário, director do serviço veterinário mihtar, Filipe Maria Caiola e capitão do serviço de
administração militar, supranumerário
permanente,
Luiz José Gonçalves, respectivamente nos termos das
alíneas b) e a) do § 3.° do artigo 10.9 do decreto
rr.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 e 13 de Julho de
1936.
.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Julho do 1036. N!o
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 25 de Julho findo:
Adido

'I'e~ente de infantaria José Vítor Mateus Cabral, por ter
SIdo nomeado professor adjunto da Escola Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 do
Junho de 1936.
(Anotada

c .

pelo Tribunal

de Contas em 4 de Agosto d. 1936).

Oficiais milicianos de reserva

apltãis milicianos médicos, licenciados, do batalhão de
c~(:a~or('s n.? 6, Joaquim Francisco Alves, da 3.." coma<1~bI~de saúde, João de Matos Cid e. do .reglmento
o Infantaria n o 10 António AuO'usto RodrIgues, nos
t01'
d mos do § 3.0". do artigo 61.0 doI:> d ecreto n. o 12'017
:.'
do Agosto de 1926, por torem atingido? hm!te
r lUu.de, devendo ser considerados nesta Sltuaçao,
oSpoctivamente, desde 17, 19 e 22 de Julho ele 193G.

d: ~

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 30 de Julho do 1936).

'I'~
~fu~a
Se~to-coronel Aímé Alphonse Jules Roger e capitiLis
o )astiüo da Cruz !I'ernandos e Júlio Augusto da
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Conceição Vilar,' todos na situação de reserva,
nos
termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n." 17:378.
de 27 de Setembro
de 1929, por terem atingido o
limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 14, 21 e 22 de Julho do

1936.

\
(Anotada

Ministério

pelo Tribunal

do Contas em 1 de Agosto de ln3G).

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 6 de Julho findo:

:;';)0

(Visada -polo Tribunal do Contas em 20 do Julho do 1?36.
são dcvídos emolumentos, nos termos do decrete n. o 22: o .

Supranumerário permanente

Tenente de infantaria,
o tenente reformado,
inválido d~
guerra, Acácio Teixeira Lopes, nos termos do n." 1do artigo 5.° do decreto n.? 21:990, de 16 de DezeXUbro de 1932, por ter sido julgado pronto para todo ~
serviço pela junta de recurso de que trata o artigo g.
do mesmo decreto, devendo
ser considerado
nest<1
situação desde 5 de Junho de 1936.

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a RepartiçãO

Por' portaria de 11 de Julho findo:

.
l

(Visada pelo Tribunal do Conta. em 27 do Julho de 1936. Dov '
dos emolumentos,
nos tCl'lU08 do decreto 11.°22:257).

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3.' RepartiçãO

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, o
major do mesmo serviço Francisco
Fernnndes
doS
~idos.
.
. . do
Major do serviço de administração
militar
o C1LlntiLO
l' ~
.
d
,.
(.1'
mesmo serviço, a ido, em serviço no Ministóno
.
Finanças,
na guarda fiscal, J orgo Carlos da Costtt.

AU

Regimentode artilharia ligeira n. o I

. , .

_

donS

~res vetermu:lO,
sem prejuízo do antiguida
°1 JltO
a oficial miliciano veterinário
do l'(igllll? j,r,.
do cavalaria n. ° 7, Rui El'llostQ Vilela 'rroixoirtt [)JIl

piranto

2.' Série
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Regimento de cavalaria n. o 6

Capitão veterinário,
nio da Silva.

o tenente veterinário Roberto Antó-

Direcção do Serviço Veterinário

Militar

Majo~' veterinário, chefe da 1. Repartição, o capitão ve;e~ll1ário, chefe interino, João Henriques Barroso
üorno.
11

Inspecções

do serviço de administração

militar

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o. tenente-coronel do mesmo serviço, da 3. a RepartIção da 2. Direcção Geral dõste ~Iinistério, Amadeu
Damasceno Vieira do Castro.
11

Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Capitão, o tenente do mesmo extinto quadro, da La Repartição da 1.a Direcção Geral déste Ministério, Aníbal
Falcão.
Por portarias de 18 de Julho findo:
(Visadas pele Tribunal do Contas om 30 do Julho de 1936, Devi«los omolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).

Regimento de cavalaria n. o 2

Capitão veterinário, o tenente veterinário Mário Augusto
da Costa.
Regimento de cavalaria n." 9

A.lferes veterinário, sem prejuizo de. antiguidade, o 80.1d~do licenciado, n.? 138/32, do regImento de cavalal'la
n. 4, Emílio Vieira Lisboa.
Direcção do serviço veterinário

militar

•

OOr?~el veterinário, director, o tenente-coronel veterinarlO, inspector do mesmo serviço, João Jorge Lobato
Guerra.
~

,

Inspecção do serviço veterinário

militar

tÀ~.r veterinário, o capititO veterinário
Ouso de Castro.

l'

AdrHio José

' Hospital militar veterinário principal

.

Ouente
. ,.
d'irec t 01', o 111aj 01' veteri, . -Corone1 veteriuurro,
r;l'Il'10,
do rocimcnto do cavalaria n. o 9, InáclO J uho
01'(\1'
d (,) Sousa.
to
," 1'u
.
<.

"
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Reserva

Alferes, o sargento ajudante, do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, Manuel Fernandes Lima, nos termos do
artigo 17.° do decreto n.? 22:039, de 28 de Dezembro
do 1932, devendo ser considerado nesta situação e
contando a antiguidade de pôsto, para todos os efoitos
legais, desde 14 de Julho de 1936.
Por portaria de 25 de Julho findo:
(Visada polo Tribunal
dos emoíumentos,

de Contas em 30 do Julho do 1930. Dovítermos do docreto n.? 22:257).

DOS

Quadro da arma de infantaria

Capitãis, os tenentes de infantaria, da 3. a Repartição da
3. a Direcção Geral dêste Ministério, Joaquim Olero
Pereira Leite, e, adidos, em serviço, no Ministério do
Interior) na guarda nacional republicana, Fernando
Rosendo 'I'avares Dias e no Ministério das Colónias,
Arnaldo José Claro da Fonseca.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 20 de Julho findo:
(VJsada pelo Trihunal
do Coutas om 30 de Julho do 19~G. Dovidos emolumentos,
no. termo. do decreto n.v 22:25i).

Reforma

Tenonte, o alferes de cavalaria, na mesma sitnuçiio,
inválido de guerra, José Simões, nos termos do Mtigo 67,° do decreto n.? 16:4:43, de 1 de Feverriro do
1929, alíneas b) e d) do seu 1.0, artigo G8.0 do mo:U1~
decreto e artigo 90.° do decreto n. ° 17 :378, de j I de
Setembro de 1929, contando a antiguidade desde 1 do
Dozembro de 1935.

*

V-COLOCAÇÕES,
Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra _I.a

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS
Geral-I.a

RepartiçãO

Por portaria de 30 ele Julho.li iulo :
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogal, o general José de Oliveira Gome',

2,- Série
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Ministério da Guerra -I.

a

Direcção Geral - 2. a Repartição

Por portaria de 25 de Julho findo:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Ooro~el

do infantaria,
com o curso do estado maior,
adido ao quadro, João Carloa.Pires' Ferreira Chaves.
'.' região militar
Depósito territorial

de material de guerra

rrenento
grupo

de oxtinto quadro
auxiliar de artilharia,
do
do artilharia
pesada n.? 2, Aloxandre Pereira
Trindade, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Infantaria

Oapitão do infantaria,
om disponibilidade,
Barcelos do Nascimento
e Silva.

Carlos Alberto

Regimentode infantaria n. o 7

Alfores, supranumerário,
do batalhüo do caçadores
Joaquim
António Júnior, sem dispêndio para
zenda Nacional.

n." 8,
a Fa-

Regimentode infantaria n.· 13

Sugundo comandante,
o tonente-coronel
de infantaria, no
quadro da arma, Joaquim Jorónimo Oordeiro de Brito
Paria, para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° do
docreto n.? 17:378, de 27 do Setombro
do 1929,
substituído pelo decroto n." 19:175, de 27 do Dozom·
bro de 1930.
Regimentode infantaria n.· 20
Trnento de infantaria,
do distrito de recrutamento
e re~ernL n.? 1, Honrique Luso, 150mdispêndio para a Fazenda

Nacional.
Batalhão de caçadores n.? I

Tonente de infantaria,
<le Lucena.
'l'e

no quadro

da arma,

Batalhão de caçadores.n. o 7

Francisco
.

',_

ncntes do infantaria,
do grupo llldepondento
~o avia
ç>ll.ode bomhanlemnonto
. José Júlio de AlmeJ(I: 80~l'al e, miliciano do quadro cb]locial, do batalht\,O de
'\Orostoiros, Hugo Mendes Culado.
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Batalhão de metralhadoras n. I
O

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial, do
grupo independente de aviação de bombardeamento,
David Cirilo Leitão Gonçalves.
Tenente de infantaria, . do batalhão de aerosteiros, J oão
Vieira Remexido.
Alferes de infantaria, do grupo independente do aviação
de bombardeamento, Rafael Pinto Barradas.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 7

Tenente, supranumerário
permanente, do regimento de
infantaria n. o 7, Jacinto Ferreira Ezequiel, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 13

Tenente, supranumerário permanente, do regimento ~e
infantaria n.? 13, Domingos Baptista, sem díspõndio
para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamerito e reserva n.O 21

Tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, do Arquivo Geral dôsto Ministério, J\fanuol
Dias Catana, som dispêndio para a Fazenda ~ ncionulRegimento de artilharia

ligeira n. o

2'

Segundo comandante, o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, adido ao quadro, António José Bornardes do Miranda.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão, do campo internacional
Lõbo dos Santos Moreira.

de atorragom, Eduardo

Campo internacional de aterragem

Exonerado de director,
Cunha o Almeida.

o major Carlos

Fernando

da.

Escola Central de Sargentos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do (1xórcit?,
do quarto]
general da 2.a região militar, ..\ntÓlllO
Lopes dos Santos.

2," Série
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Cofre de previdência dos oficiais do exército metropolitano

Capitão, do regimento de infantaria n.? 2, Alfredo José
Barroso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Júri para avaliar as prevas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis médicos, no corrente ano

Vogal, o tenente-coronel
donça.
Por portarias de
Ministério

módico Alberto Luiz de Men-

t do corrente mês:

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

Chofe, o coronel do serviço de administração militar,
inspector do mesmo serviço, João Maria Penteado
Pinto.
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral
3." Repartição

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim O1ero
Pereira Leite.
Arquivo

Histórico

Militar

Capitão de infantaria, em disponibilidade, José ela Cunha
Amaral Pinto Fernandes.
Quadro da arma de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria n." 6, Artur Carlos
de Barros Basto.
Regimento de infantaria

n. o 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Arnaldo José
Claro da FonsecaRegimento de infantaria n.? 3

Capitão módico, do grupo indopc)l:dente de ~r.tilharla de
montanha 11.0 15, António Martins de AraUJO.
Regimento de infantaria

n. o 17

O~PitãO do infantaria, no quadro (h arllla,· Fernando
{osando Tavaros Dias.
de montanha n. ° 15
(lo infantaria n." 3, JO~lO

Grupo independente de artilharia

Capitão módico (lo ro<'illlonto
M'
,
o
• <ll'tlll::; Viana.
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Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão de engenharia Frederico de Gusmão Correia
Arouca. ficando exonerado do ajudante de campo do
general João Baptista de Almeida Arez.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
supranumerário permanente, Manuel Robalo dos Santos.
Colégio Militar

Comandante de companhia, o tenente de infantaria, no
quadro da arma, Afonso Jaime de Bivar Moreira de
Brito Velho da Costa.

Por portarias de 8 do corrente mês:
Ministério da Guerra- 2." Direcção Geral- 3.' Repartição

Major do serviço de administração militar, da secção de
estatística e orçamento da Repartição do Gabinete
dêste Ministério, Manuel António de Olival Júnior.
Ministério da Guerra - I.a e 2.' Direcções Gerais
Conselho administrativo

Tesoureiro, o capitão do serviço de administração militar, da 3.a ,Repartição da 2.a Direcção Geral dõste
Ministério, Alvaro Manuel Humberto Roiz Copeda.
Quadro da arma de artilharia

Tonente-coronel, do grupo mixto independente do artilharia montada n.? 24, Elísio Mário Santos Lobo.
Regimento de cavalaria n.O 6

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 2, Francisco JOS(l
Cardoso Cabral de Quadros, por motivo disciplinar.
Escola Central de Sargentos

Comandante, o major de engenharia, da escola prlLtica
da arma, Francisco Filipo dos Santos Üuravana,

2.' Série

Ministério
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da Guerra - 3. a Direcção

Geral-

La Repartição

Por portarias de 4 de Julho findo:
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 20 de Julho de 1936).

~rovido no lugar de professor efectivo da
deira da Escola Militar, nos termos do artigo
decreto n.? 13:764, do 13 de Junho de 1927,
de Maio de 1936, o major de engenharia João
dos Santos Calado.

25. a ca22,0 do
desde 4
Alegria

Provido no lugar de professor adjunto efectivo da 19. n
0
cadeira da Escola Militar, nos termos do artigo 22. do
decreto n.? 13:764, de 13 de Junho de 1927, desde 4 de
Maio de 1936, o capitão de engenharia Manuel Quirino
Pacheco de Sousa.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 27 de Julho findo:
Hospital

militar

principal

de Lisboa

Enfermeiras militares, do hospital militar auxiliar do
Be16m Maria de Lourdes e do Instituto Feminino de
Educ,;çào e Trabalho, Clotilde Gomes.
Hospital militar

regional n.O 2

Enfermeira militar, do hospital militar principal do Lisboa, Maria do Rosário Prego.
Hospital militar

auxiliar

de Belém

Enform0iras militares, do hospital militar principa~ de
J~isboa, Henriqueta Laura ,Falcão Madureira e Vlrgima Rosa Ferreira de Almeida.
Hospital militar

da guarnição da Feitoria

Enfermeira militar do hospital militar principal de Lisbou, Aurora Alvçs
" Loureiro.
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VI-

AUMENTOS

SÔBRE

O SÔLDO

2.° Série

E D[UTURNIDADES

Ministério da Guerra _La 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 e consIderado tenente, 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 segundo aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo:

Por portaria de 18 de Julho .findo:
(Visada pelo 'I'rlbunal do Contas em 30 de Julho de 1936. Devi.
dos emolumontos, nos termos do docreto n." 22:257).

Infantaria - tenente Mário Humberto Ferreira
adido em serviço no Ministério de Educação
desde 2 do Julho de 19:36.

Idem para o terceiro
sôldo:

Por' portaria

Marques,
Nacional,

aumento de 10 por cento sôbre o

de 11 de Julho findo:

(Visada pelo Tribunal de Conta» orn 24 de .Iulho do 1\)36. Defi·
dos emolumontos,
nos termos do IlOl'rl'tO 11.° 22:2(7).

Médico - major António
Gomes da Silva Rnmos, no
grupo independente
de nrtilharin
de montanha n.? lf),
desde 1 de Julho de 1936.

Concedida a diuturnidade
de quo trata o § LOdo artigo 3.0 do decreto n." 22:4:37, do 10 do Abl~il de 1933,
dosdo a data que lho vai dosignudn, ao oficiul (1<' aeronáutica e~ seguida mencionado, 'por ter prestado n:H[1ICln
arma o numero de anos dl\ S01'\'1<;:0 que lhe vai i1ldic'ado:

Por portaria de 18 de Jullro findo :
(Yisa(ln. po lo rrT"ihUllul etc Cont:\H ünt 2H do .lnlho fi" ln:Wi.
dos olllfllu1ll0lltOS,
IIOS t\lrmo,'l do dnt'.rl'lo II.o ~~::!;'j7).

O<,vi·

10 anos - capitão JOS{I Bentos Pinwnta,
no o'rupo de
aviação de iuforrnncão n.? 1, dcsdo B dn .T1l1hob
do 19:~G.

'
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Geral

Por portaria de 13 de Julho findo:
(Visada peJo Tribunal de Conta" em 24 de Julho de 1936. Devidos emolumentos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Concedido o segundo aumento de 10 por cento sobre
~ sõldo desde 22 de Abril de 1936, nos termos dos arde 1 de Fovett~os 67.0 a 69.0 do decreto n.°'16:443,
~elro de 1929, artigos 1.0 e 4. ° do decreto n. o 20:247, de
.A do Agosto de 1931, o artigo 10.° do decroto n." 21:426,
do 30 de Julho de 1932, ao capitão, na situação de roserva, inválido de guerra, Fernando
do Lara Reis, por
ter completado
o tempo, éL partir do pôsto de tenente,
necessário para aquele aumento, nos termos do decreto
n.O 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

POI'portarias de 20 de Julho findo:
(Visndas pelo TrihU1Ial d~ ContaR cm 30 <le Julho de 1936. novtdos omotumontce,
D08 torJOOS do decroto
u. o 22:257).

Concedido () segundo aumento de 10 por cento sobre
o süldo, desde as datas que lhes VfLO indicadas,
nos
termos dos artigos 67.° a 69.° do decreto n." 16:443,
de 1 do Fevereiro
de 192D, artigos 1. o e 4. ° do decreto
n.O 20:247
<le 24 de Agosto de 1931, o artigo 10.° do
~ecreto n.o' 21:426, de 30 de Junho do 1932, aos oficiais,
Inválidos de guerra, adiante indicados:
Major reformado Fernando do Sousa :l\Iedeiros e tenonte,
na situação de "reserva, Augusto José Conto, respectivamente, desde 16 do' Junho e 11 de ~ ulho de 1936,
por torem comJllet~Hlo o tempo, a, parttr do põsto de
tenonte, necessário
para o supracItado
aumcnto, nos
termos do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1920.

_---

VIIMinistério

DECLARAÇOES

E DISPOSIÇOES

da Guerra _La

Direcção Geral-

DIVERSAS
a
2. Repartição

a 1) Dedara.f'c que o tcncnte-('oroIlrl
dr inHmtaria, com
:\Ir1l0 do estado maior, com a patcute do coronel, J~aqUlln dOH Santos Correia foi nomeado para tomporàrla-
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mente fazer parte do júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção
a major dos capitais
do serviço do estado maior, durante o impedimento
do
coronel de infantaria,
com o mesmo curso: Ernosto da
França Mendes Machado.
2) Declara-se
que os capitãis de infantaria
Gastão
Ribeiro Pereira,
Abel Magno do V asconcolos,
J orgo
Andrade
do Espírito
Santo, Raúl 'I'ôrros Baptista, Manuel Henriques Carreira, João Carlos Guimarãis, Fausto
de Matos, Aníbal Gonçalves
Paúl, Gaspar
Cerqueira,
Manuel Fernandes
Barata,
Vergílio da, Silva Calisto,
João Centeno de Sousa, Júlio Augusto da Costa Almeida, Joaquim Felizardo Adão Antunes, Francisco Alberto
Leite Nogueira,
Inácio Montoiro de Azevedo,
José da
Cunha Amaral Pinto Fernandes
e IIenriq ue Alborto
de
Sousa Guerra
freqüontaram,
com aproveitamento,
no
corrente ano, na Escola Prática de Infantaria,
o primeiro
turno do curso de comandantes
de batalhão.
3) Declara-se,

para

da determinação
VI da
de 1924, que os
capitãis de infantaria
Gastão Ribeiro Pereira,
Abel Magno do Vasconcelos,
Jorge Audrado do Espírito Santo,
Raúl 'I'õrres Baptista, Manuel Henriques
Carreira,
JortO
Carlos Guimarãis,
Fausto
de Matos, Aníbal Gonçalves
Paúl, Gaspar Cerqueira, Manuel Fernandes Barata, V C':'gílio ela Silva Calisto, J oão Centeno de Sousa, JúlIo
Augusto
da Costa Almeida,
Joaquim Felizardo
AdrLO
Antunes e Francisco Alberto Leite N ogueira prestaram
as provas especiais do aptidão para o põsto de major,
os cinco primeiroa Olll 28, os cinco seguintes cm ~9 o o.s
restantes cm 30 do .J ulho findo, obtendo todos a classl.fícncão de apto.

Ordem do Exército

os efeitos

n. o 2, La série,

4) Declara-se
que oportunamento
serão indicadas
as
datas desde que contam a antiguidado
do actual pôsto
os capitãís do infantaria
.T ouquim 0101'0 Pereira Leito,
Arnaldo José Claro da Fonseca o Fernando H.osendo
'I'avaros Dias, promovidos
por portaria do 25 do Julho

findo, inserta na presente Ord('111 rio Exército,
5) Doclaru-se que ficam suspensos (las fnl1\Õ0S de
serviç o , nos termos do artigo 170.0 do l'(\<rulamcnto de
disciplina militar, os capiülii:l, do infantaria7 supranullle-

2.' Série
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rário permanente,
do distrito de recrutamento
e reserva
n.? 16, Augusto Sargento,
do regimento
de cavalaria
n.? 5, Luiz Frederico de Azevedo e Melo, do grupo indop,ende.nte de aviação de bombardeamento,
J oão Henrique
}.errmra de Tovar Faro e miliciano do serviço de admia
nistração militar, do quadro especial, da 3. Repartição
da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Manuel António
de Carvalho Martins.
.

?)

Declara-se
que os tenentes de infantaria João Teixeira da Costa, Joaquim Olero Pereira Leite, Arnaltlo
J osó Claro da Fonseca, Fernando Rosendo 'I'avares Dias,
João Guedos das Neves Sacadura, Mário Coelho da Silva,
José Luiz Nunes de Carvalho, António Correia de Pinho
Júnior,
Ambrósio
Afonso
Loureiro,
José Correia de
Noronha e Meneses, António Pires Mendes, José Pinto
Correia,
Manuel de Almeida,
César Augusto Correia,
Américo
Pinto da Silva Oliveira,
Amílcar
de Sonsa
r;:orreira, Eugénio Marinho Ferreira de Sousa, J osé JuCinto Figueiras,
António Pinto das Neves Ferreira,
Augusto José :Machado, Paulo Afonso, Mário Augusto da
Costa O Oscar Freire do Vasconcelos Ruas freqüentaram,
com aproveitamento,
no corrente ano, na Escola Prática
de Infantaria,
o primeiro turno do curso de comandantes
de companhia.

7) Declara-se que froqüentaram
com aprovoita~nento
na Escola de Transmissões,
no corrente ano lectivo, o
SogunJo curso do transmissões
os tenentes, de infantaria
Miguol Carneiro de Macedo Carlos Alvos e António da
Irindade,
de artilharia
Alf~edo ~amos .Paz e milicia~?,
o quadro especial, Manuel da SIlva DIas, de cav~laIla
Gaudôncio António Rosa Garcia e os alferes, de infantaria Ilumborto
Passos e J oaqnim Peraltina e de caval"1'ia Luiz Manuel

Tu\'ares.

'1' ~) !)l'clara.so
que os tonoll.tes J oaq uim Aug~sto
Aelxol~a, Aníbal 13orgo:;, JoaqUll11. da ~ocha l\~oura aO
v ~t?illO Pereira o o alfl\reS .AntÓlllO Joao Dualto C~ 'V ()~rluha, todos
do illfnntaria,
froqüonttlram
com aplOeltamento na escola prática da arme),,' no corronte ano,
o

('II)"

. 80

de sapadores

d"(9 )DOclara-s!',
para
0Nle m (OI Exé1"('l'to

.'
de infantarIa.

os efeitos
11.

o ,)

--,'

<la determinar;ão VI
1 a sérl'() do 1924, que os
,
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capitãis de artilharia
J oão N epomuceno de Brito Limpo
Serra e Veríssimo
J osé da Silva o Costà prestaram
as
provas especiais de aptidão para o põsto de major em
17 d(l Julho findo, ambos com a classificação
de apto.

10) Declara-se

que o capitão d e artilharia Carlos J oaLeitão
de Barros,
que pela presente
Ordem do Exercito é colocado na situação de disponibilidade, exerce as funções do ajudante de campo do genqrul, comandante
da Escola Central d(' Oficiais, João
cle Almeida, desde ~9 do Julho último.
quim

Marques

11) Declara-se
q ue os oficiais ao diante nomeados
obtiveram a classificação de «Mestre atirador»,
no Concurso de Tiro de Lisboa, nos anos de 1934 e 193D.
Em 1934:
Tenentes,
de artilharia
Antero Cavaleiro
e João José
Domingues
e do extinto quadro auxiliar de artilharia
Osório da Ponte Medeiros.
Alferes
de engenharia
António
Forreira Molarinho
Carmo.
Em 1935:
Capitão
Tenente

de engenharia
de infantaria

Jorge César Oom.
Adelino Dias dos Santos.

12) Declara-se que fic ti. sem efeito a parte da porta~ia
de 15 do Julho findo, inserta na Ordem do Exército
n." 13, 2.& série, do corrente ano, que colocou na direcção dos serviços de obras e propriedades
militares
(~a
3.& região militar o major de engenharia, da escola pratica da arma, Francisco Filipe dos Santos Caravtl.na.
13) Doclara-se, para os eíoitos da determinação y.r d.a
Ordem do Exército n. o 2, L." série do 1924 que os cal)ltãis d~ ongen~ari~ Arnaldo. de Albuquerq~e
Barata d~
S?~sa foles, I aulino Celestino da Silva e, supra~~J)leo
rarro permanente,
Joaquim Francisco
Alves e millClllU
d~ caminhos de ferro, do quadro especial, Antóuio 00:'
tos Lobão pre~taram as provas especiais de aptidiiO
o põsto de major om 23 de Julho findo com ti. clasS1
caçâo de milito apto O terceiro O com l~ do apto os reStautes,

P~J:
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14) Declara-so
que contam a antiguidade dos actuais
p.os;o.s desde 6 de Julho findo os seguintes oficiais vetermarios, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Ooronel João Jorge
Lobato
Guerra,
tenente-coronel
Inácio Júlio Pereira de Sonsa, major Adrião José
.Afonso de Castro e capitão Mário Augusto da Costa.
15) Declara-se
'que a colocação
do tenente-coronel
veterinário,
do regimento de artilharia ligeira n.? 5, João
d~ Almeida Seara, como ihspector da inspecção do serVIÇO veterinário
militar, inserta na Ordem do Exéréito
n. o 13, 2.11 série, do corrente ano, deve ser considerada
como publicada na presente Ordem do Exército .
.16) Declara-se
que o major João Henriques Barroso
Tlerno e o capitão Roberto
António da Silva, ambos
V?terinários, promovidos
pela presente Ordem do Exérf'lto, contam a antiguidade
dos referidos postos desde 27
de Junho último.
17) Declara-se
que o coronel do serviço de administração militar Júlio Eugénio Segurado .Achemann, quo
pela presente Ordem do Exército 6 colocado na situação
de reserva, exerce o cargo de vogal do conselho fiscal
dos estabelecimentos
produtores
do Ministério da Guerra
dosde 2 de Julho findo .
.1~) Declara-se
que o coronel ..t\madp:u Damasceno
VIeIra de Castro, o tenente-coronel
Ti rancisco Fernandes
dos .Aidos e o major Jorge Carlos da Co~ta, todos do
sel'VIÇo do administração
militar, promovidos pela preS~llto Ordem do Exército, contam a. antiguidade dos rofel'I(Ios postos desde 2 de Julho findo.

1~)).Declara se que o capitão do exti~to quadro .de
oficnns (lo secretariado
militar ~\.níbal Falcao, promovIdo
Pela presonte Ordem rio Erército, conta a antiguidade do
1'(\C • J
'I .
01']( o põsto desde 22 elo Junho u timo .
q ne o tenente do (~xtint? q IWcll'o do
do secretariado
militar, supranumerarlO,· do qu~riOl genoral do "oyêrno militn.r do Lisboa, Josó Dws
({e~ende de ('aI~'alho chcg:ou à altura paru entrar no
IUddl'o em ~~ do Junho ÚltLl110.
.2~). Dcclara.se

OÜClau;
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Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

21) Declara-se
1934 obtiveram

que no Concurso de Tiro de Lisboa do
a classificação
de «Mestre atirador»
os primeiros sargentos, do regimento de infantaria
n." 1,
n.? 157/E, José de Almeida Horta, e, do regimento de
cavalaria
n. o 7, n," 16jE, Marciano de Oliveira Matos.

Ministério

da Guerr~ - 2.

a

Direcção

Geral-

3.

a

Repartição

~2) Vencimentos
que, nos termos da lei n. o 1:668, ele
9 de Setem bro de 1924, e decreto n. o 20 :247, ele 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados,

transferidos

para a situação

de reserva:

Coronel veterinário
Filipe Maria Caiola, 482t$46, sendo:
pensão de reserva,
32M70 i lei n." 888, 32/)67; lei
n." 1:332, 1171$61; 0,14 por cento, 5M8. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 44 anos do
serviço e 18 períodos.
Coronel do serviço de administração
militar Júlio Eugénio Segurado
Achemanu,
548$76, sendo: pensão do
reserva,
326670 i lei n.? 888, 32,~67; lei n." 1:333,
169888; 0,14 por cento, 19651; do vencimento total,
22t$86 são pela província de Moçambique. Tem 2 aUmentes de 10 por cento sôbre o soldo, 48 anos de
serviço e 64 períodos.
Major de infantaria
João Martins Pinto Leal, 171~30,
sendo : pensão de reserva,
1571508i 0,14 por cent?,
14~22 i do vencimento total, 42670 são pela provincla
de Moçambique.
'I'em 2 aumentos
de 10 por cento
sobre o sõldo, 28 anos de serviço o 60 períodos.
Capitão elo serviço de administração
militar Luiz José
Gonçalves, 259~550; sendo: pensão do reserva
200·)75;
lei n.? 888, 20607; lei n.? 1:332, 32:512; '0,14 por
cento, 6;)56 i do vencimento total, 19605 são pela província de Moçambique.
Tom 2 aumentos
de 10 por
cento sõbre o eõldo, 30 anos de serviço e 31 poríodo~.
Capitão do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar Joaquim
Vicente da Rocha, 284MO, sendo:
pensão do reserva,
197650 i loi n.? 888, 10.)75; 101
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n.? 1:332, 5M30; 0,14 por cento, 11;$55; do vencimento total, 6,$76 são pela Pfovíncia de Anzola :
20630 pela de Moçambiq ue ; 201$30 pela de Macoau ~
74~40 pelo Ministério da Marinha. Tem 1 aumento de
10 por cento sõbre o soldo, 42 anos de serviço e 60
períodos.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Manuel Fernandes Lima, 123M3; sendo: pensão de
reserva, llM45; lei n." 888, 6;$98. Tem 33 anos ele
serviço.

a

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.

Repartiçao

~3) Declara-se que o número de alunos a admitir no
primeiro ano da Escola Central de Sargentos, no próximo
ano lectivo, foi elevado de 28 para 50.

VIII- AVISOS
Colégio Militar
Concurso para professores provisórios

Declara-se aberto' concurso por espaço ele trinta dias,
a p~rtir de hoje, para a nomea~1to.d~ professores prov~8.61'10S de todos os grupOS ele dISCIplInas do CológlO Mihtar, para o ano lectivo de 1936-1937.
As condições de admissão e actos de con?urso. ~ão
l'egulados pelo reO'ulamento literário do Colégw Militar
upro\"tldo por de~reto n." 18:608 de 14 de Julho de
1.930, o estão patentes na secretaria nos dias úteis, das
dozo às dezasseis horas.
' . s
(' Os requerimentos instruídos com os necessarJO. do~
UUlentos devem dar entrada na referida secretana ate
às qUlUzOhoras
.
do dia 31 do corrente.
.
Colégio Militar na Luz 1 do Agosto de 1936.- O Secretário, {Juiz jrdusinho
Albuquerque, tenente-coronel.

d;

(PUblicado

110

Diill'w do llovêrllO n.o 178, 2.' sóde, de 1 ele Agosto de 1!)~6).
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Obituário

1- Oapitão reformado, inválido de guerra, Albano de Castro e Sousa.
17 - Capitão reformado Joaquim Simões da Costa.
18- Capitão, na situação de reserva, Bento Moita.

António de Oliveira Salazar.

Está conforme.

o Ajudante General,

Estado
BIBLIOTECA
MINISTÉRIO Df\ GUE~

Ordem

do Exército
2.13 Série

N.O 15

o

27 de Agosto de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:
1- DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mi!lIstro da Guerra, nomear os oficiais a seguir indicados
para a freqüênciu do cursos de transmissões
de School
of Signals, no corrente ano, e que a cada um dos mesmos oficiais seja feito o abono do uma ajuda de custo
correspondente
a 2 libras diárias durante o tempo que
e~tl\'erelll no estrangeiro,
que não irá além de 90 dias,
o mais uma ajuda do 20 libras para despesas de representaç'[o, bem como o necessário
para as desposas de
trall~l)Qrte, abonos estes que devom ser feitos pelas ver.as Inscritas no capitulo 4.°, alínea i) do n." 1) do ar~gO 9 7.°, alínea (.) do n.? 2) do mesmo artigo. e. alío.ea c)
00 n: 0 1) do artigo 98.° do orçamento do Ministério da
UClra para o corrente ano económlco:
~!ajor do engenharia
Flá\·io .Tos6 Álntres dos Santos.
Ononto de cngonhariu
Luiz .:\laria. da Câmara Pina.
ler~Ij~istório da Guerra. 27 de Julho de 193G:-:-por ~ot. ~,tç'ao <10 Ministro da Gurrra, o Sub-Srcretul'lo
de Es'Ido da (Iucrra Ferua ndo dos Santoe Costa.

,

(Vh~d& 1'010 Trlhunnl
de Contns em fi de ,Igoslo de 1936. Não
são duvides emolumontoS,
nos 101"l00Sdo decreto n." 22:257).
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Ministério

da Guerra - Repartição

2.· Série

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, polo Ministro da Guerra, conceder, nos termos elo decreto
n.? 16:070, do 25 de Setembro de 1928, o subsídio mensal de 6fi> e a respectiva melhoria a D. Maria elo Jesus
Corroia; D. Maria Romana do Sá Alvos Águia,
dolfo
Correia, Joaquim Alves Águia e Augusto César Corroia
Alves Aguia, na qualidade de viúva e órfãos do capitão
reformado Augusto César Alves Águia.
Ministério da Guerra, 18 do Julho elo 1036. - Por delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pejo Tribunal de Contas em 3 de '\1(O,to do 1036. São
devidos omolumoutos, nos termos do decreto 11.0 22:257).

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decroto
n.? 16:070, de 25 de Setembro do 1928, a D. Mariana
da Trindade Sequeira Gonçalves o sua filha D. Josoflna
da Glória Sequeira Gonçalves, viúva e órfã do tenente
do serviço de administração
militar Eugénio Reinaldo
Gonçalves, a reversão da cota parte do subsídio mensal
de Gil q uo percebia seu filho o irmão Eugénio Reinaldo
da Trindade Sequeira Gonçalves, o qual a perdeu, por
deixar de e~tar a estudar com aproveitamento.
Ministério da Guerra, 8 do Agosto de 1936. - por
delegação do Ministro da Guorr a, O Sub-Secretário
do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos C08ta.
(Visada polo 'I'rtbunal do Contas cm 13,10 Agosto do 1~36. 1';,0
são dovidos omolumentos,
nos termos do dourctu n.? !!!:257).

11- RECURSOS
Ministério

da Guerra - 2.:1 Direcção

Geral-

3.a

Repartição

P01' decretos de 24 de Julho findo,'
Negado provimento ao recurso n.? 2:332, intorposto
perante o Conselho de Recursos pelo coronel reformado0
Norborto Ferreira Guimarãis, nos termos do artigo 34.

2' Série
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do regulamento d!) Conselho de Recursos, de 12 de
Agosto de 1927, por não ter fundamento legal, e em
que recorria do dospacho ministerial que lhe indeferiu
o req~lOrimento em que pedia que lhe fosse aplicada a
doutrina do decreto n." HJ:805, de 30 de Maio de 1931,
~urar:to o tempo cm que foi considerado em ausência
ilegítima, por ter sido absolvido pelo 2.0 tribunal militar
territorial do crime de deserção -que lhe foi imputado
por aquele facto.
Negado provimento ao recurso n.? 2:380, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo coronel de artilharia Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal, nos termos
do artigo 3-1.0 do regulamento elo Conselho de Recursos,
de 12 de 'Agosto d« 1927, por não ter fundamento legal,
e em que recorria do despacho ministerial que lhe indeferiu o requerimento em que pedia o abono da diferença
de vencimentos de tenente-coronel para coronel, desde
1 de J ulho de 1933 até 30 do Junho de 1934.
Negado provimento ao recurso n. o 2:374, interposto
re~anto o Conselho do Recursos pelo tenente do cavaatIa, em serviço na guarda nacional republicana, Carlos
A.lberto ele Serpa Soares, nos termos do artigo 34.0 elo
regulamento do Conselho do Recursos, de 12 de Agosto
de 1927, por não tor fundamento.logal, ~ em que r9corria
do despacho ministerial que lho indeferia o requenmento
om que pedia o abono de aj uda de custo, p.ela sua deslOcaçào para a Escola ?llilitar do Asronâuticu, desele 8
a 14 de Outubro de 1934:.
Por decretos de 8 do corrente mês:
c). Negado
provimento aos recursos n.? 2:401, 2:402,
.....404 e 2:403, interpostos porante o (lonselhc d(~.Rocurs.?S, respectivamente, pelos capitàis, de arylhana Ale1,1~dre Ant6nio Moura do A%cvedo o .Touo da Costa
elxeira Pinto e do infantaria Carlos da Silva Carvalho,
te~ente do ~orvi\o de administraçiLO militar Salvador
Orolra da Silva por não tC'rem fundamento legal, ~ em
rocorriam d~:; dospachos ministeriais que lhes índe~rlram os requerimentos cm qne pediam o .llboD? do
~?~as de custo por mudançu definitiva de resIdênCIa do
1nlstól'io das Colónias para o Ministério da Guerra.

p

fU~
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111- MUDANÇAS

Ministério

da Guerra -

Por portarias

DE SITUAÇAo
2.a Repartição

Direcção Geral-

(.a

2,' Sérre

de 25 de Julho findo:

Reintegrados
no serviço do oxército, ficando na situação
de licenciados, o ex-capitão miliciano de>cavalaria Bento
Gomes de Morais Sarmento Júnior o os ex-alferes milicianos, de infantaria
Jaimo Coriolano Henriques
Leça
da Y ciga e Henrique> Bernardino
da G raça, do artilharia Afonso Maria Cabral de Soveral, e do cavalaria
Carlos Sampaio: todos nos termos dos artigos 7.° o
8.° do decreto n.? 26:636, ele 25 do Maio último, devendo ser considerados
nesta situação
desde 11 de
Julho de Hl36.
(Anotada

pulo Tribunal

do Conta.

em 6 de Agosto

do 1036).

Adidos

Tenonte, do regimonto de infantaria n.? 20, António Argel de 1\1010, e alferes, do batalhão do caçadores n.? 7,
Manuel de Sousa Duarte Borrêgo, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
dependentes,
o primeiro do 1\finistório das Finanças,
na guarda fiscal, e o segundo do do Interior, na guarda
nacional republicana,
devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamonte,
desde 12 e 20 do .Tulho do

1936.
(Ancmdas

pelo Trtbunal

do Contas

em 10 do Agosto

do 10'6),

Inactividade

Tenento-coronel
do SOITi<;o <lo,administração
militar, d?
conselho fiscal dos cetabelecimcutos
produtores
do )!J
nístério da Guerra, José Barbosa Cmnejo, por ter sido
julgado iucapaz do serviço temporàriumcnto
pola j unta
hospitalar
do inspocção,
devendo
ser con~iderado
nesta situação desde €i (10 .J 111ho(lo 1\:)36.
(Visada pr-lo Tr íbunul
devido. emolumcutos,

do Contas om O (le Ago s to c!,,1036, S:io
1108 tormos do duorcto n.? 2:!:267).

Reserva

Capitãis

do infantaria,
Hupranum01'ário
permanente,
A~'
frodo Joaquim Lourenço,
o, adido, om serviço no MInit-lt("l'io do Interior,
na guarda nacional republi('an~,
Alborto 'I'cixci rn de Furia, o toncn to mil iciuno <1<1 adi-

2.' Série
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lharia, do quadro especial, adido, com licença ilímitad.a, Carlos Olavo Correia de Azevedo Júnior, o prímetro por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar
de inspecção,
o segundo nos
termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378,
de ?7 de Setembro de 1929, por ter atingido o limite
do Idade, e o último nos termos do artigo 72.0 do referido decreto n.? 17 :378, substituído
pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro do 1030, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde 29
de Junho e 17 e 7 de Julho de 1936.
(Visada. polo Tr-ibunal do (ontae
000 6 do Agosto
de 1936. São
devidos omolumeutos, !lOStormos do decreto n.? 22:257).

Reforma.

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, Jaime Coriolano Henriques
Leça da Veiga, nos termos do artigo 65.0 do decreto n.? 1G:443, de 1 de Fevereiro
do Hl29, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pelas juntas a quo se refere o artigo 22.0 do referido decreto, (levendo ser considerado nesta situação
desde 11 do Julho do 1936.
(Visada peto Tribunal de Contaa cm 14 de Agosto de 1936. Sito
devidos «molumeutcs,
nos termo, do decroto D.O 22:25í).

Por portarias de 1 do corrente mês:
ReinteO'rados no serviço (lo exército, ficando na situação
do licenciado~
os ox-nlferes milicianos (le infantaria
Floriano Vian~ Pereira da Costa, JOtLO (le Almeida
Franco o Egas ;\[endes de Carvalho, nos termos d?s
artigos 7.0 e 8.0 ti o decreto n. o :?G:636, de 25 de MaIO
do 193G, devendo sor eonsi(lcraclos nesta situação, os
dois primeiro'
desde 27 e o último desde :?o de Julho

do 193G.
(VI'lIdn polo 'l'rihllnal do COlltns em 1.1 do Agos to do ~93~. Nilo
silo dcvldos
cmolttmonto.,
DOS termos
do ducrutc n. 2.:257).

Quadro da arma de infantaria

do infantaria,
adido, Davi(I de :T~sus Paixão,
quo, de rÜO'!'l'SSOdo :\finistrrio das Colunws, so apresentou cm :?7 tio .Tulho (Il' 1D:3ü, prcenclH'ntlo vaga

Tenento

no respectivo

quadro.

1~~<:;1:::)0

(Y! ada pelo Tribunal de Cont"s e tu II de Agosto, do
!i!\o d~l\'hlos f moluruouto",
nOI LermoS elo de crv to 1l

Oi'

ó)

•
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Adido

Tenente de infantaria,
supranumerário
permanente,
Aníbal Alvos Moroira,
por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 16 de Julho de

1936.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

orn 17 do Agosto de 1936).

Reserva

r

n. o 3, José António
Capitão, do regimento
de cavalari
Poejo, e tenente,
do regimento
de infantaria n.? 19,
Francisco António Gonçalves, ambos suprauumerúrios
permanentes,
por terem sido julgados
incapazes
do
serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, dovendo ser considerados
nesta situação desde 6 de Julho
de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Conta, em 14 de Agosto do 1936. SUo
devidos emclumcnros,
nos termos do docroto 11.0 22:2G7).

Por portarias de 8 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente
de infantaria,
adido, João Graciano
do Josus
Gomes Almondra,
que, do regresso do Uinistério
das
Finanças,
por ter sido dispensado
do serviço da
guarda fiscal, se apresentou
om 27 de Julho de 1936,
.preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Visada polo Tribunal
do Contas em 19 do .vgcsto de 193';' Nno
t-üo dcvldos emotumoutos,
nos termos do decreto u.? 22:2ú7).

Supranumerário

Capitão do serviço do admini8traçtW militar, adido, Gaspar .Mar ques de Oliveira, por tor deixado do pro::!tar
serviço na Manutenção :\[ilital', devendo 8e1' considorado nesta situação desde 1 do corrente mês,
(VI.Rua po:o 'I'rtbunnl ele Coutas {JU 10 <ln Agosto do 1!)3G,Não
são de, idos ('mohllll('tltoli, 110Stermos do uceret o n." 2~:~51).

Disponibilidade

Major de inft~nturia, cm 'ill:~cti\'~dad(l, Henrique dos Santos N~guOll'a, por ter sido .Julgado pronto para toJo
O sorvJç.o pela juuta
h.oi4pitabr do Inspecção, dcve[~do
ser comndorndo nos ta situação detido j7 do J UUlO de 1V.l6·
(VJ!iHda pe lu 'I'rihuunl
ell' Contas e ru ti) (ln \~!:Llsto tIo nl;H;, S1to
du\ idos UIIlO]UIUPlllos,
nos tUI'IUO:S du\loc:l!tu 11,0 2:!:257).
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C apitãis, de artilharia
Pedro António Couceiro Vilar
Moreira e médico Manuel de Vasconcelos,
ambos adidos, o primeiro por ter regrElssado do Ministério das
Colónias e o segundo do do Interior, por ter deixado
do prestar
serviço na guarda nncional republicana,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 5 e 1 do corrente mós.
_

(Vhada pojo Tribunal do Con!",. cm lD do Agosto do 1n3G. Nilo
são devidos COlolUIUl'utus,
DOS termos
do decreto n.? 22:257).

Inactividade

rren~l:te do extinto q uadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerúrio,
do quartel general da 4 ..' região militar, Artur Martins, por ter sido julgado incapaz do serviço teIl1l'oràriamente
pela junta hospitalar
, de inspecção,
devendo sl'r considerado
nesta situação
desde 20 de Julho do HJ3G.•
(Visada J10JO Tribuoal de Contas em 19 do Ag'os(o do 193G. Nito
!:ião duv.idüs emolumentos,
110S nu-mos do decreto
n.? 22:257).

Reserva

General,
supranumerúrio
permanente,
Augusto Manuel
0
Patinha Beirão, nos termos do § 3.0 do artigo 10. do
decreto n. o 17 :;378, de 27 de Setembro de HJ20, por
ter atingido o limito do ídadc, r{('\,l'lldo ser considerado nesta situa~:tO desde 2:l do Julho de 1036.
(Visad:l. pelo Trihunal
dL' Contas cm 10 da Agos~0l)~)~ ~Q3(j. São
dovidos rmolulUcntos,
nos termos do decreto n ....... 2:>7).

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

a

2.

Repartição

Por portarias de 25 de Julho jindo:
(I"l-",!ns Jlelo 'I'1'i~uDnl de Contas em G de ,\gO$~O~~)~~;';OO)
'. :-:50
duvido! CJJ10hIU1ClItuS,
U(,S tL'l'II10S do decI'oto D.
... t)
•

I nspecções do serviço de administração militar

itar
l'enollto-cor
uel do s('l"vic:o de :!lltninistl'(H;:fiO .mil ,
sub-inspectol',
major .lo mesmo S<'l'\'ic;o .. adulo, ~m
8;rvi,'0 lia .:\lannton<;1io .:\Iilitar, Artur XaVIer da Mnta
1erci 1"1\.

°

Adido

'l'enOht
.
1
I"
t -acão militar
. e-coronel
do scrvico l (I ,l( mnns I. '>:.
'. o
major do l!Il'81110 ser: i<;o, adido, em ser\"Jt;O no .:\l111IS-
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tório das Colónias, Armando Augusto Campos de Oliveira Pinto.
Ministério

da Guerra -

Direcção Geral-

La

3.a Repartição

Por portaria de 8 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano, nos termos
dos artigos 35.° e 36.° do decreto n.? 21:365, de 22
de Abril de 1032, para o regimento de artilharia de
costa n.? 2, contando a antiguidade desde 27 de Julho
de 1936 e continuando na situação de licenciado, o
primeiro sargento cadete, do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, Valdemar Jerónimo Barbas de Passos e
Sousa.
V-COLOCAÇÕES,
Ministério

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÉNCIAS

da Guerra - I.a Direcção Geral-

J.a

Repartição

Por portaria de 30 de Julho findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Agosto de 1936. São
devidos emolumentos, DOS termos do decreto n.? 22:257).

Supremo Tribunal Militar

Vogal, o general David Augusto Rodrigues.

Ministério da Guerra -I.

a

Direcção Geral - 2. a Repartição

Por portaria de 15 do corrente mês:
Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Exonerado do chefe, o coronel do infantaria Raúl Sil\'tlO
Loureiro.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3." RepartiçãO

Tonente do serviço de administrução
militar, supraull1'
merárío, do regimento de artilharia de costa n.o ,
José Ilcnriquo do SOUi:!t1.
Ministério da Guerra - 3 .. Direcção Geral- 1." RepartiçãO

Capitão do artilharia, no quadro da arma, groldio Jo~é
Crujoira do Carvalho.

2.· Série
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Regimento de infantaria

n.O 6

Capitão miliciano, do quadro especial, com o curso da
arma, do batalhão de caçadores n.? 6, Joaquim Alves
Pinto C.oelho.
Regimento de infantaria n.O II

Alferes miliciano de infantaria' licenciado,
Bernardino da Graça.
'
Regimento de infantaria

Henrique

n." 15

Alferes, do regimento de infantaria n.? 17, António João
Duarte Craveirinha, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n. ° 19
Tenente, do regimento de infantaria n." 3, António Loureiro da Cruz, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O I

Capitão, do batalhão de ca<;adores n. ° 2, André Dias da
Silva, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n.O 4

Tenente de infantaria, do grupo de avia<;itOdo informação n.? 1, João dos Santos Aboim.
Batalhão de ciclistas n. ° I
Tenente do infantaria, do grupo independent.e de aviação
de protecção e combato, José Alves Pereira.
Escola Prática de Artilharia

Alferes, do grupo independente do artilharia do montanha n.? 1~ , José (lo Firruoiredo
Bastos.
<:>
Regimento de artilharia

ligeira n.· t

11ajo.r do artilharia, em disponibilidado,
,dolra Pinto Rebocho.
Regimento de artilharia

Alferes miliciano do artilharia,
Cabral de Soverul-

António

Cal-

ligeira 11.° 3
licenciado, Afonso Maria

2,· Série
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Gl'upn de artilharia

pesada n.O 2

Capitão de artilharia,
da 1. a Ropartição
da 3, a Direcção
Geral dêsto Ministério, Manuel J 086 Óscar G uimarãis
da Costa Cabral.
Grupo de defesa submarina de costa

Alferes, do grupo de artilharia
Augusto
da Costa Andrade,
Fazenda Nacional.

n cavalo n, o 2, Alborto
sem dispêndio
para a

Regimento de cavalaria

Alferes
paio,

miliciano

de cavalaria,

n,O 2

licenciado,

Carlos

Sam-

Regimento de cavalaria n. ° 9

Capitão miliciano
de Morais

de cavalaria,
Sarmento Júnior,

licenciado,

Bento

Gomos

Regimento de sapadores mineiros

Alferes
do extinto quadro auxiliar
de engenharia,
Escola Prútica do Engonharia,
Manuel Fernandes
reira,

da
Mo-

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Alferes
do extinto quadro auxiliar
de engenharia,
dj,
Escola Prática
de Engenharia,
Vitorino
Leopoldino
do Carmo Moreira.
Depósito geral de material de aquartelamento

Tesoureiro,
o tenente
tar, supranumorário,

do serviço de administrncão
mili(b B,a Repartição da ~,n DirecçZ'to
GoraI dõste Ministério, Arménio do ~ ascimonto G uerrn,

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promeção a major dos capttãis do serviço de administraçãO
militar, 110 corrente ano

Exonorado
do vogal, o tcnento-cornm.l
do infant!1l\itl,
com o curso do estudo maior o com 11 patente do corO'
nol, Joaquim Maria de Olivoira Simu(\s.
Vogal, o coronel do artilharia,
com o CUl'SO (10 ostttdo
maior,

Carlos

lijlias d:l Costa

.Iúuior.
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Por portarias de 22 do corrente mês:
Ministério

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

Capitão do serviço de administrarão militar, da Escola
Prática de Administração Militar, Jaime ReMIa Espanha.
Conselho Superior de Promoções

Exonerado
gues.

de vogal, o general David Augusto RodriComando militai' de Elvas

Ajudante de campo do governador militar, o tenente de
cavalaria, no quadro da arma, David J osé Dias Anselmo.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n. o 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Cuyi!ào miliciano, do mesmo quadro, do regimento de
Infantaria n. o 18, Jorge Abílio da Veiga Magalhãis.
Regimento de infantaria

n, o 9

Mt~or de infantaria, cm disponibilidade,
autos ogucira.
Á

Honrique dos

T

Regimento de infantaria

n. o 13

Alf~r(ls do infantaria, da Escola ~liIitar de Aoronilutica,
Ernesto Ferreira Proença ..
Regimento de infantaria

.Alferes nu '1"ICUlllO
Iucida Franco.

I' lluantana,
c
•
uo

liícenciac'lo , JOlLOde Al-

Regimento de infal\taria

A

11'c'o1'eS (I e infnntarin,
'

<1.

ISCO

n. o 14

n." 15

"
da escul:L pratIca

d 11 arma, Fran-

Alves, por pedir .

.AI'

Regimento de infantaria

n." 18

~~r0~lllilieiano do infantaria, licenciado, Egas Mendos
Ua1'\'alho,

Al~ .
elOS
V',

Batalhão de caçadores n. o 7

'
do ild'<ln taI'la,
I>
'
, orcrra da CO,sta.

!,l!l,t

'1"

1lJ I ICHlllO

lilCel1C1U'do

,

1<'loriano
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Batalhão de caçadores n. o 8

Tenentos de infantaria, no quadro da arma, David de
Jesus Paixão e, supranumerário permanente, Acácio
Teixeira Lopes.
Grupo de defesa submari na de costa

Capitão de artilharia, em disponibilidade, Pedro António Couceiro Vilar Moreira, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, da Direcção da Arma de Cavalaria) João Herculano de Moura.
Regimento de cavalaria n." 9
3.0 grupo

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 8, Francisco António Venceslau, por pedir.
Coudelaria militar

Comandante, o major, do regimento de cavalaria n." 1,
Alfredo Narciso de Sousa.
Hospital militar

principal de Lisboa

Serviço de cirurgia

Capitão módico, em disponibilidade,
celos.

Manuel do VasCon-

Escola Militar

Oficial do serviço do corpo de alunos, o tenente, do 1'0gimonto do cavalaria n.? 0, Álvaro Mário Alvos da·
Cunha.
VI- COMISSOES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 11 do corrente mês:
Dissolvidas as seguintes comissõoa :
Encarregada ue proceder li revisão do reglllaJ1lel1~
referente à concessão do licenças para se ausentar\_
para o estrangeiro a indivíduos sujeitos ao serviço Jllll

2

I
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tar, .nomeada por portaria
de 4 de Outubro de 1930,
na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, do
mesmo ano;
Encarregada
do proceder
ao ostudo do rearmamento
pro.grossivo do exército, nomeada por portaria de 26 de
MaIo do 1931, publicada
na Ordem do Exército n.? 9,
') a s é'no, d o mosmo ano;
-'.
Encarregada
de proceder
ao estudo da organização
do exército, nomeada por portaria
de 13 de Junho de
1931, publicada na Ordem do Exército n." 10, 2.3 sério,
do mesmo ano;
Encarregada
de proceder
à abertura
das propostas
de diferentes casas construtoras
roferentes
à transformação de 60:000 espingardas
de 6rum,5,
904 no calibro 7mm, 7 o proceder às indispensáveis
oxperiências com
Os modolos aprosontados,
nomeada por portaria
de 16
de Outubro de 1931, publicada na Ordem do Exército
n. o 19, 2.3 série, do mosmo ano;
Encarregada
de proceder
ao estudo do padrões
do
material de aquartelamento
em uso no exército, nomeada
bOI' portaria
do 27 do Janeiro de 1032, publicada na
rdem rio Exército n. ° 3, 2.~ sério, do mesmo ano;
Encarregada
de proceder
11 elaboração
do regulamento nacional do tiro, nomeada por portaria
de 1 de
~farço do 1932 llUblícada na O"dem do Exél'csto n." 4,
-, a é'
'
....
s no, do mesmo
ano;
EncarreO'ada
do estudo da motorização
do exército,
nomeada p~r portaria de 8 do Março de 103~, publicada
lla O"delll do Exército n." 5.. 2.n série, do mesmo ano;
Encarrorrada
do elaborar um novo regulamento
para
o scn-iço ~las obras o propriedades
militares. nomeada
Por portaria de 18 do ~Iarço de 1032, publIcada na Ordem do Exéreito n." 6, 2.3 série, do mesmo ano;
ll:l Encarregada
do proceder
ao estudo dos. !ecidos que
olhor satisfaçam as nccessit1ndes o usos milItares, .bom
como propor nltoruçõcs a introtluzil' no plano do unifor~~s, uomoa.ln por pnl'tarin. de 6 de Abril ~le 1032, pu) ICada na Onle.« do Ex(:rcito n.? G, 2.8 sério, do mesmo

publicada

mi

uno;
ao estuoo o exporiências
.
1a~ (e1 8 , m/86 no
(las c~pIJ1gar(
bU lbl'e do 7"11117 uomcuda por portana de 13 (lo Outu') 1'2 de 1\)32 'IJl;blkad; na Ordem do Exército n.? 16,
.... s6'
,
no, 00 m mo ano ;
l~ncarrerrada

de proceder

('para
1" a trun~. formaçâo

U11n
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Encarregada
do estudo e veriflcação das características e condições para o serviço do morteiro de 8 contímetros, manufacturado
na fábrica de munições de artilharia, armamento
e viaturas, nomeada por portaria de
26 de Dezembro de 1932, publicada na Ordem do Exército n.? 21, 2.11 série, do mesmo ano;
Encarregada
de proceder
ao estudo das alterações
a introduzir
nas instruções
relati vas à construção
de
quartéis, bem como ao estudo de tipos do novos quartéis para as diferentes unidades do exército, atendendo
à actual organização
e composição dessas unidades, nomeada por portaria do 14: de Janeiro ele 1933, publicada
na Ordem elo Exército n. o 3, 2. a série, do mesmo ano;
Encarregada
de rever as leis do promoções e reforma
dos oficiais do exército metropolitano,
nomeada por portaria de 17 de Agosto de 1933, publicada na Ordem elo
Exército n.? 12, 2. a série, do mesmo ano;
Encarregada
de estudar qual o tipo de metralbadoras
pesadas de defesa contra aeronaves, que convém a todas
as tropas do exército, nomeada por portaria
de 25 de
Setembro
de 1033, publicada
na Ordem do E.rétcito
n,° 14, 2.11 série, do mesmo [lHO;
,
Encarregada
de propor e executar anualmente o programa da comemoração
da Batalha de Ourique, nomeada'
por portaria
de 14 de Fevereiro de 1n34, publicada
na Ordem elo Exército n.? 4, 3.a sério, do mesmo ano;
Encarregada
de elaborar
as bases para se iniciar
a montagem de produção
de fumos o gasos parn. as necessidades do Pais em tempo de paz, nomeada por portaria ele 30 do Fevereiro
de 103~, publicada na Ordem
do Exército n.? 3, 2.a série, do mesmo ano.

Por portaria

de 12 elo corrente mês:

Manda o Govõmo
da República
Portuguesa,
polos
Ministros da Guerra <3 da Marinha, dissolver a comissãO
encarregada
do estudar o dar paroccr sobre a aplica<:ão
na instrução
ele clarins o corneteiros do trabalho apresentado pelo tenente auxiliar de música da armada Artur
Fernandes
Füo , sóbre noções rudimentares
de músic~,
nomeada por portaria do 29 do Março de 1934" publicada na Ordem elo Exército n.? 5, 3.R série, do lnesnlO
ano.
•

VII-
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AUMENTOS

Ministério

SÔBRE O SÔlDO

da Guerra _I.a Direcção

E DIUTURNIDADES

Geral-

2.a Repartição

Concedidas

as vantaaens
de que trata
o decreto
de 240 de Agosto do 1931, desde as datas
que lhes vão designadas,
aos oficiais cm seguida mencionados:
'

n.? 20:247,

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,
Novembro de 1930, necessario
para o primeiro
de 10 por cento sôbre o sôldo t

no oficiatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por portaria de 11 de Julhofindo:
(Vi""ln pelo TrilJUual de Contas em 4 do Agosto de 1936. I'ão
doyidos emolumentos,
nos tOI mos do decreto n," 22:257).

Infantaria _ capittio António Azevedo dos Reis, adido,
em serviço no J\finist6rio do Interior, na polícia de
segurança pública, desde 1 do Julho do 1936.

Por portarias

de 25 de Julho findo:

Infantaria ~ coronel Augusto Divar Xavier do Azevedo
Salgado,
no regimento
do infantaria n." 2, desde 20
do Julho de 1936 e capitão João Pascal Machado 13enevidos, no batalÚLO in<lependento de infantaria n. o 23,
desele 1 de Julho de 1936; administração
militar-callitão Hui AuO'usto da 8iha ::\fendes, no grupo de artilharia contra ~leronaves, desde 1 de Julho de 1936.
(VI,ada po lc Tribunal
de Contas em 6 de Agost~ d~ 1936. São
devido. omolumontos,
nos termos do decreto n. 2.:257).

r Qfant~ria

__ capitão Manuol Soeiro do Faria, adido, cm
servIÇO no Xlinistério do Interior, na guarda nacional
rep.ublicana, desde 15 de Julho de 1936.
(Vls"da polo TrIbunol do Conta' ern 13 do Agosto de 1986. São
uo'vidas cmOlU11l0ntos, nos term08 do d9(',rcto n.? 22:257).

Por portarias de 1 do corrente mês:
(VIsada.
pdo Trihunol do Contn. om 11 de Ag08~0 o~?~~36. São
deviull8 ~\molumontos, ucs torm08 do docrt'tO 11.
j.
..;IW...

lnfant
. _ coronéis Luiz do :N aSClmento
.
D'11'1.8, n O r-C
. ann
gllnOllto de infantaria
n." 9, desde 22 de Julho de

43:l
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1936, e Domingos Cosmelli Cancela, no regimento de
infantaria
n. ° 13, desde 1 de J alho de 1936, e capitão
António José do Campos Rêgo, no regimento de infantaria
n. ° 14, desde 20 do J alho de 1936; cavalaria - capitão António de Almeida Sil Vil. Dias, no
regimento
de cavalaria
n. ° 3, dos de 22 de J alho de
1936; oxtinto quadro auxiliar de artilharia - majores
Joaquim
da Fonseca,
na Direcção da Arma de Artilharia, José Sil vestro, no rt'gimen1[f} de artilharia
de
costa n.? 2, José Joaquim Manso, 11.0'1 La região militar, e Manuel Tomé, na fábrica de munições de artilharia,
armamento
e viaturas, desde 1 de Julho de
1936, e capitão António Maria Mendes, no regimento
de cavalaria
n.? 7, desdo 20 de Julho de 1936; médico - capitão Carlos Pereira da Silva Costa, no regimento de sapadores
mineiros,
eles elo 24 de Julho
ele 1936; chefe de banda de música - capitão Artur
Ribeiro, no regimento do infantaria
n.9 3, desde 24 do
Julho de 1936.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo :

Por portaria

de 25 de Julho findo,'

(Visada polo 'l'rilmnnl cio Contns cm 6 do Agosto de 1036. São
devidos omolurnentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Infantaria--majores
Álvaro do Pinho Monteiro Ferreira,
no regimento
de infantaria
n.? 5; e Carlos Augusto
Dias Costa, no batalhão
do caçadoros n.? 2, dosdo 1
de Julho do 193G.

Por portaria de 1 do corrente mês,'
(Visada polo Trilmnnl
devidos emolumentos,

de Contas cm 11 do Agosto do 1030. Silo
110)1
lOl'1I10S do decreto n.? 22:~j7).

Iufautaria-c-tcnento-eoronol
Manuel Duarto Lopes Subtil,
no batalhão de caçadores n.? 1, desde 19 do Julho de
193G, e major César Augusto Gomes Forroira Qua
resma, no rogimonto cio infan taria n. o ~O, desde 19 de
Julho dl' 19:3G; módico
tenente-coronel
Artur
r.'~·
checo, director
do hospital militar principal de J.,I~'
boa, desde 1 de Julho do 193G.
. Concodidas

as diuturnidades
de que trata o § 1.0 do ;~.
n.? 22:437, do 10 do Abril de 19 '

tigo 3.° do decreto
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desde ,as. datas que ~hes vão designadas,
aos oficiais de
em seguida mencionados, por terem prestado
~aquela arma o número de anos de serviço que lhes vai

aeronáutíca

indicado :
Por portaria de 1 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1936. São
devidos emolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

10 anos - eapivis

Filipe Gomes Vieira e João de Sousa
Soares) na Escola Militar de Aeronáutica,
desde 17
de Julho do 1U3G, e Eugenio Pequito Caldeira Pires,
na mesma escola, desde 22 de Julho de 1036; 15
anos _ major Alfredo
Delesque dos Santos Sintra,
na Escola Militar de Aeronáutica,
desde i7 de Julho
de 193G.

VIIIMinistério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 8 do corrente mês:
Louvado
o brigadeiro
de infantaria,
com o curso do
estado maior, Carlos Maria Pereira dos Santos,
pela
muita inteligência
e inoxcedivel
dedicação com que, durante larao tempo, desempenhou
o cargo do chefe dos
serviços ~artocrráficos
do exército, onde revelou notáveis qualidade~
de organizador,
conseguindo? por uma
uc~ão persist('nte
O criteriosa,
elevar os SC_I'VIGOS carto~l:úficos a um aprcciáyel grau de desenvolVimento
e perÍ01ç'ão.

Ministério

da Guerra _ I.a Direcção

Geral-

I. a Repartição

Por portaria de 30 de Julho findo:
Condecorado
com a medalha militaI' ~e 'prata. da ~l~sso
ele bons serviços o tcnente-coronel
de ll1:antar:a Cmaco
JOSé da Cunha Júnior, por, segundo deltbera\,a~ do Suo
~l:cmo Tribunal
J1ilitar, se oncontrar nas concl!çÕ8s da
<\hU0a a) elo § 2.0 do artig~ 10.0 do regulamento
p:\ra a
nnccSSãO da medalha milItar, de 28 do Setcmbro de

17.
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IX - DECLARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

2.· Série

DIVERSAS
do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com a Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
os
primeiros cabos, n.? 469jE da L" companhia do batalhão
de caçadores
n.? 7, Liberato Lolim Lopes, e n.? 30jE
do mesmo batalhão, João dos Santos
da 3.a companhia
Costa, n. ° 137 jE da 3.11 companhia do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Francisco Rodriguos da Conceição,
e n.? 16/7:075 da- 4.11 companhia,
do batalhão n.? 1 da
guarda nacional republicana,
João Pereira da Fonseca
Gil, c-lhes permitido usar ás respectivas
insígnias.
~
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2. a Repartição

2) Declara-se
que os capitãis do infantaria Malaquias
Augusto
de Sousa Guedes, António do Sousa Coelho,
Aristides
Aprígio da Silva Ferreira Coimbra, Artur do
Almeida Cabaço, Luiz Augusto Vieira Fornaudos,
Eusébio Emídio da Silva, Aníbal Martins Gomes Bcssa, António de Quadros Flores, Armando Alfredo Cardoso dos
Reis, João da Encarnação
Maçãs Fernandes,
Fernando
do Castro da Silva Canedo, António Acácio da Cruz,
Eduardo
de Brito Galhardo,
Afonso Carlos
Ferr0ira
1\1 a)', Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior, Henrique
Augusto de Lacerda,
Baltasar Moreira do 13rito Xavier
e, com o curso do estado maior, Frederico
da Oostn
Lopes da Silva freqüenturnm,
com aproveitamento,
no
corrouto ano, na Escola Prática UI' Infantaria,
o segundO
turno do curso do comandantes
do batalhão.

3) Declara-se, em harmonia com o artigo 53.° do decreto n.? 17:378, do 27 <10 Setembro do 1920, (1110 o c~\pitão do infantaria, com o curso do estudo maior, Ant(jlll()
Llenriques da Silva passa a contar n antiguidade
dll tenente, nos termos do artigo 10:3.° do mesmo decreto,
desd« 1 do Dezembro de 1021, ficando intercalado na
respectiva
escala imediatamente
à esquerda do capitãO,
COTll
o mesmo CU1'SO, Luiz Augusto
~oaros de ~ousn.
~aneltos o
direita do capitão João Dias Leito MndllH1o.

u

ORDEM DO EXÉRCITO N." 15

2.· Série

437

=====-

. 4) Declara-se
que fica suspenso das funções de serv~ço? r:os termos
do artigo 170.° do regulamento
de
disciplina militar, o capitão de infantaria, em serviço na
Agência Militar, José Augusto Pereira .

°

. ?)

Declara-se
que
capitão de infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva
chegou à altura para entrar no quadro em 12 do. corrente mês.
'

G) Declara-se
que os tenentes de infantaria
José Figueil:a de Sousa, Vasco Godfroy de Abreu Lima, .Tacinto
PereIra de i\Iagalhãis Faria Araújo, JOSÓErnesto Catela
do Vale Teixeira,
Dario Tamogão,
António Maria da
Costa, Alberto de Oliveira de Sousa Machado, Armando
Alberto
de Morais da Oosta Florido.
Paulo Cúmano,
JoãO Xavier
da Oosta Pina, Júlio Augusto
Couce-ro
b!;P1 eio, João da Costa Virtuoso, Vergilio de Abreu
s~a, Henriques
Lopes
Gonçalves,
António
da Silva
~mheiro,
António da Encarna~ão
Santos Vieira, FranCISCOBaptista
Scmedeiros
e António Maria Freire
da
Oost,a frcqüentarum
com aproyeitamento,
no corrente
~no, na Escola Prática de Infantaria,
o segundo turno
o curso de comandantes
de) companhia.

°

~) Declara-se
quo
tenente, do regimento
de ínfuntana n _o 8, Fortunato
António foi autorizado a usar o
!lome de Fortunato
António Ferrinho,
devendo portanto
SOl' inscrito com ô:;te nome nos respectivos
registos de
rn.(~tl'ícula.
8) Declara-se
quo os tenentos de inf:1nta~ia ~nt~~nio
de Matos Silva Froiro e ~\.U1adeu Soares Pereu'a írcqüontaram, com apro\'oit:nllento,
na escola prática da arma,
no corrente ano, o curso do sapa<lorcs do infantaria.

0) Declnra-sc

que os oficiais a seguir designauos,
frcqüontado
na Escola do Transmissões
no corl'?nto ano o ~.o curso UO trans1l1i~sõos o tendo sido conan
~1,d0rados com competência
para instrutores
e .com ofill~(lS do formucõvs di' tran~missões, foram classificados
tendo

,

clais du transl~is~õcs:

Tel)f'l1tl's: <lo infantaria
Ah-os,
Harnos

)[igu('l Oarneiro ?rac~aO, C:::']os
da TrilHltulo; do 1tl'tlllHl.l'11t Alfredo
Pa2, António
DuartO HoiH e miliciano do qua-

António
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dro especial Manuel da Silva Dias; de cavalaria Gaudêncio António ela Rosa Garcia; e alferes de infantaria
Humberto Passos, Joaquim Poraltinha, e de cavalar ia
Luiz Manuel Tavares.
Esta declaração
substitue
a da alínea 9) do n.? VII
da Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do corrente ano .

. 10) Declara-se que, em virtude do parecer do Conselho Superior de Promoções
de 8 do corrente mês, homologado por despacho ministerial
de 18, o brigadeiro
ele
artilharia,
com o curso do estado maior, Júlio da Conceição Pereira
Lourenço
passa a contar a antiguidade
do actual pôsto desde 30 de Março de 1935.
11) Declara-se
que os oapitãis de artilharia,
com o
curso do estado maior, J oviano Lopes e Alberto de Almeida Marques
Osório, Álvaro
de Bivar Moreira de
Brito, e miliciano, do quadro especial, António EsquíveI
freqüentaram
com aproveitamento
o curso de capitãis da
escola de aplicação de artilharia
de costa e contra aeronaves, no corrente ano.

12) Declara-se que o capitão de artilharia Carlos J oaquim Marques Leitão de Barros, a quem se refere a
declaração
10) insorta na Ordem do Exército n. ° 14,

2.3. série, do corrente

ano, exerce as funções de ajudante
de campo do general, comandante
da Escola Central de
Oficiais, João de Almeida, desde 29 de Junho último.

13) Declara-se
que o capitão miliciano de artilharia,
do quadro especial, adido, António Esquível,
q uo, p~Ja
declaração
29) da OI'Jem do Eeército n.? 3, 2.3 séne,
de 1936, foi considerado
prestando
serviço uo grupO do
artilharia pesada n.? 2 para os cfoitos das alinoas a) o b)
do artigo 44,° e sou § único <10 decreto n." 17:378. .le
27 de Sotombro de 192\), modificado pelo artigo 1.° do
decreto n.? 1ü:175, (le 27 do Dezembro de 1930, regreSSOU
à sua anterior
situação, no Ministério das Colónias, 0111
6 do corrente mês.
0

14) Declara-so flue, <lo harmonia com o artigo 53.
do decreto n." 17:378, de 27 elo Setembro <lo 1\")29, o to-

~lf~

n?n.to (le art~lharia,
com o curso (lo estndo ma.ior~
racro Madureira
dos Santos passa a contar a nntlguld•ll

2." Série
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de tenente,
nos termos do artigo 103.0 do mesmo dec.reto, desde 1 de Dezembro de 1922, e a ocupar na respecüva. escala o lugar imediatamente
à esquerda do actual
capitão da referida arma, e com o mesmo curso, Luiz
A~t6n~0 Si~ões Candeias, logo que seja promovido ao
posto imediato.

I?) Declara-se que os tenentes
plícío Virgolino,
José Frederico
Alberto Henrique da Conceição e
freqüentaram
com aproveitamento
tes de bataria na Escola Prátíca
rente ano.

de artilharia

José Simda Silveira Machado,
Antero Simões Pericão
o curso de comandande Artilharia, no cor-

16) Declara-se que os tenent0s de artilharia Graciano
Ferreira dos Santos, Joaquim Antunes da Fonseca, José
égapito
da Silva Carvalho, Jorge Augusto Segurado de
astro, Euclides Gomes Ribeiro e Júlio Augusto Lopes
Ramalho freqüelltaram
com aproveitamento
o curso do
tenentes da escola de aplicaçrw de artilharia
de costa
e contra.eronayes
no corrente ano.
~7). Declara-se
que os alferes ue artilharia Joaquim
~elX:eIra Telo, Ant.6J_lioAug,usto dos ~antos, J oão So~r~s
Aftor de Sousa Vamoho, VItOl' No 'TaIS Gonçalves! ~lano
rnaldo
da Silva
Bernardo
RoMlo Neves DIOlZ de
A.yala, Carlos Perdira, Joaquim :Mendonça Duarte Pedro
e Joaquim Henriqlle' da Costa Branco freqüentaram,
coI?aproveitamento
o estúo-io de alferes da oscola de aplica'r;ao
~ de artilharia
,
do bcosta o contra aeronaves no corrente ano.
1 18) Doelara-sc
que os capitãis Carlos Tavares Af~nso
aOs Santos, Znrco Gomos Pereira da Câmara, Adnuno
arcOs Pereira Caldas O Avelino Ferreira Barbosa, e ten~ntos Teófilo Duarte l~~duardo Alberto do Abreu BraZlel ' J ouo
~ Rosado c Iloldcr
.
'
.1
Q
M'(
O
Ed ull.l'Ilo ue
~ousa
1 ar ins,
~trlo.s Alt'xandro'
Hodrigucs
de SOUl'l', Aug\lsto ~osé
1r(\doll'a, Américo .J úlio tia Sil ViL Rouorodo Sampmo e
~r~10, Diogo da ilva Fl'freira .. JOttO Afonso Ama~o de
O lo l{amalho da Cunha e Y' tlsconcelos c Ant6Ulo ua
l'otlnha \Tiana, todos de cavularia, freqüen~araIll no c~rvo;lte ano, un Escola pl'útica do Cavaltll'w, caIU aprede t:monto, res ]ll'ctiv:1mcntc, os Clll'iiOS de comandantes
brllpo <le l'squatlrupt;
u til' csc]lwdrfLO.
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19) Declara-se
que freqüentaram
no corrente
ano o
curso de metralhadoras
de cavalaria,
na Escola Prática
de Cavalaria,
o capitão Mário Augusto de Meneses Machado,
os tenentes
Manuel de Assunção
Figueiredo,
Américo Chamiço Dias Heitor, Jorge da Silva Oliveira
Travassos
Lopes, e os alferes Jaime Filipe da Fonseca,
José Folix Alves Carvalhosa,
António Rebêlo Neves
Diniz Ayala, Francisco Dias Soares da Cunha, todos de
cavalaria,
o o tenente do serviço de administração
Rodolfo J osé Branco Ló.
'

20) Declara-se. que o capitão do cavalaria J orto IIorculano de Moura, colocado no quadro da arma pela
presente Ordem do Exército, desempenha
as funções do
ajudante de campo do general José de Oliveira Gomes.
21) Declara-se que o major de engenharia, adido, professor do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
Álvaro António Boto Machado deixou do acumular estas
funções com UH do oficial do engenharia na Escola Prútica de Administração
Militar om 1 do corronte mês.
22) Declara-se que fica sem ofeito, na parto rospcitanto ao capitão, do grupo independente
do aviação de
bombardeamento,
João IIenriq ue Ferreira de Tovar Faro,
a declaração
5) da Ordem do Exército n.? lJ, 2.& série,
do corrente ano.
23) Declara-se
quo freq üentarmu com aprOYeitalllontO
na Escola do 'I'rausmissõos,
no corrente ano lectivo, o
curso de ospecialiatas
ele tclogrulia sem lios para oficiai::;
do aeronáutica
OR capitãis da mesma arma Eugénio P?quito Caldeira Pires, Tudou Lopes da Silveira e Dana
Augusto Melo de Oliveira.

24) Declaru-so quo os tenentes-coronéis do Hor\'Íç:O d,O
admiuistraçiio
militar Arruando Augusto Campos de Ol~'
voirn Pinto o Artur ~~a\'iol' da l\lata Poroiru, proIl~OV~dos na presento 0/'(/('111 rio R,l'th·c/to.
contam a antlglndado do actual püato desde ti de Julho lindo.
2f» Declara-se,
para OH efeitos da dotorminução
VI
da Urdem do Erército n.? ~, 1.a série, do 1\124, quO o
't'"
do 1:>01'VIÇO
'1.1' (O nunuuisist ruçao
•. 1111'1'11:\1' F'l'r ·n·tU
capnao
' do

4U
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V!tor Valente Valatlas Vieira prestou as provas de aptidão para o pôsto de major em 17 do corrente mês
obtendo a clnssificação de apto.
'

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

(\ 26) Vencimentos

que, nos termos da lei n." 1:668, de
de Setembro de 1024, e decreto u." 20:247, de 24 de
Agosto de 1031, competem aos oficiais em seguida mencionados transferidos
para a situação de reserva:
ti

General
Augusto
~Ianuel Farinha
Beirão,
1.047 t537,
se.ndo: pensão de reserva, 50H; lei n. o 888, 50640;
1~1u.? 1:332, 4,23636; 0,14: por cento, 69a61; do venCImento total 299i\2.J S1l0 pela província de Angola,
18670 pelo Ministério das Finanças e 168,$32 pelo do
Interior.
Tem 5 anos de posto, 56 anos do serviço e

148 períodos.
Capitão de infantaria Alfredo Joaquim Lourenço, 242;527,
sO,ndo: pensão do reserva, 182:)50; lei n. o 888, 18~25;
l~l n. o 1:332, 20,520; 0,14 por conto, 12t$32; do veucnuento total 371530 são pela provincia
do Angola.
Tem 1 aumonto do 10 por conto sõbro o soldo, 39 anos
d~ serviço o 64: períodos.
.
Capitão do infantaria Alberto 'Teixeira do Fana, 310,674,
so.uelo: pensão de roserva, 206~25; lei u.o 888, 20.~G2.;
let n. o 1:332, 74625; 0,14: por cento, 9~62; do venciml~nto total 21618 sâo pela provincia de Angola. Tom
1 aumonto do 10 por cento sobre o sõldo, 44 anos de
C s<',1'\'iço o 50 períodos.
.
apItão do cavalaria José António Poejo, 238:520, sondo:
]l0ouS~io do l'l'SOI'va, 195625; lei n." 888, 19652; lei
n. 1:332, 23M3. 'rem 2 aumentos do 10 por conto
'I' sôbro o soldo O 38 anos de serviçoüU('nto do infantaria
Francisco
António
G?nçal ves,
21U;2i\ sondo : ponsão de rCSOITa, 1'í~t550; 101 n. o 888,
17.)~[).
'1.),!>.S80·014
1)01' cento, 71>70;
j
, ll'l' n . o 1'~)')')
.iJ.}~,
,
,
•
d ÀI

o vencimento

total 17610 são poIa proviDCUl e J. 0alllll~)JtOS
dC' 10, por conto sôbro o
SOl'\IÇO e 40 ponodos.
,
.
()lnonto miliciano dI' <lrtillwria do quadro ospeclal, OaI'
os ()j,
.
'( J' ' . 7') '::38 sondo:
I

~~tlUbi<i~l(I.'relll 2
l' oltlo, 37 anos tk
I

)

.L'·O

Correia

de

A2C\'CI

o

umor,

_r.i' ~ ,',.

"

l~nsf(o do rC50r\"<1, 69:>0,); 0,14 por cento, 3>38. 10m.
, Unlh\ de serviço. C' ~1 poríollo!'i.
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27) Declara-se
que, conforme preceitua
o artigo 3.0
do decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro
de 1927, foi
considerada
hábil Gortrudes
Fialho Rosa Mendes para
receber, ao abrigo do n. o LOdo § único do artigo 1.o do
mencionado
decreto,
os vencimentos
de seu marido,
tenente,
do regimento
de infantaria
n.? 17, Vorgílio
Augusto
da Rosa, Mendes, internado na Casa de Saúde
do TelhaI.
28) Rectificado
se publica
direito o oficial na situação
cionado, em substitutção
do
Ordem do Exército n.? 5, 2.:1

o vencimento
a que tem
de reforma, a seguir menque lhe foi atribuído pela
série, de 1932:

Coronel Abílio Baeta das Neves Barreto, 45M53, sendo:
pensão de reforma,
3271520; lei n. o 888, 32672; lei
O
D. 1:33:3, 011$61. Tem 2 aumentos
de 10 por cento
sóbre o sôldo e 42 aDOS de serviço.
A diferença
elo vencimento
a quo êste oficial tiver
direito deve-lhe ser abonada dos de o principio do corrente, ano económico.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-La

Repartição

29) Declara-se
que, nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 24:849, de 5 de Janeiro de 1035, o número de
alunos a admitir na Escola Militar de .\.eronáutica,
no
próximo ano lectivo, ó de 25, devendo os documentos
dos concorrentes
dar entrada naquela Escola até ao dia
15 de Setembro próximo.
30) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento
do Arquivo Histórico Militar, declara-se que, pelos indivíduoS
adiante nomeados,
foram oferecidas ao mesmo Arquivv
as seguintes espécies bibliográlicns :

1- Biografia,

om alemão, do Conde (lo Lippo, retrato
do mesmo o estampa C0111 a Ilhu Guilhormina,
pelo
director do Museu do Conde do Lippo, em Buckeburg.
Quatro diplomas
das ordens
tia '1'Or1'o I~:;rad!~,
Cristo O Santiago o da Cruz do Guerra, pelo prt·

moiro
, Mota.

tcuente

da administraÇ.'~O

naval,

~\.Jfl'odo

2.' Série
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Três documentos relativos ao major Domíncos António dos Santos e Freitas;
poesia de t">Guerra
Junqueiro
a João de Azevedo Coutinho, por ocasíão do ultimatum ; poesia dedicada a Mousinho
de Albuquerque;
acção e feitos do regimento de
infantaria
n.? 6, pelo major Barros Basto, pelo
coronel Belisário Pimenta.
4 - Fotografia
do um aspecto do Vimeiro, tirada de
uma gravura
da obra de Landmann,
pelo Sr.
Frederico
Pinto Basto.
•
5 - Fotografia de uma planta da vila do Montemor-oNovo, pelo Sr. )Ianuel da Silva Claro.
G - Retrntos
o grupos de oficiais do nosso exército,
pelos Srs. Mário Sampaio Ribeiro, Angelo Pereira,
Guilherme Guerra, capitão José Rodrigues
Sota,
D. Laura de Pratt, coronel Costa Macedo, Frederico Pinto Basto, J oão Teixeira
do Queiroz,
capitão João Viegas Jacinto, Conde do Almarjão,
Rafael Muria Rudío, D. Ernestina.· Côrte Real,
,
coronel Belisário
Pimenta,
Álvaro de Lacerda,
J osó Bivar do Sousa e primeiro sargento
Cardoso.
7 - Oonfiguração da fortaleza de S. ta Tecla (Brasil), em
1776; circuito da Ilha '1'orceira, em 1831; planta
da fortaleza de S. João Baptista de Ajudá, 1888;
O Perfil, jornal publicado em 'I'ancos, 1884;
mapas do fardamentos elo exército; demonstraç~o
um; uniformes em 1811 (gravura);
Carta de SU'
J. Rennino acércu da utilidado da construção
de
um pOrto em ponta Delgada, 1836, pelo tenento8._
-coronel do :~rti~IHlria J~.gÓ 'I'nvares Montano. x .
Ordens do Erérctto de 11)37, 1839 a 1843 e 1840,
'
Reportó/'io das ordens do dia) por António José
do Sousaue. I Lisho'l c. , 1 40' ,. Ler.7isZaÇtlo Nilital'
de
.;,
1
execução perm(/ nenle, Lísboa, 18GO-18G.3; Ii,sta( o
"J1ilitar do Portugal,
em 30 de Janeiro de 1877;
telegramas
confidenciais do C. E. P., pelo general Ferreira Uartins.
G -lIino
dedicado aos cxpodicionúrio::i do ~\frica, letra
do Gomo
Lcai, música do A. Keil, pelo tencnte10
'COl'OIlI'l do n rti Ih:U'ia )fac-Briclo
Fornandos.
- Gru [lO de oficiais, illlpros~()S políticos, 28 d.ocllmo~tos oricinais
rclutívos a ~lanuel AntónIO, Luiz
António,
Fran 'isco o Bartolomou
Salazar ::\[os-
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coso, pelo major de infantaria José de Mendonça
Salazar Moscoso.
ll-Provezende,
Lisboa, 1935, pelo Dr. José Pinto da.
Cunha Saavedra, pelo autor.
12 - Benjamim Comte, por Ernesto
Soares,
Lisboa,
1935, pelo autor.
13 - Dez editais e proclamações
da época da Guerra
Peninsular;
Regulação
do Serviço de Transportes, Lisboa, 1812; Regulamento
do Colégio Militar, 1814; Guia para as famílias dos candidatos
a alnnos do R. C. M., Lisboa,
1880; polo Sr.
Vasco Semedo.
14 - 'I'rezo documentos relativos ao major de infantaria.
João Pedro de Freitas,
pelo Sr. Mário de Sampaio Riboiro.
15 - Seis fotografias
de quadros <.teazulejos referentes à
Guerra da Restauração
(azulejos do Palácio Fronteira) pelo capitão capelão Ernesto
Pereira
de

Salos,'
16 - Documentos

relativos ao Batalhão Nacional :\IóveJ
de D. Maria II, de Valença;
Anais
de Valença por João N. Pinto Seixas ; Inauguração de uma lápide no quartel do 8.0 grupo de
metralhadoras
em Valença, pelo Sr. GuilllCrDle
Guerra.
•
de Caçadores

17 -

Justiça ~Militar, por António 'Pinto Machado, Guimarãis,
1932, pelo coronel Chichorro da Cos!tt.

18 - Quatro

cartas patentes
rolativus
a Manuel Dlas
pelo Sr. Rafael Mário Rudio ,
A.iJuias lusitanas, por Eunice Paula, Lisboa, 193f>,
pela autora.
Cartas patentes do general Almeida Pinheiro,
por
seu filho o Sr. Frederico Ahuoida Pinheiro.
- Documentos
de 176:3 ucôrca de uniformes;
doi~
ofícios da comissão executiva da grando ~ubsc!'l'
çâo a favor da defesa do País, 1800; diversOs
documentos relativos a assuntos militaros do 18GO,
pelo Sr, Dr. 1\11'1'0<10 da .:\Iota Alves.
.,
Mapa (lo terreno junto do Vimoiro, Londres 1821.
pelo coronel do estado maior José (Jorte·s dos
Rocha,

19 20 21-

22 -

~antos.

'.

.

.

lo

23 -- Li \'1'0 com desenhos orunurus das armas do 11111 (
século XVlII o começo do século XIX, cm uso duo

2." Série

•

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 15

445

rante as invasões francesas,
pelo seu autor, o
Sr. Frederico
Pinto Basto.
24 - Documentos
relativos a António Leopoldo de Sampaio, Pedro de Sousa Moura e João de Lencastre
Meneses e Malheíro ; Anuário do Real Colégio
M_ilitar; Revista de infantaria;
Revista de Adminisiração Militar ; Revista das Ciênctas Milttaree ;
Reoista do Exército
e da Armada;
Almanaques
do Exército de 1817, 1830, 1884 e 1904.,. Iltstôria
de Beltran du. Guesclm, Madrid, 1882; Campa11as
de Napoleon 1, Madrid, 1882-1883, e Memoria
Iustôrica e descritica do Real Colégio },fllltar, por
Fernando
Maia, Lisboa, 1903, pela Sr." D. Maria
de Sousa Moura.
25 _ Livro azul (.JlarlcL da Fonte), Lisboa, 1847, e fotografias do original da declaração
de guerra da
Alemanha a Portugal em 191G, pelo brigadeiro
<)
Almeida Santos .
...6 - Duas gi'andes jl!/Ul'(lS militares, os generais R.0be~·to
Baptista
e Ioens Ferraz, pelo coronel Vitorino
Godinho, Lisboa, 103:3, pelo autor.
27 -Diário
de 11111 o.fidal de cavalaria rios roluntários
<)
Iieais do Principe, pcl_o Sr. Alberto l\lac-Br~de .
.....
8 - Sete cartões postais relativos à campanha da Guiné,
cm 1008, o retrato do general Hoçadas, pelo capitão Saldanha.
29 _ Fotogrufias
da Praça de Almeida o do Forte da
Concoição, pelo g<'Ileral Vasco Mnrtins.

31) Pu blica-sc a cln~:;ifieaç(lo final obtida pelos oficiais
a seguir desi cnados q ue tr-rrninuram
o curso do estado
Illaior no aD~ lectivo de 19:35-1036:

-

--PÔsto

l:aj>itão

Arrna

U1lClJtc

•
»

Clnssitlcn·
ção final

~Distinto
1:, \. L. 1 Júlio ('ados Aires Dias
Botelho ;\f,llliz.
•
Distinto
H. A. L. 1 .10''-' I'ilipe da Sil\';l :\eves
Distinto
.A.
lIuml.JCrtoda
SilvaDeIg!1do
Aprovado
Acr o.
H. C. ,1 .João tia, <.!ullha ,Baptlot,a Distinto
Cavo
Ar r, G. I. 1.. Ii 10 é ,\lltOlllO da hochaBeIl'Z:1 F~rraz.
Aprovado
H. ,\. I,. ,I Emílio lblHos Afonso '
»
Aprovado
H. A. L. 1 .Abcl dos .\11505 HOl'ha
Ar t.
))

'l'"

)íome

l!aidnuo

I

u xr.

1.

))
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Direcção da Arma de Cavalaria

32) Publica-se a classificação final dos oficiais que no
corrente ano concluíram as provas do campeonato do
cavalo de guerra:
oE
.. .,
.,,,,,

.§.~

Pestos

Unidades

Nomes

Pentos

Z"

""

1.' SÉRIE

(Cavalos nacionuis com 50 pOjOcento ou mais de sangue inglês,
cavalos importados com mais de 25 jJO?' cento ele eançue inr;lês
e cava/os importados que não justifiquem a sua oriqem)
1 Tenente C. M. A. João Eduardo Gamarro Correia
1:077,06
2

Alferes

3
4

Tenente

5

li

E. P. C.
»

Cav.7
Cavo 2

( Cava/os que
1

2
3
4
5

Capitão
Alferes
r.icador
I'enento

6

Alferes
Alferes
1icador
'enente

7

Alferes

8 Tenente
O Alferes
10

picador
Capitão

11

»

11((0

Cav.2
li

Cavo 7

Barrento.
João Maurício Fernandes
Espadanal.
Amílcar Ilcrmín io Rosas.
Antero Fernandes ••.•..
António Carlos Garcia de Oli"eira Reis.

1:061,30
1:906,54
1:82!l,30

1:820,28

estejam nas condições ela 1.° sél'ie)
1:923,30
Luiz da Cos ta J vens Ferraz .
1:021,72
António Gomos

António Vaz de Carvalho Viana Crespo.
»
Manuel Campos Costa
Cavo :3 Emídio Augusto
de Oliveira
Stoflel.
Cav.4
Frnncisco José de Faria Ilintze
Ribeiro Nl111e~.
K P.C.
.JoHé Félix Alves til' Cnrvalhosa
Cav.1
J oaqll i 111 António Ramos .
G. 1\1. I. .To;;é 1\1ateus.
. . . . . .
A. ::\1. 11
Cavo 2 António Luiz Pereira
CoutiIlho.
C:1\'. U ;\f ali ucl .J osé Marques

1:812,24
1:800,62
1:800,22
1:715,:38
1:671,58
99.1,82
0.11,72

:326,03
_002,10

a ~
Para os efeitos (lo abono tias percentagensn
a que 50 n·rernue
regulamento 00 campeonato tio cavalo de guerra se declara ': ,)
os coucorrr-ntes cluasiflcados CIIl 11,°' 3 o 5, da 1." série, o os 11.° ...,
5 e
da 2." série, montavam os seus cavalos praças.

u,
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33) ~ublica.se a classiflcnção obtida pelos oficiais de
eavalaria que no mês de Julho findo concorreram à prova
de equitação de oscola:

-

Pôsto

Capitão
»

Tenente.
»

-

Classiflcação

Nomo

Unidado

.G. N. R. Rogério de Almeida 'I'avarcs e Silva.
'
Luiz Almeida Ribeiro.
l)

Gamarro
.C. M. A. João Eduardo
Correia Barrento.
Armando Mário Gonçalves
G.N.H.
Canelhas.

16 valores
1.0 prémio
15,5 valores
2· prémio
15,3 valores
3.° prémio
14 valores

Para os cfei tos do abono de 15 por cen to no vencimen to do
cavalo se declara que o capitão Luiz Almeida Ribeiro montava
o cavalo que lhe está distribuído como praça.

Obituário

1936
Julho 12 _ Alferes reforma 10, inválido de guerra, Jaime CorioA.
lano Henriques Leça da Veiga.
gosto 6- Tenente refcrtnado Francigro Esteves da Fonseca.
»
8 _ Coronel do cavalaria,
no quadro, Mário da Cunha
Bordalo Pinheiro.
12 _ Capitão de infan taria, no quadro, .Joaqnim Sinel de
l)

Cordes.
Rectificações
J Na Ordem do Exérc/to

n.O 11, 2.' série,
re <"i1111' li to de
aR-tio.: .«qu'aclro da arma de>irlfautaria.,~
til OS:11:1Ou, devo ler-se: «Rosado)) i p.
o TrJorrnuc[o", deve ler-~o: "Capitão na

I' 26 e 27 onde se lê:

!<

.do corr~nto ano, p. 399,
wfaotana
n.O 1", do~e
p. 409, L 22, o~~e se l~:
.1. 3, ~ndc sole. «Capísltuaçao de reserva».

us,

Ant6nio de Oluieiro Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

g~,~á~La

útado maior·00

..

",J{C:r.1 ~D

BIBLlOTEC:\
MINISTÉRIO DA GUERRA

_._-,

Ordem do Exército
2.9 Série

15 de Setembro

N,O 16

o M'tnlstr-o
,

de 1936

da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

n .Tornando-se
necessário nomear um oficial de aoroa autica militar pum. ir cm missão de estudo aos centros
r~í.0~áuticos de Itália, a fim de colhêr elementos que se
rn, aClOnam com o plano de rearmamento do exórcito:
pelo J\Iinisnda o Governo da República Portugursu,
M~ da Guerra, nomear o tenente de aeronáutica Carlos
soario Sanches do Ca~tro da Costa :Jfacedo para o deaj ll~~enho daquela missão, uo qual será feito ~ abono da
dou ,I de custo diúria de 2 Jtbras e muis 30 libras pura
])0 s~osas do representac.:1to, bem como as respectivas
despo~<lS dr transportes,
importfLIlcias estas que serão pagas
Ol'('~ verba
constante do capítulo 24.°, artigo 564.°, do
ec~,llne~to do :\Iillistério da Guerra. para o corronte uno
nÓllllCO.
Mini!lt'
(101
"'. erro. da Guerra,
20 do Agosto de 1936. ~ P 01'
l!',st~~it<:i!.Odo :\Iinistrn da Gl1ern~, o Snb-Secrotál'lO <le
o da Guerra , Jicl'lwndo do» Sa1lt08 Costn.

t/

(VI.n,la polo 'l'rlllllnnl de Contas Ola 2 d,' HotoHlhro do 1936. :lião
M~Odevidos UlllolutllOlltos, lIO' torlaoS do decreto n.? 22:207).
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Geral

Manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo :W. nistro
da Guerra,
conceder,
nos termos
do decreto
n.? 16:070, de 25 de Setembro de H)28, a Acácio da
Fonseca Lôbo e Arlindo
da Fonseca Lõbo, órfãos do
major reformado
Acácio Alberto
de Morais Lôbo, a
reversão da cota parte do subsídio mensal do 6·) que
percebia sua mãi, D. Isabel Pereira da Fonseca Lobo, a
qual, em 18 do Junho do corrente ano, contraiu matrimónio.
Ministério
da Guerra, 22 do Agosto do 1936. - Por
delegação
do Ministro da Guerra,
o Sub-Secretário
do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pejo Tribunal do Contas om 25 do Agosto do 1!)36, Nno
são duvídos omotumontos,
nos termos do dccroto 11.0 22:257).

11- RECURSOS

Ministério da Guerra - 2.a Direcção
P01'

decretos ele

2[)

Geral-

de Agosto 'findo:

3.a Repartição
'

Concedido provimento
ao recurso n. o ~:405, intrrpostn,
perante o Conselho do Rocursos pelo tenente de infantnria Augusto
Quadros Teles dll Sampaio, por ter fundamento legal, e om que recorria
do despacho de ~5 de
Julho de 1\:)35, que lhe indeferiu
requerimento
r-tu que
pedia que lho fõsso mandada
abonar a difercnçn entre
a ajuda de custo n.? 1 o a 11.° 2, a quo se 1'0[(\1'1.3 ,t tabela anexa ao regulnmento
para abonos de aj udas ...de
custo e bagageiras,
de UlH:?, na importânciu
de G28,6IÓ,
durante o tempo em q no fl't'q üentou o 2.0 curso da Escola de 'I'rnnsmissõos.

°

Rejeitado o l'0l'UrSO n.? ~:40(i, interposto
peranto o
Conselho de Rocursos pelo capitão miliciano do infanü"
ria, do quadro especial,
Basílio gi-lt(\VCS, por fult1,t ~~~
fu~damonto 1l'l5al, ~l ~1Il quo rt'l'o,nia do despacho JJl~~h()
torinl (lue lho indeferiu o rO<[IIOI'lllIonto
om nue l)(,dl')
b
. 1
l
a ono ti e aju: as uo custo
dUJ':tnto
o tompo 1 que os t c,,'e
preso provontivumonto,
do:3 do Julho
<lo UJ:3~ a 5 (lo
A gosto do mesmo uno, e durante nquolo em que os t o ,'l\
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apresentado
no govêrno militar de Lisboa,
de 6 de
A~osto a 30 de Outubro daquele ano e de 28 de Março
a ...1 de Novembro de 1935.

111- MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇAO

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.R Repartição

Por portarias de 15 de Agosto findo:
Reintegrados
no serviço do exército, ficando na situação
~10 Iicenciados c colocados nas unidades que lhes vão
IndlCadas, os ex-oficiais milicianos de infantaria ao diante
designados,
nos termos dos artigos 7.0 e 8.0 do decreto n.? 26:636, de 25 de Maio último, devendo ser
~ consi~orados nesta situação desde 3 de Agosto de 1936.
~ regimento
de infantaria
n." 1, ex-alferes
miliciano
ÁlIaulwl da Costa.
~ 0Jr:gimento
do infantaria 11.0 18, ox-nlferes miliciano
Oao Luiz Arriscado Nunes.
(Anotadll

pelo Tribunal

de Contas

cm 2 do SotomtJro

do 1936).

Adidos

01l)~!ttiO, do regimento do iufanturia n. o 19, Firmino da
SIlva, por ter sido roquisitado part~ desC'mpenbar uma
cO~lissrlO do serviço J.ependente do Mínístério do Interlor, na guarda nacional republicana,
devondo ser
considerado nesta situação desde 13 de Agosto de 1936.
(Anotndn

pelo Tribunal

do Conta.

om 25 do Agosto

de 1!J36).

Ulaj?l: <le infantaria,
da casa da reclusiw do govêrno
IUllItar de Lisboa, Hermínio ReMIa, capitão miliciano,
do (llIndro espocinl, do hatalh~lo de caçadores ~.o 9"
.i~lI!erto Cüud ido lle]'~l() Branco, o tenentes de jnfanitla.' no quadro tla arma, Abd de St:na Haposo o
v <lrnl~'o'I'f'llI1o GOIllO~ Peroira 0, do rrglD1cn.to de cae:.larJ1l n.?
Gnudôncio J.ntónio Ho~a .Gllrc.w, o t~'~.Jro () !lllarto por lhes ter sido t'oncerll<la lIcença íliJnlh 1
. I o r<'f]tIISI. it aulos
1 'I fi e U~ rt-stautes por tNOlll SH
o: pur·t
\l:~elll'pOlliI~lr eomi: sões (lo servit;O dPI~?lldolltllS, o
IlllCll'O
e último 110 ::\finistl'rio elas li ll1unças, . ~a
QUarda fi cal, o o bcguJ1llu do do Interior, lia POlJCHl

s.

L

!.!
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==

de segurança pública, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente
desde 12, 5, 15, 15 e 11 de
Agosto de 1936.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

om 81 do Agosto

do 193G).

Capitão miliciano,
do quadro especial, do batalhão de
caçadores
n.? 5, Filipe A.listão Teles Moniz Côrte
Real e tenentes,
do regimento
de infantaria
n. o 4,
Joaquim Maria Galhardo,
do regimento
de infantaria
n. ° 17, Luciano Fernandes,
do regimento de infantaria
n, ° 19, J osó Maria Ribeiro,
do batalhão de metralhadoras n." 1, Isidoro Lopes dos Santos, da 7.4 companhia de reformados,
António Gomes Rocha, e miliciano, do quadro especial,
do batalhão de caçadores
n." 4, Francisco
José Dentinho e, do rogimento do cavalaria n.? 6, Carlos Horácio da Silva Pico e alferes,
do regimento do cavalaria n.? 2, Miguel António do
Carmo de Paiva Couceiro,
por terem sido requisitados para desomponhar
comissões do serviço dependentes elo Ministério
das Colónias, o último nos termos
do decreto 11.° 11:243, de 29 do Outubro de 1025, o
os restantes nos do artigo 31.° do decreto H.O 13:309,
de 23 de Mar<;:o de 1927, devendo ser considerados
todos nesta situação desde 8 do Agosto do 193G.
(Anotada

pelo Tr ibuual

de Contas

em 2 de Sotombro

do 193G).

Disponibilidade

Tenente-coronel
de infantaria
J osó do Asconsão V nldez
e capitão de cavalaria Alberto Faria de Moruis, ambOS
adidos, que, do regresso do Ministério das Colónias, so
aprosontaram,
respcctivnmento,
em 12 o 11 de Agosto
do 1930.

!;~)

(Vi8uda ]l010 Tribunal elo Contns em 1 do Sdombro
do 193(\.
flão d evldos emolumentos,
1108 tormos do deuretu
n.o 22:..

.

Reserva

Coronel Tito Lívio .Iosó do Oliveiru Barreira o capitfíO
João Feio Basto Folquo, ambos do infantaria,
a(li(l~~,
om serviço,
respectivamente,
no Ministório
(l.as ~•.~
nancns, na guarda fiscal, o no dUH Colónias, o pruuril
nos termos
<lo ~ 2.0 do artigo Da. o <lo <l~cr<'f~
0
11.
17::378, de 27 <lu Sotornbro do 1D~D, :mbstIWí(

pelo decreto u. o ~:3:f)D!), de ~:3 do 1\fal'('o do 1\13L ~HO
segundo nOI:) do artigo 73." do eitado (ke;'oto n.o 17::31;1:
substituído
pelo decreto n. o 1\:):175, do 27 do J)úz:e1
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~ro de.1930, devendo ser considerados
respectivamente
desde 12 de Junho
de H)36.

nesta situação,
e 2 de Março

(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Setembro de 1n36. São
devidos omolumoutos,
nos termos do docroto u. o 22:257).

Reforma

Coronel, na situação de reserva, Carlos Fernando TIrou,
o
nos termos do §4.0 do artigo 10.° do decreton.
17:378,
de .27 de Setembro de 1929, por tor atingido o limite
de Idade, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Agosto ele 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

110Contas

em 25 do Agosto

do 1936).

Baixa do serviço

Capitão miliciano veterinário de rosorva António de Ávila
0
Horta, nos tormos do § 5.0 do artigo 61. do decreto
n. 0.12:017, de 2 de Agosto de 1\:)26, por ter atingido
o limito de id ade, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1936.
(Anotada

]1010 'l'ribullul

do Contas

om 25 do Agosto do 1a36).

Por portarias de 22 de Agosto findo:
Adidos

Capitão de artilharia,
da escola prática da arma, Humherto Romão Duarte,
tellente, do batalhão de metralhadoras n, o 1. Óscar Freire (lo Vasconcelos Ruas, e
alferes votorinúrio
do re<rimcnto de artilharia ligeira
D.O 1, Hlli grnestd
Vilela Teixeira Diniz, o último por
lho ter sido ('oIlcodi(h Iiconçn ililJlitada e os restnnt.es
l,)~r terem sido requisitados
para d~s?mp~nhar comlS!S(!Os de serviço
d<']ll'ndontcs do Mllllsteno das Coló0
nias, o primeiro nos termos do artigo 31. do decreto
11.° 13::30D, do ~:3 de )lar<:o de 1927, ?onjugado
c?m
o 11,07.0 do urtizo 11,0 da Curta Orgânica do Impérío,
G () s('~llndo !losodo ~ 2,0 do urtigo 13-1:,° da ~~oforma
l\.drnini~tl'ati\'a
l'ltramarinn,
don'nelo SOl' consJ(lerndos
I\OHta situação, 1'0'pocti\'aUlcnte, desde 22, 12 o 18 de
Agosto doI D:HJ.
(Anotad'"

pelo 'l'rilJull,,1 do Contns om 31 do Aliosto do 1936).

n

'1.'(1)Onto <lo serviço
parti~(lO

da

:!.a

do :uhJ1inistra~ão milit.111> da, 3. l~oDil't'c~ão Geral dêste :MIllIsténo, J 0110
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Gonçalves
Ferreira,
por ter ido prestar
serviço na
fábrica de pólvoras
físicas e artifícios,
devendo ser
considerado
nesta situação
desde 16 de Agosto de

1936.
(Visada pelo Tribunal do Contas cm 2 de Setombro de 1936. São
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Armando nu alter da Fontoura, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou
em 21 de Agosto do 193G.
(Visada pulo Tribunal de Contas cm 2 de Sotombro do 1036. Nrw
~no dovídos emolumentos,
nos termos do decreto Il..o 22:257).

Reserva

Tenente do serviço de administração
militar, supranumerário permanente,
da 3. ti Repartição da 2.11 Direcção
Geral dêste Ministério, Henrique José Lopos, por tor
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo
ser considerado
nesta
situação desde 3 do Agosto elo 193G.
(Visada polo 'I'rtbunnl do Contns om 2 II" ;;olomhl'o do 193G. Silo
devidos omolumoutos,
nos termos do docroto D.O 22:257).

Reforma

Tenente de infantaria,
DO quadro da arma, João Graciano de Jesus Gomes Almondra, nos termos do artigo LOdo decreto n. o 25:317, de 13 de Maio do 1935,
devendo SOl' considerado
nesta situação
desde 28 de
Julho do 1936.
(Vlsncla pelo Tribunal
do Contas 001 ~ <lo Aotomhro do 193G. SilO
duvido s omolumouros,
1,\08iormos do dÚCl'olO H.O 22:2(7).

Pór portarias de 2iJ de Agosto findo:
[Anotndns

polo 'I'rfbunal

<lo Coutas

«m 7 do i'lotombro

do lV:1G)·

Reintegrados
no serviço do exército, ficando na sitlltl<'üO
do licenciados o colocados nas unidurlos <[uo lhes "fI.o
respectivnmeutc
indioudus, os scguiutos ex-oficiais nW
lícianos, nos termos <los artigos 7.° o 8.° do doeret?
n.? 2G:G3G, do 25 <1,0 Maio último, devendo SOl' con~w
derados nesta situação desde 24 do ..\go~to do lD:36:
No rogimonto
do infantaria

do infantaria
n. o 18 ox-ulforos
,) osó Rodriguos Codlho.

miliciaIlo
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, No .regimento
de artilharia ligeira n. o 5, ex-alferes miliCLUUOS,de artilharia,
Luiz Archer e Luiz Rebêlo Valente, e, veterinário,
José Temuclo Côrte Real.
Adidos

Capitão, do regimento
do infantaria n.? 17, Fernando
Roscado Tavares Dias o tononte médico, do batalhão
de norosteiros,
José Baptista -de Sousa, o primeiro
por lhe ter sido concedida Iicença ilimitada e o segundo por ter sido requisitado
para. desempenhar
comissão de serviço dopondonte do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
dEwendo ser
considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 27
o 23 de Agosto de 103G.
,
Reforma

Major 'I'eófilo Alberto GUllnilho e capitão José Arede
Santa, ambos na situação de reserva, nos termos do
§ -L o do artigo 10.0 do decreto n,o 17 :37t!, de 27 de
~et<,mbro de 10:?0, por terem atingido o limite de
Hlatle, devendo ser considerados
nesta situac,:ão, rospectivamonte,
desde 2~ e 16 de Agosto <lo 193G.

IV -

nlinistério

PROMOÇOES

da Guerra _ I. a Direcção Geral - 2. a Repartição

Por portaria de 16 de A!/osto findo:
(VIsada pelo Trlbuua\ do Conta. 0011 do Sotombro de lV3G. Não
são UO\'1.108 umolumentos, nos tOrlno!, do decreto n." ~2:257).

Quadro da arma de cavalaria

OOtonol; () 'telwllto-corolle)
do cavalaria, adido, profcs.sor
do Colégio Militnr, Carlos Eugénio .Alvare~ Poreml.

Por portaria

de 22 de. A!l0~to .fi/Ulo:

(Vi ada l'r1o 'rrlbullal do COII!'" om 2 .Ie Rot"01hl~Oo~;?oi~)G. São
do vidos rmo)uffil1uto, )lOS tormos do doul'oto u. ......... .

Regimento de artilharia

ligeira n." I

.<\I1'ero's veterinário,
. , . som pI'l~IUJZO
. r. (lo .' '1Ilt'l"uidado
.o . .: o o.soi~Iado n." 4li15 do l'('''iuwntü de artlllwrw lIgeira 11. 3,
Z t' .
,,,,
"I
'o PI'lllO Alvos elo' Oliveira o ;-iI va.
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de 29 de Agosto findo:

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 7 de Setembro

do 1030).

Adido

Capitão chefe de banda de música, o tenente chefe do
banda de música, adido, em serviço no Ministório das
Colónias, José Pires da Cruz.

V-COLOCA~OES,
Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS
Geral-I.a

da' Guerra - La Direcção

Repartição

Por portaria de 18 de Agosto findo:
(Visada polo Tribunal do Contas em 26 de Agosto do 1936, Não
são devidos cmotumontos, nos termos do decreto n,.22:257),

1.. tribunal

militar

territorial

de Lisboa

Reconduzido por mais três anos, a partir de 10 do Setembro de 1936, no cargo do auditor, o bacharel Gilberto Magno de Beça Aragão.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral _ 2.

a

Repartição

Por' portaria de 29 de Agosto findo:
Ministério

da Guerra - 3,· Direcção

Geral-

3,' Repartição

Capitão do infantaria, com o curso <10 estado maior, no
quadro da arma, A ntónio IIenriq ues da Silva.
Regimento de infantaria

n,· 19

Capitão, do regimento do infantaria n. o 14, António .J osó
de Campos ROgo, sem dispêndio para II. Faz8ndn
Nacional.
Grupo de defesa submarina

de costa

Tenente do artilharia, da cscolu prútica da arma, .Tosô
Eduardo Hovorondo da COllcoiC;ão,sem clisl'ündio par<L
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.· 4

Comandanto, o coronal do cavn,laria, no quadro IIa ttr!ll:l~
Carlos Eugénio Álvltros Poreiru.

•
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==~=-----Regimento de cavalaria n." 8

Capitão do cavalaria
de Morais.'

cm disponibilidade

Alberto

Faria

'

Regimento de cavalaria n.O 9
1.° grupo

Tenente Ye~erjnário, do 2.0 grupo, Aires Rangel Coelho
de Almeida, sem dispêndio par~l a Fazenda Nacional.
2.° grupo

Alferes

veterinário

Emílio

Vioira Lisboa.

Escola Prática de Engenharia

Te~~llte, do batalhão de pontoneiros,
Horácio José de
Ea Viana l{ebêlo.
Alferes, do rcgimonto de telegrafistas,
José Salvato Bizarro Saraiva e, do batalhão de automobilistas,
Alberto
Simões.
Batalhão de aerosteiros

'reneote
médico,
do regimento
de infantaria
n." 2,
J\ugusto Frederico
da I-lilvoira Machado, sem dispôndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

A lferes de cavalaria,

adido, em s('rvi~o na aeronlÍutica,
elo grnpo independente
do <1\-i:1ç:10do prot~c(:.ãO e combate, João Faustino do ~\.lbuqtlorque elo ljrelülS.
Hospital militar principal do Pôrto

Arí[lIÍ\-i~Ül, O tenente do e_·tinto quadro de ofieiais do
H;.Cl'l'tariado militar, <lo tribunal militar territorial
do
I urto, Américo Pires Lourelro.

POI'

portarta de 5 do corrente IIlPS:
Govêrno militar de Lisboa
Casa de reei usão

<..;

a

'Olll<llldantl o clI]litiio do in!;Ultaria, da 2. H?IHlrtiçho
ti" 1.;( Direcção (Ioral dôsto }[iuist(\l'io, AntóllIo Gomes
l,

l'

dn Cruz.
Quadro da arma de infantaria
.
1 . f t· .r , 1 o 4 , Afonso
l',
I'O"IIl11\ntll ( L' III nn arrn I.
VOt, l'
.
e
u i errmru dl' .\bl'l'lI.

enellt

1
l o

,

Ta-
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N.· 16
n.· 14

Regimento de infantaria

Capitãis
de infantaria,
no quadro da arma, Armando
Gualter da Fontoura e, do regimento de infantaria n. 02,
Arnaldo José Claro da Fonseca,
sendo o último sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores

n.· 5

<lo grupo de -aviaçâo do informaCorreia de Oliveira, por pedir.

Capitão de infantaria,
ção n." 1, António

Batalhão de caçadores

Tenente,
do regimento
rosa, por pedir.
Carreira

n.· 9

n.? 0, João Bar- .

de infantaria

de tiro civil de Tôrres

Director,
o tenente elo regimento
José 'I'avares de Lima,
Regimento de cavalaria

de infautaria

n.·

(lo cavalariu

Capitão, do regimento
Pereira.

Regimento de cavalaria

Capitão,

elo regimento
Almeida
Silva Dias,
Nacional.

Vedras

n.?

4,

2

n. o 4, .J osó Maria
n. o 4

de cavalaria

H.O

sem dispõudio

3, António
para

do

a Fazond[L

Direcção da Arma de Engenharia

Alferes do oxtinto quadro auxiliar <lo ongcnharia,
do 1'0'
gimento do telogrnfistus, Alexandre Gonçalves
Gas'
par, por pedir.
Escola Prática

de Engenharia

Alferes do extinto quadro auxiliar de ongenharia,
do r?gimento do supadoros
do caminho do forro, AlltóIllO

João da Conceicão

'I'ravancu,

Regimento de telegrafistas

'I'oneuto, do regimento elo sapndorcs do caminhos do forro,
VOl'gílio Sornf m Cardoso Poroiru, sciu diRp0ndio pnI'l1

a Fuzonda
Alferes

Nncional.

d,) extinto

.

qu.ul ro auxiliar (lo ongonhnrin,
<la ~)~~
roccão da A rma do ]'~ngllllharill, \' orgílio César G,\>
cou do Campos.
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Hospital militar principal do Pôrto
Tenen~o _do serviço de administr::l(~l1o militar, da 3. a Re·
partrção da 2. a Direcção
Goral dêste Ministério
José
Marques
Vieira de Azevedo.
'
Colégio Militar
Comandante
de companhia
o tenente,
.ciclistas n.? 1, Carlos Ah;es.

VI

Ministério

do batalhão

de

COMISSÕES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 24 ele Agosto findo:
·
•
as t:icO'lIilltes
comissõcs:
Dissolvidas
I:>

1 Encarregada

da reccp(:rw

(as, 7 ,7, a entregar
111111

de

25 metralhadoras

pesa.-

pela fúbrica do Braço elo Prata,
do 28 do Outubro de 1932;

nomeada por portaria
di Encarregada
do procedor ao estudo das actuais con,lções de prodll<;tLO da filhric:L de munições do arti [haria,
armamonto o viaturas. o propor as modida::; quo entender
10nveniclltes para se óbter o máxiDlo rendimento do pro(Uç[o com o menor
encargo para o Estado,
nomeada
por portaria de 27 de DN:ombro do 1034;
Encarro<racla de proceder ao estudo das possibilidades
de alteraçrro na orgauisac;uo e fim do Depó::;ito Discipli~n~, e bom ~ssim à aduê~liza~i:o do regulamento .geral
o~ estabelecimentos pellms Illlhtares, nomeada pOI por-

tar~t do f) do J auoiro de Hl3f>;
t,ló hl~carregada
de estudar, actllalizl~r e ahran~or num
diploma tudo o que disser respeIto a readmIssão ~e
Pdra~aR do pré 1l0Illl)nda por portaria do 3 do MaIO
e

lH:35.
J>OI'

'
porlari« de 29 de A!lo.~tojindo:

.T.\Di~sol\'illa a comi 'são .nollloada por portaria de B do
tl:\n.fl11'O<lc 1\lH5, t:Jlcarl'llg::ub do ~ pro('rd~r
ao ('st:I:~O
Intol'\'oll~ão do x6rcito portuguos na Grande Guon a.
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AUMENTOS SÕBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - I. Direcção Geralli

2.

li

Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto do 1931, desde as datas
quo lhes vão designadas, aos oficiais om 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.O19:069,
Novembro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sôbre o sôldo:

Por portaria

no oüclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

de 15 de Agosto findo:

(Vf sada pelo 'I'ríbunnl
dovidos cmclumeuto

de Contas em 21 de Agosto do 1936. São
s, nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria - coronéis Ernosto Gonçalves Amaro, no regimento (lo infantaria n.? 4, desde 1 do Agosto de
HJ36, e Manuel Joaquim Crêspo Júnior, no regimento
de infantaria n.? 19, desde 22 de Julho do 1936.
Por portaria

de 22 de Agosto findo:

(Vl"ada pelo 'I'rlbuual do Coutas cm 31 do Agosto do 193G. S1íO
dovídos emolumentos,
110S termos
do doereto 11.° 22:257).

Infautarin>- coronel .José Maria Sardinha Pereira Coelho, na carreira de tiro «Vorguciro-Ducla Soar~so,
dosde 28 de J 1I1ho (lo 1036; artilharia
hrigadeIro,
com () curso do estado maior, Vasco Freire TOlllUdo
de Vera, adido, com licença ilimitada, desde 2;) do
Maio de 1936.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria

de 8 de Agosto findo :

036 H;;o
(Visada pelo TrihuIlnl do Contas em 21 do .~g()sto tIO 1• ').
dcvldos
emotumuntos,
nos termos do dueri-to 11.° 2~:2ú7 .

Cavalaria - capitâo Mário Rodolfo Revisioui RaUlire~,
na Ln rogiüo militar, desde 1 do Agosto do lfJ36.

2.' Série
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Por portaria

de 15 de Agosto findo:

(Visada polo Tl'ibunnl
devidos amotumcuto

do Conta. em 21 de Àgosto de 1936. São
s, DOS termos do decreto n.? 22:257).

Médico _ major Manuel de Sousa l\1el1eses, no quadro
dos oficiais módicos, desde 29 de Julho de 1936.

Por portalias

de 22 de Agosto findo:

Quadro dos oficiais generais - general José de Oliveira
Gomes, no quadro, desdo a data em que eomeçar a
receber os vencimentos
de general.
(Visada pelo Tribunal do Couta. om 2 de RntomlJro de 1936. Silo
devidos omolumeutca. nos tormos do decreto 11.° 22:257).

Cavalaria _ capitão Francisco
Catarina, no distrito de
recrutamento
e reserva
n." 4, desde 22 de Julho de
1936; médico _ major miliciano, do quadro especial,
Júlio Vieira Figu0iredo
Fonseca, na 2. II. Direcção Geral deste Ministério, desde 10 de Agosto de 1936.
(Visnda polo Tribunal de Contas em 31 de Agosto de 1936. Silo
dovidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

VIII - CONDECORAÇOES
Ministério

da Guerra _La

PaI' portaria

E LOUVORES
n
Direcção Geral-I.
Repartição

de 17 de Agosto findo:

'rendo a firma comercial NUlWS dos Santos & C."
oforecido ao Instituto Feminino de Educaç:ão o Trabalho
~nl tenr mccnnico, completo, o hom assim custoad? as
eS]ll'sas do seu transporte
e coloeaC;ltO nas onemas
(laqueIo o~ta.belocimento
de oduea<:ltO, oferta cujo valor
C~lll(,l'cial 6 do 4.100.>: manda o Godlrno
<la Rop~bl.iea
~ Ol'tllgl1e~a, pelo ~1illi8tro da (iurrra, quo à rofenda
r l'llla seja dado público testemunho do louvor pela geneosa oferta.

Por portaria

de :l.j de AI/osto ,fiado:

'l'en(lo sirlo ('oIH'o(lida por (l('crcto de 3 do Julho ~lc
H')ü'
'
I'"
o 1O () n sél'le
ti1 - , publIcado lia Orrl('/Il do j;reredo n.
,
o lllesmo ano, u Cruz; do (Juorra de ·V classe ao solL

o.J.

,
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dado n. ° 84/016 da 3. a companhia
da guarda nacional
republicana,
Diamantino Martins, por serviços prestados
na batalha do 9 do Abril de U118, e tendo-se reconhecido que houve lapso na referida concessão, visto que
nesta data a referida praça, q no pertencia então ao batalhão do infantaria n.? 13, estava com baixa na ambulância n. ° 8: mand a o Govórno da Ropúhlica Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que fique som efeito a concessão da Cruz ele Guerra do 4.a classo ao referido soldado
Diamautino
Martin s, actual monte n. o 483, do regimento
do infantaria u.? 13.

Por portarias de 31 de Agosto findo:
Condecorado

com a rucdalha

militar

de cobro da classe

de bons serviços o primeiro cabo corneteiro n. o 31/4:311,
da ü. companhia do batalhão 11.° 4, da guarda nacional
1l

republicana,
António Gomes Conde, por, segundo deliberacão do Supremo
'I'ribunul Militar, estar ao abrigo
da alínea b) do § 3,° do artigo 8.0 do rogulauiento para
a concessão
da medalha
militar,
altorudo pelo docreto
n." Ü:OU3, do 11 do Sctombro do 1910.
Lonvado o coronel do engonhnria ITumherto Leopoldo
Soverim do Sequeira Morais pela inteligência,
zêlo e dedicação que sem pro pôs no cumprimento
do todas as
missões que lho foram incumbidas
como comandante
do
batalhão
do pontoneiros
o da Escola Prática de ]<jngenharia, contribuindo
para o engrandecimento
da arma
do engenharia.

IX - DECLARAÇOES
Ministério
1) Tondo

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

sido agraciados

DIVERSAS
do Gabinete

com as l1lerc6~ da Sociedade

Portuguesn

<la Cruz Vermelha que lhos vão in(licadas OS
oficiais e pruçn ao diante
1I0lllpüdos, ó-1I1\11i permitido
usar as res pectivas instguins:
Cruz Vermelha de Benemerência
BI'i~a<loiro do artilharia,
com o curso do estado
António Gorjão Ucucuiro do Albuqul'rquo.

muior

-_

2.' Série
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Tenente, equiparado,
reira Fiandor.

da Cruz Vermelha,

António

Fer-

Cruz Vermelha de Mérito
Oapitü!s: de infantaria Augusto do Carvalho;
miliciano
médl.co Josó do Sonsa Feiteiras Júnior o soparudo do
serviço Frutuoso José Garcia.
Tenento de cavalaria António Inocêncio :Moreira de Carvalho.
Tenente, equiparado, da Cruz Vormolhu, António Peres
Júnior.
Alfe~'os, equiparado, da Cruz Yermelha, Arnaldo Percira da Sil va.
Medalha de Agradecimento

Segundo sargonton." 377/E, do regimento
n.? 2, Joaquim Cardoso Farto.

Ministério

da Guerra _ I.a Direcção

de cnvalaria

Geral - I. Repartição
D

l-' .2) Tendo sido agraeiauo polo .Govôrno da Re~í~Lli.ca
d,lan~~esa, com o grau de cavaloiro da Ordem de 1 btotlo
t. AnJouan, o capitão ~e inf<~n.tarja A'ntóni<? AI?<,rto Fnrudo :\Iontanha
é-lho permItido. r m rontorn1Hlade com
as ~lisposiçõos :10 regnlarucnto das Ordens Portugnl'sas,
a~eltar uquola mercê e U~:1r as l'0spl'ctinls insígnins .
. 3) Declara-se que, Jlor portaria d? 2 de ~\l)l'il do
COl'l'onte ano do ~linist<"rio do Interior, puLhca<la no
lJiário do Cdl1êl'1lO 11.° 79,2." séri«, de 4 do mesmo môs
? ~no, foi louvado o capitãO lll~<lico, do regimento do
lnfantaria
n.? n, António (Iomes Ferreira de Lemos,
~~los serviços clínicos gratuitos Illte "em pr?stando na
b~~la<lo<lo Lamego ao pes~oal da guarda nacional repuv Icana O respectivas famílias. com tod~ o enrmho. o boa
d?ntadl', demonstrnndo com tal prucedlmentu muita doIcal:1lo pelo serviço público.

_--

Ministério

da Guerra _I.a DirecçãO Geral-

a

2.

Repartição

4-) I) I
.
)'
". t·\1'I··l oru di Sl)(). '.
'I' ara-'(
(1110 o 11J:l1(ll' (li JOI,tIl, "
llIllJll()')
I'
"
'~'I'I"\
cho"'ou à altil}'.
.II (, I CIIl'Hllle dos
lIatos~' ogU('
t'
,I para Plltl'al'
!lI) l}lwdro cm 12 tI(, Agosto
findo.
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5) Declara-se
quo os capitãis
de infantaria,
om disponibilidade,
Fausto de Matos, Carlos Henriques
Jones
da Silveira, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento
e
Silva e Armando Gualter da Fontoura chegaram à altura
para entrar no q uadro, respectivamente,
em 2 de Março,
30 de Abril, 28 de Junho e 2G do Agosto do 1936, ficando sem efeito a declaração 5) da Ordem do Exército
n.? 15, 2.:1 série, do corrente ano.
6) Declara-se
que deixa do ser considerada
por motivo disciplinar
a colocação, no batalhão
de caçudorcs
n." 1, do capitão André Dias da Silva, inserta na aTi/em
do Exército n. ° 15, 2. a sério, do corrente ano.

7) Declara-se
q ue o capi tão dr infantaria
J oaq uim
Sinel de Cordos, falecido em 12 do Agosto findo, como
consta do obituário da Ordem do Exército n. o 15, 2. a série, do corrento ano, tinha chegado à altura para entrar
no quadro cm G de Abril último, data em que se encontrava na situação de disponibilidade
por ter regressado
do Ministério das Colónias.
~ Declara-se
quo a colocação, no regimento
do infantaria n.? 6, elo capitão miliciano do quadro ospeci~tl,
com o curso da arma, Joaquim Alv0H Pinto Coelho, inscrta na Ordem rio Exército 11.° 15, 2.a série, do corrente ano, foi por pedir.
9) Declara-se
que ficam susponsos
das fUJlçõos de
serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento
de
disciplina militar, os seguintes oficiais:

Capitãis

milicianos,
do quadro especial,
do infantnria,
Basilio Esteves C do serviço do administração
militar,
do regimento
do infantaria
H.O 21, Josó MartiIls .los
Santos Loureiro,
(l teuontos : do infantaria,
8upranumorúrios permanentes,
da comissão do contas e apuramento do respousnbilidudoa
dêst« ~linistét'io, Pedro
Maria dos Santos Caio e, do distrito do recrutamento
o reserva n.? 1, ::\liguo1 João .1\1\'08, <lo ~wrvic:o do
ndministrncão
militar. suprunumorúrio
do rogilll~'lltO
do cavalaria n." n, Alfredo da Costa St\ta~ o 111 iliC U.lll.O
do mesmo serviço, do quadro especial, OJ1l illtlCtlY1dado, Alberto Celso da Silva Pico.

4G5
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10) Declara-se
que os tenentes António da Maia McnAmândio
Augusto ele Morai:;, Júlio Eufrásio
o
Carlos J osó Neves e o alferes Valentim Noves da Silva
Santo:;, todos do infantaria,
froqüentaram
no corrente
allO! na escola prática da arma, o curso ele supadores
de infautaria,
obtendo a «lnssificução de «especializado
sapador».
.

donca,

11) Declara-se que () tenente de infantaria José Diogo
ele Oliveira frsqüentou
com apro\Ooitamento, !lO corrente
ano, na escola prática
da arma, o 2." turno do curso
li!' comandantes
de compaIlhia.

1~) Declara-se qUl' freqii.entaram, com aproveitamento, no corrente ano, o 1.0 turno do curso de instrutores
do gases,
fumos o laJl(~a-chaJllas, na Escola Prática
110 Engcnhuria,
os segllinte~ oficiais :
'1'enontm;:
do infantaria
António Francisco
Andrino,
José Carlos Ai-antes Lopes, Constantino Augusto 'I'avares, Vicente (Ionçalves
Borges,
Aniceto da Cruz
O rogório e mil icianos 110 ([lladro especial Sil vino Artur do Olivciru Sarnira, .Joaquim José Alves da Mota
P, do artilharia,
Luiz da Costa Campos e Meneses
Mário da Conceição Ahueidu, António Pedro Saraiva
J~'l1lior, e miliciano
do qll~dro especial Artur ".Jos6
J< ornandss
de en(~enharia •\ ngelo rra\"111'O~<la Silva,
i
Inácio • ra~·ier T(.~cira da Mota, o módico l jdmundo
Seabra Cancolu ; alferes, de illfantari~t, José António
do Alruoida Costa Franco, de r~tyalana José Antóuio
(h'ave c yt.tcrinúl'Ío António GOll<_:alves Cidrais.

rs

1:3) Declara-se

C8

do esgrima

qllo compktarmn
o curso do instrll~ono ano os('olar de 10;)5-1036 OH SOglllll-

oficiais:

'I'('llent0H: (10 in fan tnria João dos BalltO!; Pereira;. (lo
Cavalaria Jaeinto l slu do ~[ont:tlvfto Santos e SIlva
o (lo cngPllltaria .J oão :Uall uel Tcrenas Latiuo.
I' 1~) 1)('('1 a 1':\·::;0 q\1I1 rompli'tal';Ull
o <:urso do .~~stl':l~OI
oe,s dll pduca<;ão fi. i('a no anil ('s\'ol:\I' do l\I.J.>-1. ,IG
, Segllilltos oficiais:

ri'

()I~I'llt(ls:

Carlos

'li

'

do infantaria
("~:al' Pai~ SO!lr~s, do arü, 1;~l"Ia
Alhflrto .\la\'hndn da :-lilva; altcl'('s: (le III/all-
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e (le cavalaria

José

15) Doolarasc
que em 2 do corrente mês foi anotada
pelo Tribunal
de Contas a portaria
do 22 de Agosto
lindo, que mandava prestar serviço cumulativamente
nos
serviços cartográficos
do exército, como chefe interino,
o tenente-coronel
de artilharia,
com o curso do estado
maior, adido ao quadro, J osó Filipe de Barros Rodrigues, professor
da Escola Militar o da Escola Central
de Oficiais, devendo a acumulação dêstes cargos ser considerada desde 11 do referido mês de Agosto.

16) Declara-se
que o capitão de artilharia,
em disponibilidade, Luiz de Abreu de Morais Portugal
chegou à
altura para entrar no q uadro em 22 de Agosto findo.
17) Declara-se
que completaram
o curso de professores de educação física no ano escolar de 1935-1936
()~
seguintes oficiais:
Tenentes:
de artilharia
Joaquim Alvos Monteiro, Amílcar da Ressurreição
Diogo de Carvalho,
Guilhennll
Vergílio
de Almeida Pires Monteiro e os alferes ti o
infantaria
Edmundo
da Luz Cunha o Joüo lfpnriqllo
Yioira Branco.
18) Declara-se
que a passagem h situação do resor~tl
do tenente miliciano de artilharia
do quadro ospeclal
Carlos Olavo Corroia de Azevedo Júnior,
insertu n:,l
Ordem do Erército 11.° 15, 2.a série, (lo corrente ano, o
nos termos da alínea (I) (lo § 3.° do artigo 10.° do de:
creto n.? 17:378, de ~7 de Setembro
do ] 920, por t~~l
atingido o limite de idudo oui 7 do Julho último, o naO
nos termos do artigo 72.0 do mesmo decreto.

l\)) Declara-so que o coronel do cavalaria Carlos Eugénio Alvaros
Pereira,
promovido
a i'si(' posto pd:t
presente Ordem do E.l'él'dto, couta a antisruidade desde
8 (lc Agosto findo.
,.,
20) Declarn-so CJ 110 é Mario
tónio ~~U~dOH() o ,:,ol'(l~deiro

«iul

IlIdlCUlIlO

vctoriuário

do

Cau(loi:lo
não !\tArio
do aHpirallt~ :t

nOI1lO

rogil1l011to

do

cavalaria

.AI~;'~:

11.
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l?r~movi.do a êsto pôsfo por portaria
ultimo, insorta na Ordem do Exército
corrente ano.
21) Declara-se quo o capitão
trução militar, da 3.11 Hepartição
dêste Ministério Alfredo Cristino
foi transferido ~ara a delegação
na 4.a região militar, por motivo

de 7 do Março
5, j. a sório, do

0

11.

do serviço do adminisda 2.a Direcção Geral
LOllschner Fernandes
da mesma Repartição
disciplinar.

22) Declara-se que o tenente do 'serviço de administração militar Alvaro de Oliveira chegou á altura parn,
entrar no quadro em 1G de Agosto findo.

:33) Declara-se quo completou o curso do instrutor do
educação física no ano do 1933-1934 o alferes do serviço do administração militar Daniel Neves Sales Grade .
. 24) Declara-se que o capitão chefe de banda do mústca José Pires da CruJI:, promovido a õsto pósto pela
presento Ordem do R.rél'cito, conta a antiguidade desde
18 de Maio do corronte ano.

25) Publica- se a lista dos oficiais que UI) Hegundo
'Iuadrimes tro do corrente ano se ofereceram para sorvir
nas colónias, durante o mostno ano, nos termos do elecrQto ll.o 13:309, do 23 de ::\farçn de 1 U37:
Infantaria

ronon tos :

.
Diamantino António Brandão da Cunha LoIto, Fortunato António o Isidoro da Palma.
Artilharia

'l'('llenL('coronel
Capittlo António

Walter Lima.
Joaquim Miranda .

.

Serviço de administração

('apitao
Alforcs

militar

Hui Augusto da ,"'iha Mcndns.
Rodrigo do Mato~ )\zovrt!() I.oill J uniur.
r

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes

I

orbcrto

do Moura.
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2(\) Vencimentos que, nos termos da loi D.O 1:608, (lo
9 do Setembro do 19U, o decreto 11.° 20:247, do 24 do
Agosto de 1931, competem aos oficiais, em seguida moncionados, transferidos para as situações de reserva e
roforma :
Coronel de infantaria Tito Lívio .T osó do Oliveira Barreira, 439:563, sendo: pensão de reserva, 312684:;
lei n." 888, 3H28;
lei n.? 1:332, 87;$59; 0,14 por
cento, 7;5\)2; do vencimento total 230t512 são pelo
Ministório das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por
conto sôhre o sôldo, 42 anos de serviço e 26 períodos.
Capitão do infantaria João Feio Basto Folque, 42M89,
sendo: pensão de reserva, 249·%55; lei n. ° 888, :?4:tS95;
loi n.? 1:332, 109:580; O,l-i por conto, 41');;>9; do vencimento total 3D3~29 são pelo Estado da India. Tem
3 aumentos de 10 por cento sõbro o soldo, 46 anos
de serviço o 285 períodos.
·Tonente do infantaria João Graciano de Josus Gomes
Almendru, 94:";)04, sendo: pensão de reforma 90,);
0,14 por conto, 4·~04; do vencimento total 141~8.f:são
pela província de Angola. Tpm 2 aumentos de 10 por
conto sobro o soldo, 19 anos de serviço e 21 porío<~(lH.
Tenente do serviço de administrução
militar Henrique
.T osó Lopes, 19:3r>64, sendo: pen são de reserva, 167 ·~50;
lei n.? 888,16'575;
l<,in.? 1:332, G.6i70; 0,14 por conto,
2,S(i!). 'rem 2 aumentos do 10 por conto sobre o slildo,
36 anos de serviço e 14 períodos.
27) Declnra-se <}IW, conformo preceitua () artigo :1.0 do
decreto n." 14:5~n, (h~ 2G do Outubro do 1D27, f(Jl'<\lll
eonsiderudas
hábois J Ionnonogü.lu <la COIl('ei<;fioNcyeB
e .Iesulna Matos COHta para rocoborem, ao ahrigo do
n.? 1.0 <lo ~ único do artigo L" do mencionado dpcl'('to,
OH vencimentos
dos seus maridos, rospcctivamonto,
.t<:nonto do cxtin to <J uad 1'0 ri O oficiais do sccrotariudo
Il}llltal' Gonçnlo Ferreira da Silva e segundo sargento reformudo n." li39, da {l. a companhia do rOfOI'1I1ados, Fr.lIj('i~(·o
Matos da Costa, ambos internados
na Casa do Saúdo
do 'I'elhal,

2.' Série
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28) Nos termos do ~ 2.0 do artigo 3.0 do regulamonto
da ~3iblioteca do Exórcito,
declara-se
qne as entidades
ahauw moncionudas
oforocernm ü mosrna Biblioteca as
publicações
quo so indicam a soguir:
Academia

das Ciências

de Lisboa:

Me/llÓ1·i«.~ da Academia das Ciências de Lisboa
Classe
do Letras - VOI,. I - Lisboa, 1\:)36 -- 1 volume.
Henrique
do
artilharia:

Ferreira

Campos

Lima, coronel

do

Le!/ião Polaca oú Lefião da minha D. Maria I] (1832-

183:~).H. do Campos Ferreira
1936 1 volume.

Lima -

~. a edi~ão-

Famalicão,

Secretaria dos Serviços de Turismo:

Mapa falado de Portugal - Sousa
1936 1 volume.
Mais três opúsculos
António

Inl'I'stida8
Lisboa,

1\)36

Fernandes

alemãs

Varlio:

F. Varão

volumo (2 exomplarC's).

Cabreira,

histórico

Lisboa,

turísticos.

ao sul de Angola-A.

1934:-1

António

Q/(udl'o

de assuntos

Costa -

Conde

do Lagos:

dos postos

A.

Cabreira

Li!:l1Joa,

1 opúficulo.

X

AVISOS

colegio Militar
Concurso para professor auxiliar

de gimnástica

. Dpe!ara-so aberto concurso por eRraço do trinta dias,
;~ partir do hoje, para provimento d~ l~ma :,~ga do proOR~or auxi Iia r (lo gimnás tica do COIOglO ~fllttar .
•\s condi<;ll'S do admissão e actos do concurso a quo
Podem concorrer
também 08 oficiais habilitados com o
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curso de professores ele educação íísica de que trata o
artigo 37.0 (lo regulamento da Escola de Educação Física do Exército são regulados pelo regulamento litorárío do Colégio Militar, aprovado por decreto n.? 18:608,
de 14 de Julho de 1930, e estão patentes na secretaria,
nos dias úteis, das 12 às 16 horas.
Os requerimentos, instruídos com os necessários documentos, elevem dar entrada na secretaria colegial até
às 15 horas do dia 27 do Setembro próximo.
Colégio Militar, na Luz, 28 de Agosto de 1036. - O
Secretário interino, Ernesto Chiauca da Maia, capitão do
infantaria.
(Publicado no Tiiàrio do Govêrno n.v 201, 2.' série,
de Agosto de 1!l36).

de 28

Obituário

1!l2ü
.lunho

2!l

Tcuentc

milicinno

médico,

licenciado,

Manlll,1 ('ac-

tano.
~ctcllll)ro 20 -

Tenente
miliciano
médh-o,
Soares Pinhci 1'0 e SiI va.

licenciado,

Adriano

1!l36

J ul ho
Agosto
»

»

de divisão, graduado, reformado .J oaquilll
Heliodoro da V ciga.
6 - 'I'eneute reformado Francisco Esteves da Fonseca·
14-Corollel
reformado João António Cochado Martjll~.
18 Capitão, na situação de reserva, Fernando 'l'ehtJir!l
de b'aria.
.
18 - Alferes miliciano do serviço de administração nul itar, licenciado, Trófilo Martins (Iomcs.
.'
22
Cal~itão,. lia situaçflo do roserv a, Ilipólíto .\lltoIlIO

22 - Gencral

~ (Ir rcrra.

2:1- Tenente reformado José da Cunha Osório J'ed!'(iSP'
»
2G
Tenente-coronel
refo rrnado ,fono Rodrigllr~
j ionato.
»
2\) - Capitão, na .'situncão dr' rr-servn , 1.'rllul'i"co I;otlreuço P orerrn.
t
»
~n .\lferrs rr-tormado, iuvãlido tI(. guerra, AII~tlS o
Pires Lourenço.
»
31 -Major rofonuado Cnsiuriro .\II"IISto (Ir> Sousa. "\
Ndt'tllhro:3
Coronel, na situnçíío (II' rospt'va, José Maria (.
II nmn Lôho.
\1_
7 - Tenente, lia situação de reserva Vitoriuv (!t' J
"
moida.
'

2.' Série
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Rectificações

Na Ordem do Exército

I. 3, onde se lê: "Capitão

n." 13, 2.' série, do corrente ano, p. 396,
miliciano méd ir-o», deve ler-se: «Te-

nente miliciano múdico».
Na Ordeui do Exército !l.0 15, 2." série, do corrente ano, p .. 13M,
I. 5, onrle se lê: «almr-a 9)>>, deve ler-se: «alínea 7),,; p. 447, I. 18,
onde se lê: «Alferes reformado»
deve ler-se: «Alf ..res miliciano
reformado»,
'

António de Oltmeira S(da::m',
Está conforme.

o Ajudanta

General,

•

EstadJ ~ aior

ri

BIBLIOTEC.1.
MINISTÉRIO DIl GUERRIl 7l'

Ordem

do Exército
2.a

N.O 17

Série.

30 de Setembro de 1936

o Ministro

da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

, 1\Ianl1a o Governo da República Portuguesa, pelo .1\1i~\ISt:o da Guerra, nomear o tenente de infantaria Afonso
"unco Ribeiro Casais para, em comissão urgente de
~oryi\,o público, ir à Alemanha e outros países da Eulopa Cmtral
colher elementos
de informação que se
.
d o exército.
"
1rol aCIOllam
com o plano de rearmamento
o~ul:antc o dcsCIllpenh? desta missão se_I;ú_feito ao n~esmo
clal o abono da ajuda de custo diária de 2 libras,
b('l'escida de 40 libr~ls para desposas de represc~taçào,
t,..üul_como as respectivas
dCl:ipcsas de transporte, Impor<,nClas estas que S01'i'iOpaO'<ls pela verba constante do
capítulo 24.0 urtico 304.° ~lo orçamento do Ministério
'o
,
•
d '! G
II na para o corrente
ano.
c

P ~rillistório da GI10.1'l'n 17 de Setembro de 1036.t:o~. dCl0gaçi\0 do )Iini~tro da Guerra,
o Sub-Sccre<11'10dI' Estado <ln Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Vlsadn pelo 'Tr lbunnl do Contas em 21 do Suterubro de ~n3~:Não
ão devldos

<lUolumonto8,

nos termos

do decreto

n,

22,257).
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Ministério da Guerra -I.

For decreto

2,' Série

RECURSOS
a

Direcção Geral-

de 26 do corrente

2. a Repartição

mês :

Nogado 'Provimento
ao recurso n." 2:409, interposto
perante o Oonselho de Recursos 1)910 alíores do cavalaria, adido, em serviço na aeronáutica,
João Faustino do
Albuquorquo
de Froitas,
nos termos do artigo 34.° do
regulamento
do mesmo Conselho, de 12 do Agosto do
1927, por não tor fundamonto legal, o em que recorria
do despacho ministerial que lhe indeferiu o requerimento
em que pedia o seu ingresso na arma dEI aeronáutica no
posto de tenonte, ao abrigo do artigo 3.° do decreto
n.? 11:297, do 30 de Novombro de 1925.

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra -1." Direcção Geral-

V' Repartição

Por portaria de 15 ele .dgosto findo:
Inactividade

Coronol do artilharia,
com o curso do estado maior,
adido ao quadro,
<la 2." Repartição
da 3.a Direcçrio
(lornl dêste Ministério,
Cárrnino
Ribeiro
de :Molo
Nobre (I tenonto (lo éxtinto quadro auxiliar do ser"ic;:o
saúdo, suprunumcrário,
da 1.:' companhia de saúdeManuel Rodrigues
Paiva, por torem sido julgadOS
incapazes do serviço temporüriamonto
pela junta ho~pítalar de inspecção,
dovondo SOl' considerudos
nestt1
situação desde :) do .\.~ORto do Hl3G.

ao

(Vh;adn 1JI,)10
Tr-luuunt (\11 Contu« em JO do Hetotubro do 1«:):1(;. :\!h}
são <10\'1110 ... emoluuioutos,
nos termos do decr-eto D,o 22:26'i)·

Por portarias de 2l) de Agosto findo:
Quadro da arma de infantaria

'I'euentos
ciaçüo

do infantaria,

'1'010, Paulo

adidos,
Cúmuno

António

-'faria

da ~\Jlun-

o Afonso Gomes 13<lfr050•

que do regresso,
os dois primoiros
do ~lillist{'rio do
Intorior,
por torem deixado
do prestar
sen·i<;o )1:\

2." Série
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g~arda nacional republicana,
e o último do das Co16~las, se apresentaram,
respectivamente,
em 25, 25 e
-4 de Agosto de 1936, preenchendo todos vaza no
.
°
respectivo
qua d1'0.
(Vlsnda pelo Tribnnal do Contns om 11 do Setembro de 1~3G. Não
são dovídos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:2(7).

Reserva
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do 1.0 trihunal militar territorial do Lisboa,
Artur Marques e tenente de infantaria,
da casa de
reclusão
da 2.A região militar, António Figueiredo,
nos termos
do § 3. o do artigo
10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, o primeiro
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta
hospitalar
de inspecção
o o segundo por ter
atingido o limito do idade, devendo ser considerados
nesta
situação,
rcspncti\'amente,
desde 3 e 19 do
Agosto de 1936.

Capitão

(Visada polo 'I'rtbunal do Contas om 11 do Setombre do 1~3G. Sã"
devidos emolumentos, ucs termos do decroto n.? 22:257).

P01'

porta rias de Õ do corrente

mês :

Ouadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Adélio Ferreira
da Silva,
que de 1"o""rosso do Miuistério das Colónias se apresentou ('m°;)l de Agosto de 1936, proenchendo
vaga,
no respectivo q uadro.
(Vllacln po!o 'r,.ill1lnal do Contas cm 25 do Setombro de ~03G. Xã"
sao d.,1~08 emolumento.,
!lOS terme8
do duereto n. 22:2J7).

Adido

do batalhão do caçadorcs D. o 1, Carlos Henrida Sil veira, por ter sido roquisitado par.a
dCfiompenhar cornissflo de .orviço dependente
do 111nistério das 'olónias, nos termos da 2. a parte do. artigo 285.0 da Heforma Administ:'ativ~
UltraUl~rllla,
devendo sor eonsidcrndo
nesta SItllUÇ1l0 desde w9 de
Agosto do tn3li.

CapittlO
q nos

JOIlO:;

(.\lIotada

polo 'l'rIIJutlal

do COlltns om 15 do Sotombro

do lODG).

Reserva

Gonoral José de Oliv .ira Gomcs e tenente do serviço (lo
acllIlinistrac;ilO militar, stljlr:lllllJ1lcdrio P?rmanonto,
hospital militar prin 'ipnl do Porto, Joaqullll Augusto

do
da
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Silva, o primeiro nos termos ela alínea b) elo § 3.0 do
artigo 10.0 do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929, e o segundo nos da alínea a) do referido
parágrafo, por ter atingido o limite de idade, devendo
sor considerados nesta situação, respectivamente, desde
14 de Agosto findo e 3 do corrente mês.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Setembro de 1936. São
dcvídos emoíumouton,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Reforma

Coronel Francisco Correia de Matos e major João da
Cruz Oliveira, ambos na situação de reserva, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decroto n.? 17:378, de
27 de Setembro de 19~9, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,
desde 2 do corrente mês o 30 de
Agosto findo.
(Anotada

P01'

portadas

pelo TrIbunal

do Contas

om 15 do Setombro

do 1936).

de 12 do corrente mês :
Adido

Capitão, do batalhão de caçadores n. o 7, Carlos da Silva
Carvalho, por ter sido requisitado para desemponhar
comissão de serviç-o dependente do Ministério das
Colónias, no depósito militar colonial, nos termos do
artigo 110,0 do decreto n.? 26:180, de 7 de Janeiro
de 1936, devendo ser considerado nesta situaç-ão desde
9 do corrente mês.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 21 do Sotembro

de 1936).

Reserva

Tenente, do regi monto do infantaria n.? 13, António Martins Correia, nos termos do § 3,0 do artigo 10,0 do
decreto n." 17:378, do 27 de Setombro de 1929, por
ter atingido o limito do idade, devendo Ror considorado nesta situaç-ão desde 1 do corrente mês,
(Visada polo Tribunnl do Contas orn 2ú do 1-10 to III IIro do 1936, SIlO
dovldos oruo lumentns, nos termos do decreto n.o 22:257).

P01'

portadas

de 19 do corrente mês :

Quadro da arma de infantaria

'I'onentos de infantaria, adidos, Manuol de Jesus da Silra
o António da Encarnação Santos Vioíru, que do rc-

ORDEM DO BXÉRCITO N.o 17

2.' Série

477

gresso., O primeiro
do M:ini~tério das Finanças,
por
ter deixado de prestar
serviço na guarda fiscal, e o
segundo do das Colónias, se apresentaram,
respectivamente, em 15 e 14 do corrente mês.
(Vi ada polo TrIbunal do Contas om 25 de Setembro de lD36. Nã"
são devidos emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Adidos

Tenente, do regimento de infantaria n. o 16, Viriato Lopes das Neves e alferes, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Rafael Pinto Barradas,
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 12 do corrente mês.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 21 de Setembro

de 1936).

Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 4. a Repartição da 3. a Direcção Geral dôste
Ministério, João António Rodrigues,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação
desde 31 de Agosto de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 do Setembro do 1~36. Sã"
devidos omolumentos, nos termos do docrero n," 22:257).

IV -

Ministério
[>01'

PROMOÇÕES

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

portarias de 29 de .Agosto findo:
(\'I':1dns pelo Tribunal
do Contas em 11 do Setembro. d~};36.
Sr.o devidos emolumontos,
nos tcrlDOS do decreto n. 2_.~o7).

Ministério

da Guerra-3.'

Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitão, com o curso do estado maior, supranumerári~,
o tenente do nrtilhuria, com o mesmo curso, do regi'
mouto de artilharia
ligeira 11.° 2, IIorAcio Maduroira. (los Sautos.
Regimento de infantaria

n. ° 2

Major, o capitão tIo inrantar~a, tI? arquivo
litar, Jorge Andrado do Espírito Santo.

histórico

mi-

2.1 Série
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Regimento de infantaria

n.O 14

Capitão, o tenente, do batalhão de metralhadoras
João Guedes das Neves Sacadura.
Batalhão independente de infantaria

n.? 2,

n. o 25

Major, o capitão de infantaria,
do comando
Madeira, Abel Magno de Vasconcelos.

militar

da

Batalhão de ciclistas n. o I

Major,

comandante,
o capitão,
n." 2, Raúl Tôrres Baptista.

do batalhão

de ciclistas

Adido

Major, o capitão do infantaria.
nistório do Interior,
Gastão

adido, em serviço
Ribeiro Pereira.

Por portarias de 5 do corrente

no Mi-

mês:

(Vi.adas l~,lo Trlbuunl uo Conta, em 2~ <lo xctemuro do ID3G. São
devidos cuiotumeutos,
uos termos do dcerc to n,o 2~:257).

Batalhão de ciclistas n. o 2

Capitão,

O

tenente

Mário Coelho

da Silva.

Reserva

Alferes,

o sargento
ajudante, do regimcuto (lo infantaria
n.o3, Adolfo Afonso, nos torruos do artigo 17.°<10
decreto n.? ~2;03ü, de :ZS de Dczemln'o de 103:Z,
sondo considerado
nesta situncâo o contando a antiguidado de pósto para todos os efeitos desde 1 do
corron to mês.

PaI' porta rias de 12 do corrente mês :
(Visnrias pelu Tr-lhunn l do Coutas cm 2~' 110t-iutnmhro (1" 11):10, ~30
(lo\ltloA umolunu-uto
, lIOS tcruro s tio tlOcrOlo u.? 2~:~5i),

Quadro da arma de infantaria

Major,

nuel

o capitão
l Ienriqucs

de infanta riu, da I~ cola
Cal'!' riru.

Batalhão independente de infantaria

:\lilitm',

~1:t-

n.· 22

.\lf()J'('s módico , HPlIl prejuízo de nntiguidnde,
o JlriJlloi~'O
sargPllto cudete II." l.~/I'~,
(lo I'O;.;illlL'llto ti' ('tl\·nlnrIlL

n." ti, ,Jo.;Ó Libertador

Forrn»

Poreira

~[ollt('il'(I,

1lt1~

2.- Série
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termos do § 1.0 do artigo 2.° do decreto-lei
de 22 de Novembro de 1934.

Por portarias

n.? 24:673,

de 19 do corrente mês:
Estado maior general

General,
o brigadeiro
de infantaria,
com o curso do
estado maior, sub-chefe elo estado maior do exército,
Alberto Guerreiro Peixoto (1 Cunha.
(Visad .. pelo Tribunal
do Contas em 25 de Sntombro do ln3G. Nilo
são devidos omolumentos,
nos termos do decroto n." 22:257).

Quadro da arma de infantaria
Brigadeiro,
com o curso do estado maior, o coronel de
infantaria,
com o mesmo curso, adido ao quadro, chefe
da 3. a Repartição
da 3. a Direcção Geral dêsto l\Iinistório, 'I'asso de Miranda Cabral.
(Visada pelo Tribunal de Con tus em 25 de Setembro de 1936. Não
~üo devidos (\IDolUlllontos,
uos tormos do docroto u.? 22:257).

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
Capitão do extinto quadre de oficiais
militar, o tenente do mosmo extinto
José Marques Guiuiarüis.

do secretariado
quadro António

(Visada l,elo Tribunal do Contus cm 23 do Sotombro do 1n3G. sao
devidos ('1ll01UlIlOntOS,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Batalhão de caçadores
Capitão,

o tenente

António

Correia

n.· 7
de Pinho Júnior.

(Viiada peloTribunnl
do Contas em 25 de fiotomhroo ~)~1~q_3G.Siío
doví.tos omollillHwtOf:,
1105 termos
do decreto n ....... :...a7).

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Tonente'('oro1101,
dro Camilo

O

major

.

do mesmo extlllto

quadro

Pe-

Chaillha.
(Visada
pt]o "I'r-lhu nü l do C()Jlta~ l.)1n.~.")do Sütcmhroo
duvídus
OJuolumOTttOii,
00$ rormos
do ducrcto
n.

do .~~3().São
22 ... ..,7).

--Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

3:' Repartição

portaria de Ir) de .A,IJo.~to,1//1110:
ar l>ollloviflo ao pO,.;to tIl' n~[li~'anto a otic.ial.Illi~ician~ ~e
tdharia, para
l'C'gimento do artilhanu ligeira n .r »3,
Contando a untieuidado tk"dl' :!,) di) ::lt'tomuro do 1934,
I'O/'

I)

o
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nos termos da alínea a) do artigo 35.° do docreto
n.? 21:365, de 22 de Abril do 1932, o soldado cadete,
licenciado, n." 149131, da 3." companhia de administração militar, Manuel de Lencastre Araújo Bobone, continuando na situação de licenciado.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

ele 31 de Agosto findo:

Por portaria

(Visada pelo Tribunal do Contas cm 21 de Setombro de 1036. São
devidos emolumontos, nos tormos do decreto n,? 22:257).

Reforma

Tenente, o alferes na mesma situação, inválido do guerra,
do extinto quadro auxiliar de artilharia, Abel Pereira
de Campos, nos termos do artigo 67.° do decreto
n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, alíneas b) e d)
do seu § 1.0, artigo 68.° do mesmo decreto e artigo 90.0
do decreto n.? 17:378, ele 27 de Setembro de 1929,
contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de 1935.

V-COLOCAÇÕES,
Ministério

EXONERAÇÕES

da Guerra _La

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS
2.a. Repartição

Geral-

P01' portaria de 12 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. o 2

Tenente médico, do batalhão de ciclistas n.? 1, João ::\Ia
ria Gomes do Souto Soares.
Regimento de infantaria

n.O 19

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro ospocial, ela Escola Prática do Engenharia,
António Luiz Caria Rodrigues.
Batalhão de caçadores n. o 7

Tononto do infantaria,
Maria Rodrigues.

da escola prútica

ela arma, Lili/,

Escola Prática de Engenharia

Tenente, elo bntalhão
Barreira Antunes,

Manuel AveliI10

do poutoneiros
'
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Batalhão de automobilistas

Capitão de engenharia
Manuel José Estêvão Guimarãís
por pedir, ficando exonerado
de ajudante de campo
do general João Estêvão Águas'.
Depósito de garanhões

Capitão do serviço de administração
militar, das inspccçõss do mesmo serviço, António Manuel Bruno
Ma~a~.
.
Escola Prática de Administração Militar

Capitão do serviço de administraçito
militar, do depósito
de garanhõcs,
Eduardo
Rodrigues Neto de Almeida.

POI'

portm'ia de 19 do con'ente mês,'

Ministério

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

Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
. do quadro especial, da 2.a companhia de administraç~o .militar, Artur Ribeiro
de Almeida, por motivo
dIscIplinar.
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Te~ollto do extinto
lItar, do quartel
Miranda

quadro de oficiais do secrotariado miO'oneral da 4.~ região militar, Vasco

Baptista~
2.' região militar
Casa de reclusão

Tenente,

do regimento

de infantaria

n." 14,

António

da

CORta JIartins.
.

Batalhão de metralhadoras n. o I

0-0-

Tonentos de infantaria" no quadro da arma, Afonso
~os Barroso
o, da Escola Militar de Aeronáutwa,
oão Toscano.

'I'

Batalhão de metralhadoras n. o 3

enollt
.
. o d (\ infuntnrin,
no qna( 11'0 (1a nrr na<., António
ria <la Anunciação Telo, por pedir.
l)'

Ma-

Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

II'OCtOl'"
.'
l'
(10 I'CO"llllento de arti
.' IIltCl'IIlO, o C:lplti'tO nH'~ ICO, .
"
lha!'!:l do costa n.? j, ~\lUÓ!'lCOPJllto da Rocha.
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Por

de 26 do corrente

p01·tC[Tias
Ministério

da Guerra -

2." Série

mês:

3." Direcção Geral

Sub-chefe do estado maior do exército,
berto Guerreiro Peixoto e Cunha.

o general Al-

Direcção da Arma de Infantaria

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior,
no quadro da arma, Tasso de Miranda Cabral, para
o serviço de inspecções.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
ques Carreira.

n. o 7

no quadro da arma, Manuel Henri-

Batalhão de caçadores 1\.0 4

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António ela
Encarnação Santos Vieira.
Batalhão de ciclistas

n. o I

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Adólio Fer
reira da Silva.
Escola Prática

Capitão, do regimento
António Vicente.

de Artilharia

do artilharia

Escola Prática

ligeira n.? 2, Luiz

de Engenharia

Sugundo comandante, o major, supranumerário penunnente, Manuel António Soares Zilhão.
Tenente, do regimento de telegrafistas, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislnu de Meireles 'I'oixeira da MoW·
Alferes, do batalhão de automobilistas, Alberto 8illlÕrs,
por pedir.
Regimento

de telegrafistas

Tenente de engenharia, da escola prática
tónio Augusto Areias.
Batalhão

da arma, An-

de pontoneiros

Capitão de ongenhnria, da escola prática
rio Pereira de Azevedo Batalha.

da arnltt, l\ftí-

2.' Série
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Batalhão de automobilistas

Tenente de engenharia,
da escola prática da arma,
Carlos de Arantes e Oliveira, por pedir.

José

VI - COMISSOES
Presidência
Por portaria

do Conselho

de 24 de Agosto findo:

A.. Dissolvida

a comissão nomeada por portaria de 11 de
gosto de 1927, incumbida
de angariar donativos para
: bonstrução
e instalação
do sanatório para sargentos
t~ .erculosos, denominada
Comissão Central pró-SanarIO dos Sargentos
dos Exércitos de Terra e Mar.

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 24 de Agosto findo:
M:.1~anda o G ovêrno da República
Portuguesa,
pelos
te IUIstros da Guerra e da Marinha, dissolver as seguinS comissões:
se~~carregada
de estudar as condições do prestação de
a VIÇO e equiparação
de vencimentos
elo pessoal da
d:l"Onáutica militar e naval, nomeada por portaria de 29
ENovembro de 1\:)34;
.
se .~lcarregada <lo ostudar as coo<hções de prestação de
es~~l\:O .o.quiparação das regalias dos prof?ssores
das
\:r
las mIlItar
naval nomeada l)or portana de 29 de
~~ove b
.
,
E ln ro de 1934;
. ~ .
e I ncarr0gada
de rever o regulameuto de contmouCUtS
n/onras
militares
nomeada por portaria do 12 de Ja110 de 1935.
'

°

°

VII_ AUMENTOS
Ministério

SÕBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES
da Guerra _La DirecçãO Geral- 2.a ,Repartição

ll.oC20.C~didas as
.....-17, do:?4

vnntagens
do Agosto

do C]u.o trata
o. decreto
de 1931, do:sde as datas
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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, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobr-e o sOldo:

Por portaria

de 12 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal do Contas em 21 de Setembro de 1936.
São devidos emolumentos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Infantaria - coronéis Alfredo Ernesto da Cunha, COIU
o curso do estado maior, na 3. a região militar, desde
31 de Julho de 1936, e António José Teixeira, na
regimento -de infantaria n.? 10, desde 3 de Agosto de
1936; aeronáutica - capitão Eduardo Lõbo SantoS
Moreira, no grupo independente de aviação de bombardeamento, desde 1 de Setembro de 1936.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sõtdo t

Por portaria

de 12 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal do Contas om 21 de Setembro de ~~~~.
São devidos omolumontos,
nos tormos do dooreto n.? 22:
.

Infantaria - brigadeiro Carlos Maria Pereira dos Santos, com o curso do ostado maior, na 1.1' inspecç!io
de infantaria, e tenente-coronel Alberto José Caeta1l;0
Nunes Freire Quaresma, no regimento de infantarIa
n.? 19, desde 1 de Agosto de 1936.

VIIIMinistério

DECLARAÇÕES E DISPOSiÇÕES DIVERSAS
da Guerra -I. a Direcção

Geral-I.a

Repartição

1) Decla:~ s~ .que, por. portaria do 10 do .A~OS(~~
findo do Ministério da Manilha, publicada no D~á1l0 o
Gocêrno n.? 191, 2.a sério, de 17 do mosmo mós e a!1o~
foi condecorado pelo Institu to de Socorros a NáuffL~go
com a medalha de prata do FilantroIlia o Caridn~ ~os
t enente TI?- édi lCO, d o regimento de sapndoros lllIJ. 1011 '
José Nevill de Ascensão PInto da Cunha SanveJra.
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d 2) ~~clar.a-se que, por portaria de 9 do Março último
.? Ministério do Interior, publicada no Diário do Go~e:no n.? 58, 2.:1 série, de 11 do mesmo mês e ano,
01 louvado
tenente veterinário,
do 2.° grupo do regillIe~:lto de cavalaria
n.? 9, Aires Rangel Coelho de AIJueJda pelos serviços
da sua especialidade
que vem
~restando
gratuitamente
desde 1930 aos solípcdes
da
• a companhia
do batalhão n. ° 4 da guarda nacional rePUblica_na, aquartelada
em Braga, demonstrando
com tal
P~ocedlmento
a maior das 'dedicações não só pelo serVIÇO da sua especialidade
como pelo serviço público.

°

Ministério

da Guerra _La

Direcção Geral-

2.a Repartição

3) Declara-se que o general Alberto Guerreiro Peixoto
e Cunha, promovido pela presente Ordem do Exército,
conta a antiguidade do referido pósto desde 14 de Agosto

fi ndo.

-

d ~) Declara-se
que os oficiais de infantaria
abaixo
lhslgnados
contam as antiguidades
que respectivamente
es vão indicadas:
Brigadeiro,
com o curso do estado maior,
randa Cabral-14
de Agosto de 1936.
Mnjores:
Carlos

Auzusto

Gomes

Ferreira

Tasso

Quaresma

de Mi-

-

2 de

b

Março de 1936.
José Fernandes
Soares-25
de Março ele 1936.
Carlos Auzusto Dias Costa-19
de Abril de 1936.
Gastão Ribeiro Pereira -18
de Maio de 1936.
Abel Magno de Vasconcelos -18
de Maio de 1936.
Jorge Andrade
de Espírito Santo -12
de Junho
de 1936.
Raúl Tôrres Baptista -15
Manuel Henriques
Carreira

de Junho de 1936.
~
- 28 de Junho de 1930.

Capitãis:
l\[[l~io Baptista Coelho - 2 de Março de 1936.
GU1lhermo de Faria Correia Monteiro - 2 de Março
de 1936.
nerlliano Diogo

(la Cunha -

.
25 de Março de 1936.
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Adelino Ferreira
Fresco - 13 de Abril de 1936,
Alfredo José Barroso -19 de Abril de 1936.
António Azevedo dos Reis -14
de Maio de 1936.
João Pascal Machado Benevides - 14 de Maio de

1936.
António

José

de Campos

Rêgo

-14

de Maio

de

1936.
Olero Pereira

Joaquim

Leite

-12

de

Junho

de

1936.
Fernando
Rosendo
Tavares
Dias - 15 de Junho
de 1936,
Mário Coelho da Silva - 31 de Agosto de 1936.
António Correia de Pinho Júnior - 9 de Setembro
de 1936,
5) Declara-se
que o capitão de infantaria,
em disponibilidade, José da Cunha Amaral Pinto Fernandes
chegou à altura para entrar no quadro em 12 de Agosto
findo.

6) Declara-se que freqüentaram,
com aproveitamento,
no corrente ano, o curso de instrutores
de gases, fuIllOS
e lança-chamas,
na Escola Prática
de Engenharia,
OS
seguintes oficiais:
Tenentes:
de infantaria Carlos Baptista, Ernesto Augusto
Rodrigues,
António das Neves Graça, Francisco pires
Júnior e miliciano,
do quadro especial, António
reira dos Santos i de artilharia
António Afonso
poso, Francisco
Carlos Roma Machado Cardoso Su,'
gado o João António
da Silvai
e de engenh~rHt
Edmundo Carlos Tércio da Silva; alfores:
de inflt~'
taria Leonídio
Marques
de Carvalho'
do cavalUl'l[1
João Maria Amado da Cunha e Vasc~ncelos
de Oarvalho O Jaime Filipe da Fonseca'
do en o'énharia AlOxandrc Nobre dos Santos, Henrique Costa dos SantOS
Paiva, Rogério Humberto
Alves Machado ele Sousa,
Manuel Pedro de Sousa Franklin
Bornardo
Tia
O
Mira Delgado, Gabriel Constante J (lllior Manuol J,on
J
A zevoc 1o, Miguel
11.'
'1)
V[t,
P·ais ue
RodriO'uos <h Costa
ai
•
b'
}"1'
António Gonçalves Barata G alvão Vasco lDsto\'ei:l .'
.
T
Á SI}>'
.'
S'
õe~,
rmres, • OSu a vato nzurro SUrtllva Alberto.
101 , •
Ar,nnld? ~jarrilh~ e F~rna~ldo .I~dua/d~ da, Sih~~1~~~~
f~Llm~cül1tlco JOt~O Pms PmhOll'O do FlguOlt'cc1o" ~ dt'
riuário JOí:>ÓMarin de Almeida Graça' (' do sorYI~o "
.,
'I'
'..:!
tlre~
a d mlUlstl'açao rol itar Manuel Albertino Varela. !-la

rc'

':Rr

i2°

N

2.· Série
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d 7) Declara-se
que o capitão de artilharia, com o curso
mO ~stado maior, Horácio Madureira
dos Santos, pro~vldo pela presente Ordem do Exército) conta a antigUIdade do seu actual pôsto desde 28 de Maio de 1925 .

.8) Declara-se que os tenentes de camlaria Edgar PeRira da Costa Cardoso e l\fartiniauo Alexandre Pissarra
omem de Figueiredo
o os alferes: de infantaria Fer;aJ?-d~ l\fac~ado Soaros de Oliveira e Sousa, Guilherme
e~xOlra Duts Costa, Francisco
Barão da Cunha, Joa~Ulm Brilhante Paiva, José da Silva Correia o Eurípedes
DOUsa da Silva, do artilharia Fernando José Ribeiro
. uarte Silva, João José Hibeiro Ferreira, António Maria de Sousa Sarmonto e Manuel Pinto Machado de Bar~~s e de cavalaria Luiz César Tedeschi de Bettencourt,
WIto Lívío Félix Pavià, Armando de Sacadura Falcão e
. uno Alves Calado concluíram,
em 7 do corrente mês,
~ curso de aeronáutica
para oficiais, nos termos do
ocre to n.? 24:849, de 5 de Janeiro de 1935 .
.~) Declara-so
que o alferes farmacêutico,
do hospital
llllhtal' do Tancos, João Pais de Figueiredo
freqüentou,
~orn aproveitamento,
no corrente ano, na Escola Prática
e Engenharia,
o curso de gases, fumos e lança-chamas.
tr 1~) Declara-se
quo o tonente do serviço de adminis1açao militar Álvaro de Olivoira, que, conforme a decla~ação 22) inserta na Ordem do Exército D.O 16, 2. série,
o corrcnto ano choO'ou em 16 de Agosto findo à altura
Para entrar no quadro
,I:>
.
d e d'ispomibill'd
osta\TU na Sltnaçao
N

I

ado.

'

, d1~) Declara-se q no o tenente miliciano do serviço de
Silllllnistrução militar, do quadro ospecial, Baúl ~ena e
"a, quo 1)01' drcroto de 4 do Julho de 1932, fOI coloCa
'
.,
d
d
Ona
situacão de adido 1)01' tor sido roqmsIta o para
IlS
.. ",
d
d
M"
d
té;' O lllPcnhar ('omis8t\O de senÍçO dopen ente o l,lllSlh 10 do Interior
continua na mesma situação de adido,
"'as'
.
do em comissão do serviço depondent? do M"nus téorio
COmórcio o Indústrh
para que fOI nomeado por
d Oel' t
',
o o de 1 de Abril do 1033.
oti 1~),Dcclura-se
que' o capituo do extinto quadro de
G ~Inls do sccrotnriudo militar António José Marques
U1lllUl't'Lis,promovido pela presonte Ordem do Eeércuo,
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rente mês.

do referido pôsto

2." Série

desde 3 do cor-

13) Declara-se que o tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia Pedro Camilo Chainha, promovido pela presente Ordem do Escérciio, conta a antiguidade do referido poste desde 4 do corrente mês.
14) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Pompeu de Figueiredo Tôrres foi nomeado director da
carreira de tiro de Pinhel, funções que começou a desempenhar em 14 do corrente mês.
15) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Vitorino de Almeida faleceu em 6 de Setembro do corrente ano, e' não em 7 do referido mês, como consta do
obituário publicado na Ordem do Etcérctto n.? 16, 2.~ série, do corrente ano.
Ministério da Guerra

_(.a

Direcção Geral-

3.a Repartição

16) Declara-se que, sendo nomeados cinqüonta alunos
para freqüentar a Escola Central de Sargentos no ano
lectivo de 1936-1937, nos termos do decreto n.? 23:160,
de 2 de Fevereiro de 1933,
feita a sua distriburçâo.
nos termos do artigo 31.° do citado decreto, da seguinto
maneira:
é

Infantaria
Artilharia
Cavalaria
Engenharia
Aeronáutica
Sorviço de saúde, enfermeiros .
Serviço de administração militar
Secretariado militar. . . . . .
Guarda fiscal, infantaria.
. . . . . "
Guarda nacional republicana, infantaria
Guarda nacional republicana,
cavalaria

20
7
4
3
2
1
1
I 7
2
2
1

17) Declara-se que ó a seguinte a escala fi que se rC'
fere o artigo 31.° do decreto D.O 22:169, (lo 2 de Fore'
roiro de 1033:
Primeiros sargentos: do regimento do infautaria ]),0 !'
José l\farques; do batalhão ele caçadores n.? 3, Abll'o
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José Tavares;
do regimento de infantaria n. ° 12 José
António da Silva; do regimento
de infantaria 'no° 7,
Boaventura
dos Santos Martins; do batalhão de caçadores n.? 4, Joaquim Pedro Mendonça;
do batalhão
~e caçadores n. ° 8, Bento Machado; do regimento de
infantaria
n.? 17, José do Almeida Marques ; do reeimento do infantaria
n. ° 20, Carlos Augusto Afons~;
do regimento de infantaria n. ° 14, Cândido Bernardo;
do batalhão de caçadores n. ° 5, Manuel da Anunciaç~o Antunes;
do regimento
de infantaria n." 6, Belnnro Martins Coelho; do batalhão de caçadores n." 9,.
Júlio de Araújo;
do regimento
de infantaria n." 11,
António Leitão;
do regimento
de. infantaria
n.? 19,
Francisco
António Marques Alegria;
do batalhão de
caçadores n. ° 5, José Maria Pastor;
do regimonto de
infantaria
n. ° 20, Manuel Gedoão; do batalhão
de·
caçadores
n." 8, José Eulálio Serrano;
do batalhão
de caçadores
n. ° 9, António da Costa Antunes;
do
batalhão de caçadores
n. ° 4, José da Piedade dos
Santos Custódio;
do regimento
de infantaria n. ° 19,
Norborto Augusto dos Santos Pinheiro; do batalhão de
motralhadoras
n. ° 2, Manuel Antão; do batalhão de
?açadores
n. o 4, António Custódio; do regimento de
lllfantaria n. ° 6, António N UDOS j do regimonto do infantaria n.? 2, Jort'o Francisco Jorge; do batalhão de
metralhadoras
n. ° 1, João Ferreira Martinho; do batalbrtO de metralhadoras
n." 3, Manuel Rodrigues da
Eira; do reO'Ímento de infantaria n. ° 6, Francisco de
Jesus Nunet
do rezímento
de infantaria n.? 16, Horácio AuO'ust'o de pinho'
do regimento de infantaria
o
'
d'o regimento de
n.O 10 José
AuO'usto dos
Santos;
0
infant;ria
n.? 21 Josó da Silva Poreira; do batalhão
de caçadores n. ° '2, J osé Maria; do batalhão de cicl~stas n.? 1, cadete, Olívio Amado Neves; ~o batalhao
de caçad ores n, ° 8 José Gramacho da SIlva; do 1'0gimento de infantar~ia n.? 4 Josó Joaquim Albino Júnior; do batalhão independe~te de infantaria n: ° 23, l\f~nuel dos Santos'
do Colézio Militar, HermínIO Rodngues i do batalhã~ de caçad~ros n." 5, Henr.iq~e P~l'a j do
regimonto do infantaria n, ° 4, António SequOll'a r, ernnndos Moita; do batalhão de caçadores n. ° 6, l\Iu,nucl de
S?usa; o do batalhão de caç'udores n, ° 3, rrcnl'l~uo ~a
~ll va , sarrren to aj udante do regimento de nr~Ilh~l'la
hgeirn n.0'2 Joaquim Moreira dos Santos; prllDPlros
sargontos:
regimonto de artilharia de costa n. ° 2,

do
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José Gaspar Perdigão e Raúl de Sousa; do regimento de artilharia ligeira n." 1, Joaquim Dionísio; do
regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Francisco António e
António Augusto Cerqueira; do regimento de artilharia ligeira n. ° 5, José Maria Coutinho; do grupo de
artilharia pesada n.? 2, José Borges Machado; do
grupo mixto independente de artilharia montada n. °
24, António da Rosa Baptista; do grupo independente
de artilharia de montanha n.? 15, David Belchior; do
regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Manuel Marques
Pereira; da companhia de trem hipomóvel, Amadeu
Marques Rodrigues; do regimento de artilharia ligeira
1.1.0 2, Gil Rodrigues
Freire; do grupo independente
do artilharia de montanha n.? 15, Domingos Lima da
Costa; primeiros sargentos cadetes: elo regimento do
cavalaria n.? 7, António Alberto Corado; do regimento de cavalaria n.? 6, Aurélio Mário Moreira de
Azevedo Cruz; do regimento 'de cavalaria n. ° 7, Diogo de Oliveira ROgo Chaves ; elo regimento de cavalaria n.? 8, Manuel Américo David ; primeiros sargentos: da escola prática de cavalaria, António Calisto;
elo regimento de cavalaria D.O 4, Luiz Figueiredo Forroira ; do regimento de cavalaria n. ° 8, Luiz de Mplo
Pimentel da Fonsoca; do regimento de cavalaria n. o 5,
Ernesto Soeiro de Brito; cadetes: do regimento d.o
cavalaria n,o 4, Fernando Sabido da Sil vu; do regimento de cavalaria n.? 7, Fernando de Castelo Branco; sargentos ajudantes: do regimento de sapadores
de caminhos do forro, Rnúl Machado ; do rC'gimeoto
de telegrafistas, João Gonçalves do Almeida Lopes;
primeiros sargentos:
do batalhão de pOlltonoiros,
Edmundo Ladeira Afonso Benados e Horácio SODro~
Filipe; do regimento de telegrafistas, Simão Alves
Loureiro; do batalhão de automobilietas, J osé Ros[l,;
da escola. militar de aeronúntica João Magro; do
grupo. de esquadrilhas de aviação '«República», Art.lIl"
J oaqu_lln.Abrantes F(\rr(\~ira; do depósito de nuüer1íll
aeronáutico,
Teobaldo li ernandes ~festro' do grupO
de esq nadrilhas de aviação «l~epública» An;lÍndo de AIbuquorquo ; sargento ajudante, da 3.~ companhi~t elo
saúde, Hipólito Manuel da Conceição; primeiros ~ar:
gontos: da I." companhia do saúdo, Aníbal Barrr1r:l,
da escola prática do administração militar, TIritor T~maz Lopes o Raim.l1n(lo ela Silva Leal; prilllpirüS 6111:
gontos do secretariado militar: da Ropartição do Oa
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binota, Alfredo da Ressurreição Roque; do distrito de
recrutamento e reserva n. o 15, Pedro dos Santos Machado; do hospital militar principal do Põrto, Sebastião
A!,:es das Neves Júnior; do quartel general da 4." região
~ll.ltar, José Manuel Ribeiro; da escola central de ofiCIUlS,J osó Barata Lourenço; do quartel general do govêrno militar de Lisboa, Albano Augusto Vaz de Araújo
Rodrigues; do conselho administrativo da 3." Direcção
Geral, João Pereira da Rocha Júnior; do quartel general do govêrno militar de Lisboa, Abílio dos Santos
Fura; do quartel general da 3." região militar, Vasco
da Costa Jacob; do conselho administrativo da V" e
2." Direcções Gerais, Manuel Oonchinho; da Escola
Militar, José Braz Roda; do quartel general da La
regi.ão militar, Mário de Sá Sabino; da Repartição do
Gabineto, :.\Ianuel Ribeiro Oonde; do distrito de recrutamento e reserva n. o 8, José Barreira Coelho; primeiros sargentos: da guarda fiscal, Francisco Joaquim,
J~aquim Castelo, Rafael Isidoro 0 Luiz Cândido da
Sll:'1l. Ribeiro; da guarda nacional repIblicana, infantal'la, João Pinheiro, António Joaquim de Sousa, Manuol J oSÓRodrigues e Manuel da Silvar

t81

Declara-se que desistiram da freqüência
da Esde a íJontral de Sargentos, nos termos do artigo 33.°
s~ ll, roto n.? 22:169, de 2 do Fevereiro de 1933, os
gUl ites sargontos:
Pri?1eiro sargento, do .batalhão de caçadores ~.03, AbíIio José Tavares' sargento ajudante, do regImento de
nr~ilharia ligeira ~. ° 2, J oaq uim l\Ioreira do,s Sa~tos;
prnneiros sarccctos: do regimento de artilharia de
Costa n.? 2, Jgsó (raspar Perdigão e Raúl de. Sou~a,
do regiJllento de artilharia liO'oira u." 1, Joaquun DIOnísio; primoiros Rargentos c~detes: do regim~nto de
cavalaria n ° 7 António Alberto Corado o DIOgO do
01"
., Chaves; sargento 1~Jud<lnte,
'd
. t~~Il'a Rngo
~~'3 a co~Panllla do saúdo Hipólito Manuel da OoncOlçao; pn~l~l'OS
sargonto~ do secretariado milita.r ,: da. Repara1ç'ao do Gubinoto, Alfrcdo da H?~SUrrelç:ã? Roque,
h? quartel aenernl da ..J:,a rcO'ilto mllttar, Joso. :Manllcl
.1.1.\1'
"
J oso"
'B <l:ata
L lOU'O, da b Escola Central bde O fi orais,
I ?Ul'rnç'o do quartel <"eueral do govêrno llllh~ar de
/Sbon, Jlballo At;gu;to Vaz do Araújo ~odngncs,
Jo consolho administrativo da 3, a Dirrcçao GoraI,
olto Peroira ela Rocha Júnior, da guarda fiscal,
<
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Francisco Joaquim, Joaquim Castelo e Luiz Cândido
da Silva Ribeiro.
19) Declara-se que foi concedido o primeiro adiamento
da froq üência da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 33.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro do 1933} aos seguintes sargentos:
Primeiros sargentos: do regimento de infantaria n. ° 11,
António Leitão, do batalhão de caçadores n." 4, António Custódio, 'do grupo de artilharia posada n.? 2,
José Borges Machado; sargento ajudante do regimento de sapadores de caminhos de forro, Raúl Machado; primeiros sargentos:
da La companhia de
saúde, Aníbal Barreira, do secretariado militar, do
quartel general da 3.a região militar, Vasco da Costa
Jacob, do conselho administrativo da L." e 2.a Direcçõos Gerais, Manuel Couchinho, da Escola Militar,
José Braz R da, do distrito de recrutamento e reserve
n.? 8, José Barreira Coelho, do 2.0 tribunal militar
territorial de Lisboa, Joaquim Lopes Pereira, de infantaria, da guarda nacional republicana, António
Joaquim de Sousa.
20) Declara-se que não são nomeados para freqüentar
a Escola Central do Sargentos, no ano lectivo de 19361937, por não satisfazerem às condições legais de
admissão, o primeiro sargento, do grupo indepondonte
de artilharia de montanha n. ° 15, David Belchior e
primeiro sargento cadete, do regimento de cavalaria
n.? 6, Aurélio Mário Moreira do Azovodo Cruz.

°

21) Doclarn-se quo são nomeados para freqüentar a
Escola Central de Sargontos, no ano lectivo de 1936-1937,
nos termos elo decreto n. o 22: 169, de 2 de Fevereiro de
1933, os seguintes sargentos:
Primeiros sargentos: elo regimento de infantaria n." 1~,
José António da Silva, do regimento de infantal'lt1
n.? 7, Boaventura dos Santos Martins, do batalhM de
caçadores n. o 4, .T oaq uim Pedro Mendonça, do batalhão de caçadores n." 8, Dento Machado, do rogirnoniO
do infantaria n.? 17, Josó do Almeida MarquoS, lO
regimento de infantaria n.? 20, Carlos Augusto Afont'
elo regimento de infantaria n.? 14, Cândido Bern~r ~~
do batalhão do caçadores n.? 5, Manuel ela AnLlIlCltl\'.o
Antunes, do regimento de infantaria n.? 6, BohllIl
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Martins Coelho, do batalhão de caçadores n, o 9 Júlio
d~ Araújo, do regimento
de infantaria n.? 19, 'FranCISCOAntónio Marques Alegria, do batalhão de caçadores n.? 5; Josó Maria Pastor,
do regimento de infantaria n." 20, Manuel Gedeão, do batalhão de caçadores n.? 8, José Eulálio Serrano,
do batalhão
do
caçadoras
n. o 9, António da Costa Antunes, do batalhão de caçadores n.? 4, José da Piedade dos Santos
Custódio, do regimento do infantaria n.? 19, Norberto
Augusto dos Santos Pinheiro, do batalhão do metralhadoras n.? 2, Manuel Antão, do regimento do infantaria n.? 6, António Nunes, do rogimento de infantaria
n:o 2, João Francisco Jorgo, do regimento de artilharia ligeira n." 4, Francisco
António e Ap.tónio Augusto Cerqueira,
do regimento
de artilharia
ligeira
n.? 5, José l\Iaria Ooutinho, do grupo mixto independente de artilharia
montada n. ° 24, António da Rosa
Baptista,
do regimento
de artilharia
ligeira n. ° 5,
Manuel Marques Pereira, da companhia de trem hipomó:el, Amadeu Marques Rodrigues,
do regimento de
artIlharia
ligeira. n. ° ~, Gil Rodriguos
Freire, cadete,
do regimento
do cavalaria
n , ° 8, Manuel Américo
David; primeiros
sargentos:
da escola prática de cavalaria, J..
nt6nio Calisto, do regimento
de eavnlar iu
11. ° 4, Luiz FiguC'irec1o Ferreira,
do regimento de cavalaria n.? 8, Luiz do )1010 Pimontol da Fonsoca;
sargontu ajudante, do regimento do telografistas, João
Gonçal\'(~s do Almeida Lopes; primeiros sargentos:
do batalhão de pontoueiros,
E~L?-undo Ladoira A~o.nso
Benados e Horácio Soares 1< ilipo, da Escola Militar
de Aeronáutica,
J oão l\fagro, do grup? .de esquadrilhas
do. aviação d~opúb1ica», Artur J oaqulln Abran~os FerrOI.ra, da l.a companhia do saúde, ~o~é de_Pmv~.Rodnf\'ues, da Escola Pl'útiCit de A<l.llllmstl'.a~ao Mtllt~r,
lI~ttor 'I'ouiaz Lopl's, <lo secrotanad~
n::lltt ar, do distrIto do l'OCl'lltamonto o reserva n. 1o, Pedro dos
~antos ~Iachado, do hospital militar principal do Pôrto,
S0bastião
l\.1\'OS das ~(I\'Os Júnior, do quartel genel'~ll do govõrno militar do Lishoa, Abílio, ~os Sant~s
1< lIrn, do q uartol general da 1. a rogir~o 1m11t<tr, J\1ál'l?
dl'. Sú Rabino, da Hopartiç;io do Gal)lnete, ~r~U1u?l.Rlbolro Concll' <lo (lU'letol O'eneral da 1.'1. r0g1ão mllLtar,
J
,'b
.19a
~1l0 Aln~~, da delrgnçil.O da 3.n RcpartIçao. ca ....
~.ll'('cÇã~ Geral na :3." l'egitl~) Ulilltar,. Fl'an~ISC? do
<luln (lamoiro,
da guarda iiscal, Rafael ISidoro o
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Manuel Catana,
de infantaria,
da guarda
nacional
republicana,
João Pinheiro e Manuel José Rodrigues,
de cavalaria,
da guarda nacional republicana,
António
P:1Yia Guerra.

Ministério da Guerra - 2.11 Direcção Geral-
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22) Vencimentos
que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosro
de 1931, competem
aos oficiais, em seguida
mencionados,

transferidos

para

a situação

de roserva:

General José de Oliveira Gomos, 681;)04, sendo: pel1:
são de reserva,
453;575; lei 11.° 888, 45;7>37; leI
n.? 1:332, )81650;
0,14 por cento, bJ2; do "ún~imenta total 60~56 são pelo Ministério
do ComérciO
e Indústria.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobro o
soldo, 45 anos de serviço e 1 período.
Capitão
do extinto quadro
do oficiais do secretariado
militar Artur Marques, 284~-i8, sendo: pensão do reserva,
1971'550; lei 11.° 888, 10;575; lei n.? 1:332,
55~30; 0,14 por conto, lli503; do vencimento total
20§J82 são pela província do Ângola, 13687 pela d.e
Macau, 6t$03 pelo Estado da India e G%40 pelo :M1nistério da Marinha. Tem 1 aumento de 10 por cento
s~bre o soldo, 42 anos de serviço e G2 períodos ..
Capitão do extinto quadro do oficiais do socretal'l"do
militar João António Rodrigues, 285~6-i, sendo: pon:
são de reserva,
197t550; lei n.? 888, '19675; l~l
n.? 1:332, 5Qt$30; 0,14 por cento, 13~00; do V?l1C1menta total 27~20 são pela província de 1\loc::.unl)1q~e,
6~80 pela de Macau, G~>80polo Ministério do IIlterlo~
e 108;580 pelo da Marinha. Tem 1 aumento do 10 paI
conto sobro o soldo, 42 anos do servico o 68 pOl'iodO~'
'I'enento ele infantaria António Martins Corroia. 3J7~!r ~
sondo: pensão elo reserva, 187 i~ijO; loi n. ° 888, 18b lU,
loi n.? 1:332, 37:550; 0,14 por conto, B,s65. 'r('lll 2
montas do 10 por conto sõbre o soldo 40 nuas

nx~

serviço

o 10 períodos.

"

'R

Tonento
de infantaria
António
Piaueiredo,
:?2.3~1~~
sendo: pensão do reserva 177g>O;
1),0 888, 17t>ID~
loi n. ° 1 :33:3, 21bBO; 0,14 por cento üt5~l:3; do V('l~l
.
t o t o t a I 1""('·
'I l0., A n";38
0'0 ,I.
~~mon
• 1) )'.t são po Ia província
10m 2 aumentos
do 10 por conto sõbro o sol do,
anos do serviço o 3G períodos.

lei
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'I'enento do serviço de administração militar Joaq uim
Augusto da Silva, 19M52, sondo: pensão de reserva,
167a50; lei n. o 888, 10675; lei n. o 1:332, 6t>70; 0,14,
por cento, 1$57. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 36 anos de serviço e 3 perídos.
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

23) Relação dos alunos da Escola Militar premiados
no ano lectivo de 1935,.1036, em harmonia com o disposto no § 3.0 do artigo 10.0 das alterações a introduzir
nos capítulos m e IV do regulamento da Escola de
Guerra (Ordem do Exército n." 9, L." série, de 4 de Sotembro dl.l 1920):

Prémios

Nomes

complementar de artilharia
António

Augusto

Lopes . . . . . /15,5 / Pecuniário

de 200p.

Engenharia militar
..4.° ano

16,6
16,5
16,..1
1G,1
15,9

pccuniário

de 200$.
honorífico.
2.0 prémio honorífico.
3,0 premio hOllorífico.
4.0 prómio honorífico.

~ogério .Jaime de Campos Callsa1lo
IIanuel Barboaa de Matos Chaves
lt~I,1bl'rto Lopes Gonçalves Garcia
Ar II do Brito Subtil
.
l~an(lo de ~Ietiquita Pereira C09F e.
J~;llan(lo (le Sousa Medeiros Júnior
11 o .J osô RoeIr igues Mano. .
J ,.ano AUg'llstO Pi res Bcnites
Oôe de Fr,~i tas Soares.
. . .

5,0
l5,S
6.0
15,8
15,8 ' 7.0
8.0
15,1

~I' .
~rto PI' ti"
J oão C..iu1,1,0
los

17,1
10,6

!:t

L .

t

5.0 ano
N

a. 'o.nscea .c,'ltao.,
CallCIO du Silva Es-

J Clldolro.
Jo 1\0 de \1 t
I)ào \' a os , I vn . . . . . .'
Ernco't
ll:h'oreta de AlJIlL.i,l:1,Viana
"o
'1 I
01'
ve:
l> ac ta do Soare
de
lIra e SOll~a.

sn

l,O prómio

prémio
préJlliO
prémio
prémio

honorífico.
honorífico.
honorífico.
honorífico.

Pecuniário de 200,$..
1.0 próJIlio 1lOnonllCO.

r16,'2I ')3:0°

1.1.0

1,"),,~)

prémio
prémio
, .
prullllO

honorífico.
honor!fico.

J ior ioríâco

•
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Prémios

2.° ano

Joaquim da Luz Cunha
.
Alfredo Cardim . . . . .
Armínio Correia y Alberty.
. . .
J osé João Henrique de Sales Grade
1·

K~ll~za Oliveirade
Mal'lo Jose Saraiva

16,8

Pecuniário

de 200$.

16,2 1.° prémio honorífico.
15,3 2.° prémio honorífico.
15,2 3.° prémio honorífico.

ano

Arriaga
...
'116 _I
. . . . . . . 15,0

Pecuniário

ele 200$.

1.° prémio honorífico.

Artilharia
4.° ano

Manuel Maria Delgado e Silva . .
Anselmo Guerra Correia.
. . . .
Paulo Eduardo
Silva de Gouveia
Durão.
João de Paiva de Faria Leite Brandão.

15,3

Pecuniário ele 2001·
1.0 prémio honorífico.
2.° prémio honorífico.

15

3.° prémio

16
15,4

honorífico.

3.° ano

Nuno Guilherme Roriz Rubim
.
Manuel de Sousa Jardim.
. . .
Tomaz José Basto Machado ..
'.
António Braancamp Sobral.
. •
Eduardo Joaquim Pai da Vida e
Santos.

17,3 I Pecuniário de 200$.
16,7 1.° prémio honorífi coo
16,1 2.° prémio honorífica.
15,5 3.° prémio honorífica.
15,5 4.° prémio honorífico.

2.° ano

Eduardo Hubert
e Almeida.
José Pereira do
João de Oliveira
João Tirôa . .
Augusto Gomes

Dias da Fonseca
Nascimento
. . .
Marques
. . . .
. . . . . . . . .
Pastôr Fernandes

16,9

Pecuniário

15,8 1.0 prémio
15,6

15,5
15,1

de

2oop·

2.0 prémio
3.0 prémio
.1.0 prémio

honorífica,
honorífica'
bOllorífico.
hOllO!'ÍJicO.

Pccuniá rio
1• ° prómio
2.° prémio
3.0 prémio
4.0 pr{'lllio

de 200$·
'fiCO.
hOllOfl{i, JCO·
II01l01'~ficO.
hOJlor~fico.
honOrJ

1.0 uno

Vasco Lima Vilas .•...
António Francisco do Aguiar ..
Eduardo Augusto Nunes Garcia.
Fernando Alberto de Ol ivcira
Frcdcrico Alcide de Oliveira .

16
15,6
15,5

15,4
15,1
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Prémios

Nomes

Cavalaria
5.° ano

~dt6nio Feliciano Pereira Rabaça 115,81 Pecuniário
ua.rdo Joaquim l\Iagalhãis
Al- 15,2 1.0 prémio
meída Martins Soares.
2.° ano

Júlio Germano
Cardoso.

do Souto da Silva

I

15,t

de 150~.
honoríficc.

Pecun:;Írio

de 150:$.

16,6

Pecuniário

de 150$.

16,5
15,6
15,3
15

1.0
2.0
3. °
4. °

honorífico.
honorífico.
honorífico.
honorífico.

15,7
15,4
15,4
15

Pecuniário de 150:$.
1.0 prémio honorífico.
2.0 prémio honorífico.
3.0 prémio honorífico.

1

Infantaria
8.° ano

os-

José de Sacadura Moreira da
J mara.
/~é Nogueira Valente Pires
Roao ~araiva Côrte Real.
. . . .
Vogél'lo Paulo de Oliveira Seixas
asco António Lopes da Eira.
. .

prémio
prémio
prémio
prémio

2.° ano

J'J'
Ab;~ Augusto Ramalho Correia.
S lho Augusto Brito e Melo . .
ebastião de Gouyeia Pe$sanha.
vangelista de Oliveira Barreto.

E

Infantaria
I

e cavalar-a

1.° ano

'odro Alexandre

Brum do Canto e 115,21 Pecu:: iário de 150$.

Castro Serrano.

Administração

militar

:].0 u110

J Oaq .

~l1m

Rodrigurs

ele Car\'ulho ..

r

115,51

P CCUJJl'. á'no (e
I l vO s-~

24) Doclura-sc ([ue de harmonia com o determinado
no~ ar tiigo 2.0 do rc"ulamento
'
. ó rio
. para a fo r m'.Lprov1S
Çuo (O
1 tolomotristas o do artilbana,• cevem
1
f"requen t ar o
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curso de telometristas, que se inicia em 1 de Outubro
próximo, na escola de aplicação de artilharia do costa e
contra aeronaves, o número do praças seguinto:
Para o curso de tolemetristas de artilharia de costa18 praças.
Para o curso de telemetristas de artilharia contra aeronaves -- 6 praças.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

25) Publica-se a relação dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de Terra o Mar premiados DO ano lectivo de 1934-1935:
Medalha de prata de aplicação literária
(Artigo 63.0 do regulamento literário)

Aluno D.O 196-Augusto
Fernandes Mostre, do 1.0 ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno D. ° 329 - Fernando Manuel Arião Carvalho do
Matos, do 1.0 ano do curso complementar de indústria.
Medalha de prata de comportamen to exemplar
(Artigo 66,0 do regulamento literário)

Aluno n,? 139-Júlio
Dias, do 3.° ano do curso de I1láquinas o electrotecnia.
Aluno n.? 144--Joaquim
de Andrade Cruz, do 3.° t1UO
do curso do máquinas c electrotecnia.
26) Publica-se a relação dos alunos do Instituto profissional dos Pupilos dos Exórcitos de 'I'orra o Mar premiados no ano lectivo de 1935-193G:
Prémios de honra
(Artigo 69.0 do rcgulamcnto literário)

Aluno n.? 43 - IIumborto Marques (las No\'os, do
4.° ano do curso do máquinas e electrotecnia.
Aluno 11.° G5- Fernando José da Silva, do 4.° aOo
do curso de máquinas e electrotecnia.

/
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Al~no n.? 139Júlio Dias, do 4.° ano do curso de
máqUInas e electrotecnia.
d Aluno n." 144Joaquim de Andrade Cruz, do 4.° ano
o curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n. ° 146 _ Fernando
Gomes Rosas, do 4.° ano
do curso de construções,
obras públicas e minas.
Aluno n, ° 210 -Vitorino
Eanes Caro de Morais Rosendo, do 4. ° ano do curso de construções,
obras públicas o minas.
Prémios pecuniários por aplicação literária
(Artigo 65.0 do regulamento literário)
I.o prémio
0

Aluno n.? 65 _ Fernando
José da Silva, do 4. ano
do curso de mAquinas e electrotecnia.
Aluno n. o 139 _ Júlio Dias, do 4.° ano do curso de
máquinas e electrotecnia.
d Aluno n.? 144 - Joaquim de Andrade Cruz, do 4.° ano
o Curso do máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 146 _ Fernando Gom8s Rosas, do 4.° ano
do Curso de construções,
obras públicas e minas.
Aluno n.? 210-Vitorino
Eanes Caro de Morais Rosendo, do 4.0 ano do curso do construções,
obras públicas e minas.
2. prémio
0

40Aluno n.? 43 _ Humberto
Marques
das Neves, do
. ano do curso de máquinas e electrotecnia.
0
Aluno n. ° 159 _ Armando Gonçalves Pires, do 4. ano
do curso de contabilistas.
Medalha de ouro de aplicação literária
(Artigo 64.0 do regulamento literário)
Aluno n.? 199-José
Baptista Serra, do 1.0 ano do
CUI'SO do máquinas
o olectrotecnia.
°
.Aluno n. ° 1306 _ Aníbal da Costa Medeiros, do 1.
Rno (OI curso de máquinas e eloctrotoc,lll.a.
.
°
c Aluno 11.0 27 -Alexandre
Pinto Inácio, do 2. ano do
urso de máquinas o electrotecnia.
.
°
nll~luno D.O 64 _ IIprculano Ricardo ~elguOlr[l,S, do 2.
do curso (lo múqnítlas (' 01edroteC~Jtl....
2°
'ln Aluno H.O 9G _ Luiz da Silva GarcI~ RIbeIro, do .
o do Curso do máquinas o electrotOclllU.
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Aluno n.? 196 - Augusto
Fernandes
Mestre, do 2.°
ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 359 -Vasco
Pereira
da Silva, do 2.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 110 - João Carrasquinho
de Sacadura Freire
Cabral, do 3.° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n. ° 77 - Augusto Martins Dias, do 1.0 ano do
curso de construções,
obras públicas e minas.
Aluno n. ° 216 - António Rodrigues dos Santos, do 2.0
ano do curso de construções,
obras públicas e minas.
Aluno n." 225 ~António
Rodrigues
Cavaco, do 2.°
ano do curso de construções,
obras públicas e minas.
Aluno n. ° 2 - Jorge Ferreira Pinto Basto, do 3.0 ano
do curso de construções,
obras públicas e minas.
Aluno n.? ,395 - João Manuel Castel-Brauco
Vieira,
do 3,° ano do curso de construções,
obras públicas e
minas.
Aluno n.? 69 - Carlos Eugénio de Lima Correia, do
3. ° ano do curso de contabilistas.
, Aluno n.? 13l-Alfredo
Fernandes
Neves, do 3.° ano
do cnrso de contabilistas.
Aluno n. ° 328 - Mário Dias Fernandes
N azaré, do
3.° ano do curso complementar
do indústria.
Aluno n. ° 282 - Luiz Bessa Pacheco, do 4.° ano do
curso complementar
de indústria.
Aluno n. ° 277 - Rui Aureliano de Sousa Ferreira,
do
5.° ano do curso complementar
de indústria.
,Aluno n. ° 278 -. Manuel de Sousa e Castro, do 5. ° anO
do curso complementar
de indústria.
Medalha de prata de aplicação literária
(Art,igo 63.0 rlo regulamento

•

Iiterár io)

Aluno n." 236 - Mauricio
da Conceição Baptista,
do
2. ° ano do curso de máquinae
o oloctrotecnia.
Aluno n.? 128 - Júlio Vítor Pereira,
do 3.0 nrio do
curso de máquinas
electrotecnia.
Aluno n.? 206-Angrlo
Sequoira de Sousa Neves, do
3. ° ano do curso do máquinas o olectrotocnia.
d
Aluno n." 151Jos6 Joaquim
J01'''O de Lino,
o
1.0 ano do curso de construçõos, obras públicas e min!~'
Aluno n. ° 212 - Alberto J 086 Capelo, do 2.° ano o
curso de construções,
obras públicas o minas.
Aluno n.? 9
Francisco :Martins da Silva, do 1.° /lUa
do curso complementar
de indústria.

o.
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Aluno n.? 263 -José
António Cândido, do 1.0 ano elo
curso complementar de indústria.
Aluno n. ° 329 - Fernando Manuel Arião Carvalho de
Matos, do 2.° ano do curso complementar de indústria.
Aluno n.? 1- Manuel Afonso Coelho, do 5.° ano do
Curso complementar de indústria.
Prémio pecuniário
(Artigo

Aluno
máquinas
Aluno
do curso

de comportamento

67.0 do regulamento

exemplar

literário)

n." 139-Júlio
Dias, do '4.° ano do curso de
e electrotecnia.
n. ° 144 _ Joaquim de Andrade Cruz, do 4. ° ano
de máquinas e electrotecnia.

Medalha de prata de comportamento
(.Artigo 66.0 do regulamento

exemplar

literário)
0

Aluno n,° 2 _ Jorge Ferreira Pinto Basto, do 3. ano
do curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n.? 395 - João Manuel Castel-Branco Vieira,
d~ 3. o ano do curso de construções, obras públicas e
mlllas.
Aluno n.? 69 _ Carlos Eugónio de Lima Correia, do
3. o ano do curso de contabilistas.
0
Aluno n.? 131-Alfredo
Fernandes Neves, do 3. ano
do curso de contabilistas.

Obituário

1936
Agosto

2 _ Tenente de artilharia,
adido, P~dro Guedes
Cunha Fajardo Losvelos de OrtlgOSa.

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

fl~~~-«L'a

da

o

lIGJ

l

.u •

BlBLlOTEC'"
~

MINISTÉRIO Df\ GlJERRf\

Ordem do Exército
Série'

2.9

N,O 18

o M'tnlstr-o
.

17 de Outubro de 1936

da Guerra faz publicar:

1-DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra _ I. a Direcção Geral-

2. a Repartição

Pl'~o Govêrno da República Portuguesa
foi presente o
d . cesso de consulta n." 480, sõbre a escolha do briga>
Je~Il'O ou coronel que, dentro das cláusulas prescritas na
n~' Considerava nas melhor0s condic;ões de ser promovido
~co P~sto de general,
para preenchimento
da vacatura
se' rrída no quadro do generalato pela passagem à re~a do general IIamilcar Barcínio Pinto.
der Oonselho Superior de Promoc;ões, tendo examinado
tOl'~da e p~nderadamente
os process<:s rolati~o~ ao,s caG .(l candidatos constantes
da relac;ao do Mllllstél'lo da
ap~~~:ra, na, sessão de 14 elo presente m~s? para o d~vi?o
eln. cImento dos votos justificativos, decídiu, por maIOfla,
~ã s<'gundo e~crlltinio, quo o candidato a propor à san0-" °hdo illinistro
da G uorrn deveria so; o coronel do encoI)
.
,
O ar',in, tirocinado,
Haúl .l\ugusto E~stcves.
coronel da arma do cno·onharia Haúl Augusto Es·
tC\ 'os t
. do ser\'iç
em 57 anos de idade, ...,
33 anos e 102 dias
clia~ a partir do pôsto (lo tenento, incluindo 1 ano e 355
Pallh:1o aumento do tempo de serviço prestado em ~cam·
,I, conta n anos e 259 dias desde a sua promoc;ao ao
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pôsto do coronel e é o candidato mais moderno na escala
geral ele antiguidade
dos brigadeiros
e coronéis das diversas armas para o acesso ao pôsto de general.
Recaiu a votação para o acesso ao posto de general,
por escolha, no coronel de engenharia
Raúl Augusto
Esteves por o Conselho
Superior
ele Promoções
reconhecer que entre todos os candidatos era êle o que mais
se distinguia pelos seus actos e relevantes serviços prestados à Pátria e ao exército, porque:
Prestou serviços distintos em campanha,
comandando
o batalhão de sapadores de caminhos ele ferro durante
toda a permanência
desta unidade em França, na guerra
de 1914-1918, frisando-se, no respectivo louvor,
que
aquele batalhão prestou notáveis o assinalados
serviços
em circunstâncias por vezes difíceis e arriscadas
e que
foi a unidade portuguesa
que com mais persistência
c
assidurdade
cooperou na zona de guerra;
Prestou
ao ex6rcito serviços
distintos e importantes
com a conferência que realizou sob o titulo q A fortificação na defesa do País», no período de instrução
d,o
1907-1908, tendo produzido trabalho de reconhecido roorito científico militar e concorrendo
dessa forma para o
desonvolvimento
profissional
do exército,
pelo que lhe
foi concedida
a medalha
militar de ouro da classe de
bons serviços;
Manifestou notáveis e invulgares qualidades de com~lndo,
quer no batalhão do sapadores
de caminhos de ferro,
quor no regimento de sapadores
dEI caminhos de fe;~o,
unidades em que soube criar um bem oriontado espn'.tto
do corpo e com as quais teve de actuar em circunstfi.J1C1Il.S
difíceis, como greves ferroviárias
e outras, prostando à
sociedade
sorvicos rclovuntos
estando todos estes scr"
,
.
'to
viços comprovados
por louvores cm Ordem do EJ'érCl
e do govõrno militar <10 Lisboa;
Foram-lhe
couccdidas
por serviços prestados
em caropau lla, sendo a concessão
acompanhada
por mUI't os' o •
honrosos louvores, as seguintes condecornçõos :
Oficialnto -da Or~cD1 da'I'orro O Espndn', do Valor, Lealdade o Mórito ;
Cruz de Gu rra dê 2,:1 classe, portnguasn ;
90~
Dis tintivo especial do artigo 43.0 do decreto n. o 6: ....t~'
de 8 do Novembro
de 1\)19, por ter tomaclo pnr d~
como comandanto,
nos feitos praticados polo bnttllhl10 S
sapadores
de camiuhos de ferro, em campanha,
e pO1

°
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quais esta unidade foi louvada e condecorada com o grau
de comendador
da Ordem da Tôrre e Espada, de Valor
L ealdado e Mérito'
'
Distinguished
Se;vice Order, de Inglaterra;
Croix de Guorre, francesa,
oom.palma.
Foram-lhe
concedidas,
Condecoraç-ões :

entro outras,

mais as seguintes

Comendador
da Ordem Militar de Cristo;
Oficial da Ordem da Coroa da Bélgica ;
Oficial da Legião de Honra;
Gl'ã-cruz da Ordem de S. Silvostre;
Oomendador da Ordem, da Coroa de Itália;
Cruz do 4. a classe da Aguia Vermelha da Alemanha.
Possue vários o numerosos
louvores
por serviços
t~cnicos e comissões especiais de serviço, em que revelou
~ ovados conhecimentos
profissionais,
como. se constata
a Sua fôlha de matrícula.
Quo satisfaz a todas as condições exigidas para a proIlloção ao pôsto imodiato;
· Que dos nove votos apresentados
no segundo oscrutíruo obteve seis votos'
Quo nenhum dos c~ndidntos mais antigos usou da fa0
1.Uldade q uo lhe é conferida pelo artigo 71. do regu<[Illonto do Conselho Superior de Promoções.
O quo tudo visto G ponderado:
· Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mi~lstro da Guerra, conformando-so com o parecer do Conolho ~uporior do Promoç-ões, promover ao posto
de 0ge0
neral, por escolha, nos termos dos artigos 50. o 51. e
~esl)Pcti\'os pará~rafos
do decroto n." 17 :378, de 27 de
d eternbro de 19:'w modificado pelo docreto n." 19:175,
d? 27 do Dezombr~ do Hl30, e em conformidade
com o
0
nl~Po~to na ulíaeu b) do § 1.0 do artigo 57. do decreto
· lG:-!07 do 19 de Janeiro do 19:W, o coronel de enâ~nh~l'ia l{aúl Angu~to };jste ves , contando a antiguidade
d posto dl'sde:?O de Junho do corrente ano, nos termos
dO <lrti~o 90.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setombro

e 1920.
:po~finistério da Guerra,
28 de St'tembro do 1936;,-:d r ,ueloga<:ão do Ministro da Guerra, O Sub-SocrotarlO
o ]<Jstado da G uorrr, Fe/'/l(!J!clo dos Santos Costa.
(Vlsad~ pdo Tribunal ,lo Conta. cm 10 d. OUlUb~o2~~2~~3)6.Sã
dovld08 cmolulDon to., no. termoS do decreto D.
•
•
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral-

l." Repartição

Manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nomear o capitão de infantaria,
COIU
o curso do estado maior, Celso Mendes de Magalhãis
para freqüentar
o curso da Escola Superior de Guerra
de Paris. Ao referido oficial será feito o abono da aj ud a
de custo de duas libras diárias, bem como o necessário
l}ara as despesas de representação,
transportes
de ida e
regresso e viagens de instrução quo fazem parte do progr.ama do curso e ainda com as matriculas,
para o que
estão inscritas
as respectivas
verbas na alínea b) do
n.? 1) alínea b) do n.? 2) do artigo 97.°, alínea b) do
n.? 1) do artigo 98.° e alínea a) do n.? 1) do artigo 99.°
do capítulo 4.° do orçamento do Ministério
da Guerra
para 1936, devendo ser incluídas verbas para o mesIUO
fim no orçamento
do mesmo Ministério
para o ano de
1937.
Ministério
da Guerra,
1 de Outubro de 1936. _por
delegação
do Ministro da Guerra,
o Sub-Secretário
de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 6 de Outubro
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto

11- MUDANÇAS
ministério
PO?'

DE QUADRO

da Guerra _I.a Direcção Geral-

portaria

de 1036. NAo
n.? 22:257).

2.a Repartição

de 26 de Setembro findo:

1a pe I o T rl b unnl de Couta. em 8 (lo Outuhrc
1936•
(V'
ode 2.257).
Sao dcvídos emolumeJltos,
nos turmos do decreto n, 2 .

",.a,

Quadro da arma de aeronãutica

"ren~ntes

f.~:

do cavalaria,

no quadro
da arma, Edgar
O Martlniano
Alexandre 11~
sarra Homem de Figueiredo,
por darem ingr0sS0 nO,
arma <1<' acrouáutica,
nos ter mos do urtiao l.!.o do
decreto lei u. o 24:84\), do 5 <10 .J unoiro
1\):35, ~ôvendo BOI' considerados
nesta situação desde 8 do 130tembro de 1\)3G.

rerrn da Costa Cardoso

tI:
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Geral-

a

2.

Repartição

portaria de 5 de Setembro findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Sotombro do 193Ô. Na C>
são devidos emolumentos,
nOS termos do docreto n.o 22:257).

Reintegrado no serviço do exército,. ficando na situação
de licenciado, e colocado no regimento ele .infantaria
n.? 6, o ex-alferes miliciano de infantaria Camilo de
Morais Bernardes Pereira, nos termos dos artigos 7. o
e 8.0 do decreto n." 26:636, de 25 de Maio último, devendo sor considerado nesta situa~rto desde 31 de
Agosto de 1936.
Por podaria

de 12 de Setembro findo:

(Anotado.

pelo Tribunal

do Contas

em 23 do Setembro

de 1936)-

Reintegrados no serviço do exército, ficando na situação
de licenciados, e colocados no regimento de infantaria
n.O 1, os ex-tenentes milicianos do infantaria J os6 António Alves e José Francisco da Silva, nos termos
dos artigos 7.° e 8.0 do decreto n. o 26:636, de 25 de
Maio último devendo ser considerados nesta situação
desde 2 de Setembro de 1936.

Por podaria

de 19 ele Setemb1'Ofindo:

(Anotada

polo Tribunal

do Contas

cm 23 do Sotembro

do 1936).

neintegrados no servic:o do exército, ficando na situac:~o
de licenciados e colocados nas unidades que lhes vao
r.espectivamonte indicadas, os seguintos ex-oficiais
mi0
hCianos, nos termos dos artigos 7.° e 8. do decrete
fi.O 2G:636. de 25 de ~faio último, devendo ser conSlti dorado nesta sitnação dosde 9 do Setemhro (~e.~936:
o regimento de infantaria n." 18: ex-alferes mtllClan?S
ze infantaria Amadeu :\brq uos Figuoira e Antó11l0
ti :Vaiter da Fonseca Vascollcolos.
. ..
0d b~talbão de metralhadoras 11.° 2: l'x-alfores Jlultclano
e Infantaria Custódio Palha Ga.ndarela.
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No regimento de artilharia
ligeira n. ° 3: ex-alferes miliciano de artilharia
Joaquim
Rodrigues
Simões Cantante.
N o regimento de artilharia
ligeira n.? 5: ex-alferes milicianos de artilharia
João Ribeiro Wandscunclder
de
Paria Mesquita e Narciso Guimurãis,
No grupo de artilharia pesada n.? 2: os-alferes miliciano
de artilharia
Henrique Drummond
Castlo Júnior.
No rogimonto do cavalaria n.? 2: r-x-alferes miliciano do
cavalaria Francisco
Cardoso da Silva Pimenta.
No regimento de cavalaria
n.? 7: ox alferes miliciano do
cavalaria Bonifácio Fernandes.
No regimento do cavalaria. n.? 9: ex-alferes miliciano de
cavalaria Francisco
Pereira de Sousa Sequeira.
N o regimento de tolografístas:
ex-alferes de ongonharia
António Maria Pinto 'I'abordn Castelo Branco.
Na La companhia de saúd-e: ex-capitão médico miliciano
Júlio César da Fontoura
Madureira
Guedes.

Por portarias de 20 de Setembro findo:
Demitido do serviço do exército, nos termos do artigo 31.°
do decreto n.? 2:3:~0:3, do () de Novembro de 1\):\:~, o
tenente-coronel
do infantaria,
no quadro
da n~'nla,
Manuel Valeutc, devendo ser considcrudo
nesta Sltuação desde 6 de Setembro do 10:3G.
(Auotndn

pulo 'I'rlbunat

do Cuntn;

um 2 do Outuhro

<10 103r.)·

Adidos

Alferes: de infantaria,
do regimento de infantaria 11.° ~,
Joaquim Brilhante
Paiva, do rogimento
<10 infantnr;a
n.? lG, Eurípodl's
Sousa tla. Silva, do hatalhão
l e
cuçadoros
n.? 1, Josó dn Hih':t Corl'l'iu, do h:lt:llhão de cnçndorcs
u.? 2, Fernando
.:'lInchado • o~·
res de Oliveira o SOll~U, do batalhão do ('n~Il.(I()ro:; n." ti,
Guilhorrno 'I'oixoiru Dias Costa, do batulhão de Jll('trnlhadorus n.? :l, Francisco
Barão da Cunha' de artilhlli
ria, do rll~im('nl0
dl' artilharia
liaoiru n.~ 1, )1;1I~1ll'
Pinto Muchudo dI' BIlITM, do gruJlo de' artilhllJ'ln~ (\

cavalo
JO~LÍ

n.? 1, António Maria de ROI1. a 8armEmtO t' .Ju';o
Hiheiro Ferroirn , do grupo mixto inth'p('11til'il o

2' Série
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de artilharia
montada n. o 14, Fornando
José Ribeiro
Duarte Silva; de cavalaria, do regimento do cavalaria
n.o.1, Tito Livio Félix Pavia, do regimento de cavalaria n. o 3, Armando
de Sacadura Falcão, .do regimento de cavalaria n. o 5, Nuno Alves Calado, do
regimento de cavalaria n. o 7, Luiz César Tedeschi de
Bettoncóurt,
por irem servir na arma de aeronáutica,
nos termos do § único do artigo 14. o do decreto-lei
n. ° 24:849, de 5 de J aneiro de 1935, devendo ser
considurados
nesta situaç-ão desde 8 de Setembro
de 1936.
(Vipado.. polo Tribunal di- Contas om 8 de Outubro de 1936. São
devidos C'1l101Umelltos, nos termos do decroto a.? 22::!57).

Disponibilidade

're.r:entes-coronéis,
de artilharia
Roque Sequeira VareJao (3 de aeronáutica Luíz Carlos da Cunha e Almeida,
~~bos adidos, o primeiro por tcr regrcssado
de licença
1l1111itada e o segundo por ter sido exonerado de director das oficinas gerais de material aeronáutico, devendo
ser considerados
nesta situaçiio, respectivamonte,
desde
19 e 12 de Setembro de 1936.
(Visnda PI lo Tribunal
devidos omoltHucllto

Q,

de Contns em 8 de Outubro de 1936. São
JlOS tormos do dooreto .D.o 22:251).

Reserva

C'oronóiR, do reO"imento de infantaria
n." 21, Jácome
a
.Maria Oom do \rülo, e módico, inspector
da 2. inspecNo do scrx ico do saúde militar, Alberto Gomos de
)Iollr~L, e capitrlis, do n'gimcnto
~e infantaria n." 7,
~lotel!tlno Auo'usto Fortes o do extmto quadro de ofi0
ciais do secr~tariado
lUilita~', do 2. tribunal militar
territorial
do Lil-lbon, FrallCig('o Marques D~ato" ~os
t(~rIllOS do ~ 13.° do artigo 10.° do decreto n. 17:3~8,
do 27 do Sc>tem!no de lU:?!!, o primeiro e _o tercc:ro
}lor terem sido julo'adol:i incapa%es do SCrY1Ç"0 activo
lJdit junta hospitaJ~r do illf.jH'CC;i'iO e os restantes po.r
t<!relll atingido o limite de idade, devcndo ser conSl~el'ados nesta gitll:t<;,iío, rospecti\lUUellte, desde 7, 15,
o H) do tlett'Illbro de 1(13(3.
c
S do Ou(ub,·o do 1936. São
(Visada pelo Tdbunnl
do 0l>t4. CII.' tI decreto
UL:\'Jdus (Ulo!tuOt1n'Os, nO:i t01Jnos o

n .• 22:2j1),

líl0
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Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano, do regimento de infantaria n.? 8, José
dos Anjos Pereira Valente e tenente miliciano de engenharia, do regimento de sapadores mineiros, José
da Costa Amorim, ambos licenciados, nos termos do
§ 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 24 e 15 do Setembro de 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 2 de Outubro

de 1936).

Reforma

Coronel José Maria Rebêlo Valente de Carvalho e capitão Artur Garcia Malheíro, ambos na situação de reserva, nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto
n.? 17:378, 'de 27 de Setembro de 1929, o primeiro
por ter atingido o limite de idade e o segundo por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamento, desde 22 e 14 de Setembro de 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 2 de Outubro

de 1936).

Por portaria de 1 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal do Contas em 13 de Outubro de 1936. São
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n. o 22:267).

Reserva

Coronel do serviço de administração militar, inspect~r
do mesmo serviço, Amadeu Damasceno Vieira. e
Castro, por ter sido julgado incapaz do serviço actlV'o
pela junta hospitalar de inapecção, devendo SOl' c0
siderado nesta situação desde 24 de Agosto de 193 .

6'

P01'

portas-tas de 3 do corrente mês:
(Anotadas

pelo Tribunal

(lo Contas

om 9 do OutubrO

d 1936)'
O

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos médicos, da Ln companhia do sa}d~:
Salviano Pereira da Cunha o Costa o EJ.nardo e

2.' Série
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nandes Baptista Vieira e, do regimento de infantaria
n.? 18, Gabriel Cardoso Fãnzores, todos licenciados,
nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto
n: o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 30 de Agosto
e 17 e 18 de Setembro do 1936.
.
Reforma

Gen~ral, na situação de reserva, Miguel Baptista 0 da
SIlva Cruz, nos termos do § 4.0. do artigo 10. do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 3 do corrente mês.
Baixa do serviço

Tenente-coronel António Augusto da Silva Tavares e
maj or Francisco IIenriq ue David, ambos milicianos
0
~édicos de reserva, nos termos do § 5. do artígo 61.0 do decreto n. o 12:017, de :3 de Agosto
de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 28 e 21 de Setembro de 1936.

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _ I. a Direcção Geral-

Por portaria

2. a Repartição

de 28 de Setembro fineZo:

(VJsada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de ~936: N!\o
são <levidos emolumentoS,
LOS termos do decreto n. 22.257).

Qua,dro da arma de engenharia

Cor~nel, O tonente.coronel, do rogimento de sapadores
T nnneil'o~, Roberto de Oliveira Pinto:
.
~
onent~.coronel, o major de engcnha.r~a, da Dlre;ça~ .do
so.r~lço do obras e Vropriedades n::lhtare~, ~o bovemo
nlllitar do Lisboa, Ventura 1\Ialhell'O R81mao.
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de 30 ele Setembro findo:
Supremo Tribunal Militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro, da 1.a brigada de cavalaria, José Carvalho Pereira.
(Visada
pelo Tribunal
do Contas em 10 de Outubro do 1936. São
devidos emolumontos,
DOS termos
do docroto n.? 22:257).

2." inspecção do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector,
o tenente-coronel médico, ~a
. Direcção
do serviço de Saúde militar, Alberto Luiz
de Mendonça.
(Visada pelo Tribunal
de Couta, em 10 de Outubro do 1936. Nâ)O
são devidos
emolumentos,
nos tormos do decreto u, o 22:257 •

3." companhia de saúde

Major médico, comandante,
o capitão médico, comandante interino, José Francisco
de César Júnior.
(Vfs ad a pvlo Tribunal do Contas cm 10 de Outubro do 1936. Nã)O
são devidos cmulum euto», nos termos do decreto fi o 22:257.

Extinto quadro de oficiais do secretariado

Capitão do ex tinto
militar, o tenente
ria de Lomos.

militar

quadro do oficiais do socrotariado
do mesmo extinto quadro José Ma-

(Visada pdo Tribunal de Conta. cm 10 de Outubro do 1956. S~o
devidos emolumentos,
nos termos do decreto 11,° 22:257).

Por portarias

de 1 do corrente mês:

'6 NUO
(Vi 'adas polo T'rfbun al do Coutas om 13 do Outubro li" lo0~":251).
hão devidos
cmclumcatos,
nos termos do decroto li .......

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Coronel do serviço do administruçâo
militar, o toncJlt~
-coronel do mesmo serviço, director do dopósito ~or
do fardamento o calçado, Armando do Almoidu lJllUa.
Conselho fiscal dos estabelecimentos nredutures

Tenente-coronol
do serviço
major do mesmo serviço,
da Silva.

de admiuistrução

vogul, Acácio

Allgllt-lÍO

milit;lT, ~

:t-Iuoe
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Inspecções do serviço de administração militar

Major do serviço de administração
militar, sub-inspector,
o capitão do mesmo serviço, adido, nas oficinas gerais
de fardamento
e calçado, Joaquim Ribeiro da Cruz.
Adido

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, o
m~,or do mesmo serviço. adido, professor da Escola
Militar, Francisco Gonçalves Velhinho Correia.

v-

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Ministério

da Guerra - Repartição

Por portaria

E TRANSFERÊNCIAS
do Gabinete

de 3 de Abril do cOl'rente ano:

(VJsada polo Trihunal do Conta, em 23 de Setembro de 1936, Não
são doyidoS emolumeutOs,
nos termos do doereto n.? 22:257),

t Reconduzido
por mais dois anos no cargo de premo01' ,do Tribunal
~lilital' Especial,
a partir
de 21 de
AbrIl do corrente ano, no s termos do artigo 13,0 do de~re~o n.? 23::?03, de 6 de :Novembro de 1933, o major
e mfantaria Artur Pinheiro Coelho.

Ministério

a

da Guerra _ I.a Direcção Geral - 2.

Repartição

Por portaria de 3 elo C01'l'ente mês:
Ministério

da Guerra _ 2,' DirecçãO Geral- 3,' Repartição

TOnente

do serviço de administração
mento de cavalaria n." 3, Armando

militar, do regiPais Gaspar.

Escola Prátwa de Infantaria

'rcnen to do l'eO'illlento

lituo. '

de infantaria

n." 7,

Duarte

Mi-

b

Batalhão de caçadores n, o 2

Ten~!lte do infaJltnria,

l'elra da Silva,

no quadr0

da arma,

Adólio For-
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ligeira n.O 5

Tenente, do grupo independente de artilharia de montanha n. ° 15, Joaquim Luiz de Carvalho.
Regimento de artilharia

de costa n. ° 2

Tenente médico, do regimento de infantaria n.? 2, João
Maria Gomes do Souto Soares, sem dispêndio p'ara
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.O 9
3.· grupo

Comandante interino,
Pires de Campos.

o capitão,

do 2.° grupo,

João

Grupo de aviação de informação n.O I

Capitãis, do grupo independente de aviação de bombardeamento, António de Oliveira Viegas e Lino Augusto
Leão Teixeira.
Depósito de material aeronáutico

Capitão, do grupo independente

de aviação de bombardeamento, João Henrique Ferreira de Tovar Faro.
L' companhia de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 12, Dagoberto António do Liroa.
Escola Cefltral de Sargentos

Professor, o capitão, do batalhão
Vítor Moreira de Sá, por pedir.

de caçadores n.? 1,

Colégio Militar

Bibliotecário, o capitão, do regimento de infantaria n.o 11,
Francisco da Conceição Dias, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.

Por portaria de 10 do corrente mês:
Conselho Superior de Promoções

Vogal, o general Raúl Augusto Esteves.

2.' Série
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n.· I

Capitão de infantaria, com o curso do estado maior
chefe do estado maior da 2.a brigada de cavalaria:
Alfredo Ferraz de Carvalho, por pedir e para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 44.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituído
pelo decreto n.? 19:175, de 27 de De2embro de 1930.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Celestino
Bernardo Feliciano Marques Pereira.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Coelho da Mota.

n." 14 .

no quadro da arma, J osé Maria

Escola Prática

de Artilharia

Alferes, do regimento de artilharia ligeira n." 4, Daciano
Pereira de Barros.
Grupo de artilharia

contra

aeronaves

Capitão, do grupo misx to independente de artilharia montada n." 14, Luiz de Sousa, por pedir.
Inspecções

do serviço

de administração

militar

Inspector o coronel do servi\o de administração militar,
no quadro, Armando de Almeida Lima.
Escola Central de Oficiais

Instrutor permanento, o capitão de infantaria, com o
curso do estado maior, do quartel general da 4.a região militar , Celso Mendes de Magalhãis.

Por portaria de 15 do corrente mês:
Escola Militar

de Aeronáutica

'l'enent d
"
adro da arma Martiniano
e e aeronttntJCa, no qut
. "':
'
Alexanure Plssarra Homem do FIgueIredo. .
.
Alferes adidos em seni\o na aeronáutica, do mfantana,
Joaq~lim Bril'hante Paiva de artilharia, Fernandoa José
Ribeiro Dnarto Sil\'11e ~\nt6nio Maria de .Sous Sarlllento e, de cllYularia, Luiz César Tedesch1 de BettenCOurt o Nuno Alvos Calado.
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Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente de aeronáutica, no quadro da arma, Edgar Pereira da Costa Cardoso.
Alferes, adidos, em serviço na aeronáutica, de infantaria, Fernando Machado Soaros de Oliveira o Sousa,
Guilherme Teixeira Dias Costa, Francisco Barão da
Cunha, José da Silva Correia e Euripedes Sousa da
Silva, de artilharia, João J osé Ribeiro Ferreira e Manuel Pinto Machado de Barros o, de cavalaria, Tito
Lívio Félix Pavia o Armando de Sacadura Falcão.
Oficinas gerais de material aeronáutico

Director, o major de aoronáutica,
Carlos Esteves Beja.

adido, sub-director,

P01' portarias de 17 do corrente mês:
Supranumerário

permanente

'I'enente de infantaria, da comissão de contas e apuramento de responsabilidades, Pedro Maria dos Santos
Caio.
Regimento de infantaria

n,O 5

Comandante, o coronel, do regimento do infantaria n." 19,
Manuel Joaquim Crôspo Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 16

Tenentes

de infantaria, dos serviços cartográficos
do
António Olcmonto de Sousa (tomes, do arquivo histórico militar, Bonjumim Dias Raposeiro o,
da G." companhia de reformados, Frnncisco da Costa
Correia.
exército,

Regimento de infantaria

n.O 21

Tonentos do infantaria, da Agi'neia Militar, Augusto
Eugénio da Guorm. ~eixoira o, supruuumcrúrio
P.c:'í
manonte, da Rcpnrtição
do estatistica e ostado ('1\ I
do corpo expedicionário
portuguõs, António Dias For. reiru.
Batalhão de caçadores n.O 3

Tenentes de infantaria, da RrpartiC:tio de ostati~ticj\,~
estn~lo civil do corpo expedicionário portuguêS, ~O~lJ
MafIa da Mata, da comissão do empregos públiCOS
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para sargentos,
Francisco
Henriq ues do Carvalho e
su~ranllm(\ní.rio
permanente,
do drpósito geral de ma~
teria I de nquartelamonto,
José Antunes.
Batalhão de ciclistas n.· I
Tenentes
do infantaria,
da Escola Militar de Aeronáutica, José Valeriano
Puulino 0, do hatulhão de aerosT teiros, Óscar Spencer Moura Braz.
cnonto médico, da Ln companhia
de saúde, Joaquim
Magalhãis de Oliveira Barbosa.
Batalhão de ciclistas n/' 2
Segundo comandante,
Almeida Topinho.

o capitão

Manuel

Bernardes

de

Depósito geral de material de guerra
\ Tenente-coronrl
do extinto quadro nnxilar de artilharia,
no mesmo extinto quadro, Pedro Camilo Chainha.
Conselho de administração

da Fraternidade

Militar

Rx~nerado
de presidente,
o geuoral Miguel Baptista da
SÜva Cruz, por ter passado à situação de reforma.

VI-

AUMENTOS

SÔBRE O SÔlDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - J.n Direcção Geral-

n

2. Repartição

oConccdidas

as Ylllltagcns
do quo trata
o decreto
do ')-1 de A zosto de Hl31, dos de as datas
qu o I11e8 vão
,- dosignadas, o aos oficiais cm segui ídaa menci
meneionados:
Por terem completado o tempo de per~anênc Ia no ofl era.
lato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,o 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, modlflcadO pelo decreto n,· 1~:06~, de 27 de
Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o sOldo:

n. 20:247

POI'

1

porturlu

de

Jt)

de Setembro findo:
d c t . cm "O .lo Sl,teJllhro

d

(Vf'n~~ pr10 Trluu",,1
e on ns
.
doerelo
devIdus lJuolurn~ul"S,
nos lo mo. o

do 1936. Slto
n.· 22;257).
••

nfantaria _ coronel Luia >~ ampaio, governador
de Eh·as, desde 3 do Ago;;to ele 1936.

militar
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•
de 1do corrente mês:

P01' portaria

(Visada pelo Tribunal
de Contas
em 13 de Outubro
de 1936.
São devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Administração
militar - coronel
Amadeu
Damasceno
Vieira de Castro, desde 1 de Outubro de 1936.

Por portaria de 3 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal
do Conta. om 10 de Outubro do 1936. São
devido.
emoiumontos,
nos tormos do decreto n.o 22:257).

Infantaria

-

capitão

Joaquim

Olcro Pereira

Leite,

na 3. a

Repartiçâo
da 3. a Direcção
Geral dêste Ministério,
desde 1 de Outubro de 1936; cavalaria - coronel Carlos Eugénio Álvares
Pereira,
no regimento
de cavalaria n. ° 4, desde 1 de Outu bro de 1936; veterináriostenente-coronel
Inácio Júlio Pereira de Sousa, no hospital militar veterinário
principal, e capitãis Mário Augusto da Costa, no regimento de cavalaria
n." 2, e
Roberto António da Silva, no regimento
de cavalàrie
n." 6, desde 1 de Outubro de 1936.

Idem para o segundo aumento
sôldo

de 10 por cento sobre o

i

Por portarias

de 26 de Setembro findo:

(Visada pelo Tribnnal do Contas cm 3 ue Outubro de 1?36. Slio
devidos
omolumontos,
n08 tormos do decreto n.? 22:257).

Infantaria - tenente-coronel
Carlos de Noronha, na regimento de infantaria n.? 4, desde 10 de SetomJ.n·o de

1936.

Por' portaria

de 3 do C01'1'el1temês:

(Visada polo Tr-íbunal do Contns om 10 do Outubro dA 1936. S~o
devidos omdlumolltos,
1I0S tormos do decreto n.? 22:251).

Veterinários
- coronel João JOJ'ge Lobato Guerrn, na
Direcção
do serviço vou rinúrio militar
e Jllajores
João lIonriques
Barroso Tipl'llo, na })il'('~C;ilO do stJ'
viço veterinário
militar,
o Adrifio .Jos6 Afon~O l°
Castro, na Inspec('fio
do mesmo sorvico desde 1 l,O
Outubro
de 19:36; adm inistl'ação
militar _ tpnon to~_
,'F ranciseo
.
I'~ornanr 1es dos Aido«,
.
.) .. .R0-COl'OnOlS
na i"
vra
parti('ão da 2. Diroccão Ql'l'lll d(lsto :\linist('rio, II j.~o
tur Xavier da Mat« Pereira, nas inspocçõos do se1'\'I\

2.' Série
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e major Jorge Carlos da.
da 2. a Direcção Geral dêste
desde 1 de Outubro de 1936 .

de administração

militar,

Costa, na 3. a Repartição
Ministério,

. OoncediJa a diuturnidade
de que trata o § Lado artIgo 3.0 do docreto n.? 22:437, de 10 de Abril do 1933,
d~sd.e a data que lhes vai designada, aos oficiais de acronautICa om seguida moncionados, ,por terem prestado
~aquola arma o número do anos do serviço quo lhes vai
Indicado:

Por portaria de' 26 de Setembro findo:
(Visada polo Tribunnl de Conta. em 3 de Outubro de ln3G. Sã",
duvidos emolumentos, nos rornios do decreto n.? 22:257).

10 anos _ capítãis Jacinto

Henriques de Paiva Simões e
Tadeu Lopes da Silveira, no batalhão de aerosteiros,.
desdo 8 de Setembro de 1936.

VII -

DEClARAÇOES

ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1 1) D0clara-se. que, tendo si~o agraciado com a Moda~a de Agradecimento
da Sociedade Portuguesa
da Cruz
ermelha o primeiro sargento gra.duado cadete: do corpo de cadf'tes
Eduardo
de Oliveira Vaz Osório, é-lhe
Pf3rmitido usaI: as respectivas insignias.

Ministério

da Guerra _l.a Direcção Geral-

:p 2) Declara-so

2.a Repartição

que tendo o Oonselho
Superior
de
o romo<;õl.'s. em sua s~s~ão do 26 do mês findo, concluído
d PrOC0!iSO de escolha para que fõra convocado yela
cioclaJ'(l<:ao da alínea [)) do n. ° VIII da Ordem do Etcércto n.v 1~, 2.,'l sério, do corrento ano, cesss o mesmo
e onselho desde aquela data as suus {Ull\:ÕN';, .nos t~r~os
501~ara os efeitos, respecti\'tUlH'utl
dos artIgos ')~'.) o
.. do decreto n.? 17:378. do 27 de Setembro de 19 .. 9,
f'I l-r;
d e I.J'>7 de Drzembro
dlllodlfi ('a( 1 o polo decreto n. o 1;J:
I.),
'
1

,

e 1\):30.
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3) Declara-se
que o coronel de infantaria
Jorge Ao'gUtlto Rodrigues,
colocado
no regimento de infantaria
n. ° 5, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.° do decreto n.? 17:378, de 27 do Setembro de 1929, substituído
pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dczeuibro
de 1930,
por portaria
de 31 de Agosto de 1935, publicada na
Ordem do Exército n.? 1·1, 2.a série, da mesma data,
completou
em 1 do corrente
mês o ano de comando,
polo quo foi mandado regressar
à sua anterior
situação
de chefe da 2. a Repartição
da La Direcção Geral dêste

Miuistério,
4) Declara-se
que o tenente-coronel
de infantaria,
cm
disponibilidade,
José de Ascensão VaI dez chegou tt altura
para entrar no quadro em 6 de Setembro findo.
5) Declarn-se
que o capitão de infantaria
António
Silveira Bettencourt
freqüontou
com aproveitumento
no
corrente
ano, na escola prática
da arma, o primeiro
turno do curso de comandantes
de bntalb ão.

6) Declara-se
dos (las Neves

que o capitão de infantaria João GucSacadura,
promovido
a êsto posto p<,!a
Ordem do Exército n. ° 17, 2. a série, do correu to ano,
conta a antiguidade
do referido posto desde 13 do ~\gosto de 1936_

7) Declara-se

que ficou

som efeito

a parte

da por-

taria de 26 de Setembro findo, inserta na Ordem do
Etcército n.? 17, 2.~ série, do corrente ano, que coloc.oU
no batalhão
de ciclistas n.? 1 o tenente de infllntantl,
no quadro

da arma,

Adólio

Ferreira

da Silva.

8) Declara-se que os alferes do infantaria a srg'uir
mencionados
obtiveram no tirocínio da escola prática d.~l
arma, no ano-escolar
de 1935-1\13\>, o seguinte apro"eLtamonto IHlH especialidades

qllO frcqüentarum

:

Instrutores
de metralhadoras
posadns, metralhadoras ligeira~, morteiros
e osgrhna
do baioneta o
granadas:
Llliz Múrio do Nascimento,
Mário Telo polleri,
Fernando
Homem
(la Costa, .T ouq li im .J údice
Leote Cavaco O Fruncisco
António das ChagaS.
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Instrutor
de metralhadoras
pesadas, metralhadoras
ligeiras
e morteiros
e com aproveitamento
em
esgrima de baioneta e granadas:
Edl1ino João

Geraldes,

Instrutor
de metralhadoras pesadas e metralhadoras
ligeiras e com aproveitamento
em morteiros
e
esgrima de baioneta e granadas:
Manuel

Norton

Brandão,

9) Declara-se
que por portaria
do 12 de Setembro
findo, anotada no Tribunal de Contas em 23 do referido
mês, foi nomeado o major do artilharia
Edmundo
da
SORta Padesca, profossor adj unto da 6. a cadeira da
1<'sco1a Militar,
para exercer,
por acumulação,
desde
12 de Novembro de 1935, a regência da 5. a cadeira da
lllesma Escola.
,lO) Declnra-se
que o coronel Roberto
de Oliveira
PInto o o tenente-coronel
Ventura
Malheiro Reimão,
ambos de pngenharia,
promovidos
pela presente Ordem
ddo E,rén:ito, contam a antiguidade dos referidos postos
esdo 20 do Junho de 19313,
, ~~) Declurn-so que o major de engenharia,
em dispolllh1lJdade, Aurélio do Rêao Monteiro chegou à altura
para entrar no respectiv
quadro em 20 de Junho de

193G,
12) Declara-se qne por portaria de 12 de Setem?ro
findo, anotada no Tribunal de Contas em 23 uo refendo
~(,s, foi nomeado
o capitão de engenharia Manuel Qui~1l0 paehoco
do Sousa, profe 'SOl' adjunto da 19~11 cadeira
1" bscola :Jlilital', para exercer, por llCumu!açao, desde
de Fevereiro
UO corrente ano, a regênCIa da mesma
cadeira,
13) D iclara-se quo o tenente do, eng0nharia, ,adido,
)Iini tório das COlólllas, Ah'aro Miranda
Morai' deixou do e~tar naquela situaçllo em 2:d de
/Iho do corrente ano, continuando, porém" na I?esrua
Ul.tll:t~'i'to do adido por lho ter sido concedIda Iíeonca
III ~el'\'i(,'o no

10

lnlltu(la,

d 1;) l)pclam-so

I

q II ficoll ~ém eleito a parte da ~o~Üll:ia
G do Setembro lindo inserta na Ol'lhnn do Exe/'clto
11°17
' . ano, ljlI0 co Iocou na E sco Ia
,
, ~,a série, do corrente
(J

...
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Prática de Engenharia o alferes, do batalhão de automobilistas, Alberto Simões, por esta colocação já 'ter
sido efectuada em Ordem do Exército n.? 16, 2.11 série,
de 15 do referido mês de Setembro.
15) Declara-se que
donça e o major José
médicos, promovidos
contam a antiguidade
Setembro findo.

o coronel Alberto Luiz de MenFrancisco de César Júnior, ambos
pela presento Ordem do Exército}
dos roferidos postos desde 15 de

16) Declara-se que o capitão médico, da oscola de
aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves, José
Júlio Sonsa Santa Bárbara foi exonerado, a seu pedido, de vogal dn comissão de assistência aos tuberculosos do exército,
17) Declara-se que o capitão médico, em disponibilidade, Manuel de Vasconcelos chegou à altura para entrar no quadro om 15 de Setembro :findo.
18) Declara-se que o capitão médico, do Colégio Militar, Carlos Miguéis de Carvalho Dias exerce as funções
de vogal da comissão de assistência aos tuberculosos do
€xército.
19) Declara-se que fica sem efeito a declaração 9) da
Ordem do Exército n." 17, 2.& série, do corrente ano.
20) Declara-se que o coronel Armando de Almeida
Lima, tenentes-coronéis Acácio Augusto Nunes da Silva
e Francisco Gonçalves Velhinho Correia e maj 01' J osquim Ribeiro da Cruz, todos do serviço de administração militar e promovidos a estes postos pela presente
Ordem do Exército, contam a antiguidade desde 24 de
Agosto de 1936.
21) Declara-se que foram nomeados para freqüentar o
curso técnico da respectiva especialidade, que tem início
cm 1 do Novembro do corrente ano, na Escola prática
de Administração Militar, onde deverão ser mandados
apresentar em 31 do corrente mõs, os capitãis do serviço do administração militar m seguida mencionados:
Vergilio Lusitano, supranumerário
pormanonto, da 3.11
Repartição da 2.8 Direcção Geral.
Luiz Cândido Passos Pereira de Castro, adido, em serviço no Ministório das Finanças, na guarda fiscal.
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Ne:f Pompílio da Veiga Mata, adido, em serviço no Instituto Feminino de Educação e Trabalho.
'
Ant~n~o ~~ Cunha Osório Pedroso, adido, em serviço no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana.
António Luiz Caria Rodrigues,
miliciano, do quadro especial, do regimento de infantaria n." 19.

2~). Declara-se
que os capitãis do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar José Maria de Lemos e
José Carvalho
Pereira, promovidos pela presente Ordem
do Exército,
contam a antiguidade
do referido posto,
resp(1ctivamente,
desde 31 de Agosto e 19 de Setembro
de 1936. \
23) Declara-se quo o capitãc do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar António J OSÓ Marques
ü:uimarãis, promovido a êste posto pela Ordem do ExérCIto n.? 17, ~.a série, do corrente ano, conta a antiguidade do referido põsto desde 3 de Agosto último, e não
,desde 3 de Setembro, COIDO foi publicado na declaração
12) da referida Ordem do Exército.

,24) Declara-se que os tenentes do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar, supl'anumorários,
Eduardo
da Cuuha o Sousa, João Baptista dos Santos e Manuel
J oaquirn Leal chogaram à altura para entrar no quadro,
respectivamente,
em 3 o 31 de ~lgOStO e 10 de Setembro
do 1936.
2?) Doclarn-so que o tenente do ex~into quadr~ de
oficlais do secretariado
militar Vasco 1branda BaptIsta,
que na Ordem do Exército n." 17, ~.a série, do corrente
uno, foi colocado na a- Hcpartiç>ão da ~.a Dil'ec<;ã~ Geral elOste :\1inistério<. tinha sido transfcmlo. ~or meio de
nota <lo quartel general da ~,a região militar para O
quartol general da -i.1I regiãO militar .
. 26) Declarn-sc <[ue o tOD00tO do extinto q.uadro auxihar do artilharin,
supranumerúrio,
:Manuel ~lDtO Cll~'ado
chegou à altura para entrar no quadro em ... do cononte
lnôs.

27) Declara-se
to~ para serviços
n. 21;QQO, de

io

os oficiais invúlidos, julgados pron1ll0dNauos,
nos termos ~o decreto
do DC7.0JIlJJl·0 de 1932, ao dIanto men-

<j1H'
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cionados, foram mandados prestar serviço nos estabelecimentos que lhes vão indicados:
Major, na situação de reserva, José Caetano Mazzíotti
Salema Garção e tenente reformado Francisco Lopes
Neves Barata, na Agência Militar.
Alferes reformados António Augusto Rodrigues e Joaquim Rodrigues de Sousa Prata, na Escola Militar de
Aeronáutica.
Tenente reformado José de Oliveira Leitão, na Repartição de estatística e estado civil do corpo expedicionário português.
Alferes reformado Augusto Marques, na 6.:1 companhia
de reformados.
Alferes, na situação de reserva, António Rosa de Carvalho, no depósito geral de material de aquartelamento.
Tenente reformado Manuel da Costa Carapeta, no batalhão de aerosteiros.

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

3.a Repartição

28) Declara-se que fica inibido do freqüentar a Escola Central do Sargentos, nos termos do artigo 33.° do
decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro do 1933, o primeiro sargento, do regimento de infantaria n.? 1, José
Marques, por ter desistido de ascender ao pôsto imediato.
Ministério

da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

29) Vencimentos que, nos termos da lei n. ° 1:668, de
9 de Sotembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais om seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Coronel de infantaria Jácome Maria Oom do Valo,
397t$45, sendo: pensão de reserva, 284t$40; lei n.? 888,
28tS44; loi n.? 1:332, 79t$63; 0,14 por cento, 4~98;
do vencimento total 28:$38 são polo Ministério do
Comércio o Indústria. Tem 1 aumento de 10 por conto
sõbre o soldo, 42 anos elo serviço o 18 portodos.
Coronel módico Alberto Gomes de Moura, 510·506,
sendo: pensão do reserva, 352a83; lei n.? 888, 35t$28;

2.· Série

525

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 18

lei n.? 1:332, 112;590; 0,14 por cento, 9605. Tem 3
aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 43 anos de
serviço e 27 periodos.
Ooronel do serviço de administração
militar Amadeu
Damasceno
Vieira de Oastro, 366~86, sendo: pensão
de reserva, 258:$54; lei n.? 888, 2M85; lei n." 1:332,
72t$39; 0,14 por cento, 10608; do vencimento total
26i$19 são pela província de Angola. Tem 42 anos de
s~rviço e 40 periodos.
'.
OapItão de infantaria Meteliano Augusto Fortes, 161i$65,
sendo: pensão de reserva, 152;$50 i lei n. ° 888, 9~15.
Tem 1 aumento de 10 por centosôbre
o soldo e 33
anos de serviço.
Oa~itrto do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Francisco Marques Beato, 23M52, sendo: pensão
de reserva,
189~75; lei n." 888, 18697; lei n." 1:332,
lM18j 0,14 por cento, 7~62; do vencimento total
561$25 são pelo Ministério da Marinha. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o sóldo, 37 anos de serviço

e 36 períodos.
Alferes
do quadro dos serviços auxiliares do exército
Adolfo Afonso, 17268.,1" sendo: pensão de reserva,
135t554; lei n." 888, 13;$55; lei n.? 1:332,16626; 0,14
por cen!o, YJ49; do vencimento total 18;520 ~ão pela
provincla
de Anzola. 'rem 38 anos de serviço e 51
r
to
penodos.

30) Declara-se
que, conforme preceitua o artigo 3.~
<lo decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, fOI
considerada
hábil MarO'arida Valadas Oartaxo para rece0 do § único do artigo 1.0. do
ber, ~o abrigo do n."
lfienclOnado decreto
os vencimentos
de seu mando,
àenente do extinto q~adro auxiliar de artil~aria António
a Oruz Cartaxo, internado na Casa de Saude do TelhaI.

1.

Ministério

a

da Guerra _ 3.a Direcção Geral-r•

Repartição

pa 31) Declara so que o curso de metralhadoras
p~sadas
E 1'0. sargentos
a roalizar no corrente ano lectivo na
coScola Prútica 'de Infantaria,
e a que se refero ~ qua~ro
2,ustante da declaração
3~) da Ordem do Exércdo n. 4,
p~. S?rie, do correu te ano, tom início em 3 d? N ov~mbro
O~lnlo, o não em 19 do Outubro, comO foi publIcado.
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Geral

32) Publiea-so a relação dos alunos do Colégio Militar premiados no ano lectivo de 1935-1936 :

Nomes

De"ignn~ito
dos préruíos

dos alunos

Por aplicação literária
2." classe:
N.o

74, José Manuel 'I'ôrrcs

3." classe:
N." 108, José Augusto

Grincho ..

Medalha

de prata.

da Rocha Simões

Medalha

de prata.

Medalha

de prata.

4.' classe :

N.O 95, Filipe

ue Paiva Castelbranco Leite
Brandão.
N.O 262, João Miguel Caldeira de Castro
Freire.
N.o 279, José Maria.Soares da Costa Álvares
N,> 447, Fernando Jorge Sequ.eira Garçuo .

5.· classe:
N,> 141, Francisco Maria Rochn Simões ..
N.o 251, Antúnio Jacinto Ilidalgo Barata.
6." classe:
N.o 249, Carlos Maria Bastos Carreiras.

.

Por aptidão física
2." classe:
N.> 38, .loão Carlos Bispo da Silva Caio ..
N.o ~"Joaquim .Miguel do .:\[atos F'ernaudea
Duarte Silva.
N.o 413, Jorge Tojeiro Catela do Valo Teixeira.

N.O

9, Rui Jorge Ramalho AlJrantes.

Me(lalha de prata.
Medalha
l\leualha

de prata.
de prata.

Medalha
Medalha

prata.
de prata.

Medalha

de prata.

ao

Palmas de prata.
Louvo!'.
Louvor.
Louvor.

3." classe:
N.O 56, António Lúcio de Sousa Dias .
N.o 93, Augusto Succna Correia Chavos
Externo, Jaime (~l1aresma Serra

Palmas

ue

prata.

uo

prata.

Louvo!'.
Louvo!'.

4." classe:

N.o 22, Luiz Vieira de Matos ...•...
N.o 208, Mário César Monteiro da Fousoca
Cardoso.

N.o 175, Franciseo José do Morais Piuto FOf'feira ~arll,Ollto Pirnentol.

Palmas
Louvor.
Louvor.
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Designação
dos prémios

Nomes dos alunos

5." classe:
N.« 253, Fernando
Godofredo da Costa Nogueira de Freitas.
N.o 420, Oarlos Alberto Pessoa Marques
'" -Duarte.
N.o 143, Mário de Lima
.
N.o 227, António de Moura Botelho. . . . .
6." classe:
433, Manuel Felisberto
Martins Rodrigues.
.
N.o 325, Vítor Ramalho Soares da Cunha.

N,«

Palmas

de ouro.

Palmas

de prata.

Louvor.
Louvor.
Palmas

de prata.

Louvor.

7. classe:
4

N.o 202, 'Carlos Afonso de Almeida
N.o 183, José Baptista
Externo, Benjamim

Pinheiro

Neto Semedeiros

..

de Castro LlIuzes Santos

Prémio pecuniário
de 50:1.
Prémio pecuniário
de 30~.
Louvor.
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Obituário

1936
24 - Ma~or de engenharia, em disponibilidade, Ramiro
Agosto
:u erreira Viana.
Setembro 16 - Terceiro oficial reformado, da Secretaria da Guerra"Aniceto Neves da Cunha.
18 - Alferes reformado Duarte de Lucena Loureiro e
»
Vasconcelos.
20 - Coronel reformado João Pedro Peixoto da Silva
»
Bourbon.
26 - Coronel reformado Raúl do Carmo Simões Pereira.
»
29 - Coronel de artilharia, com o curso do estado maior,
»
. em inactividade, Carminê Ribeiro de Melo Nobre.
29 -;- Major reformado José Freire de Matos Mergulhão.
»
29 - Tenente de infantaria, supranumerário perma»
nente, Fausto Tudela de Frias Ribeiro.
30 - Tenente de infantaria, supranumerário pert;na»
nente, António de Andrade Pissara e Almeida.
1- Capitão, na situação ele reserva, João Baptista
Outubro
Félix.
2 - Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
no mesmo extinto quadro, José Luiz Nunes Jú
nior.
9 - Coronel reformado Augusto António de Macedo
Pinto.
9 - Tenente do artilharia, no quadro, Francisco Pinto
»
Balsemão Martins Canhoto.
))

))

Rectificação

Na Ordem do Exército n.O17, 2." série, do corrente ano, P: 17(),
1. 33, onde se lê: "de Agosto findou, deve ler-se: «do eorrente
mês».

António de Oliveira Salazar""
Está conforme.

o Ajudante General,

g_~~=«La

_.

úta~o MaIor rfó ry,..~;r,

.

BIBLJOTECt~
,

MINI5TERIO DR GlJERRR

Ordem

do Exército
2.8

N.O 19

o

Série

26 de Novembro de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo l\fi·
n1stro da Guerra, nomear o coronel de artilharia AnacIcto Domingues dos Santos e o licenciado António
gernandes Leitão, professor da Escola Industrial e
omercial de Brotero, de Coimbra, para estudarem a
CO~tabilidade dos estabelecimentos produtores do MinistérlO da Guerra, aO"regando a si, para o estudo particular da escrita a l'liler em cada fábrica, o chefe da
COnt~~ilidade respectiva .
.h~lll1stério da Guerra, 25 de Setembro de 1936.-0
MinIstro da Guerra, António de Oliveira Salazar,
(Não carece do vIsto ou anotação do TrIbunal do Contas) •

. Manda o GovOrno da República Portuguesa, pelo Mi~s~ro da Guerra, nomear o major de aeronáutica AnM ~l? de Sousa Maia e o tenente da mesma arma Carlos
.Ul'IOSanches de Castro da Costa l\f acedo para, em
llltssão urgente de serviço público, irem a França, In-
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glatorra O outros países da Europa colhêr elementos de
informação
C[lH' se relacionam
com o plano de rearmamento do exército. Durante o desempenho
desta missão
será feito a cada um dos mesmos oficiais o abono da
ajuda do cnsto diária de 3 libras, bem como as rcspectivas despesas de trnnsporto. Ao primeiro dos reforidos
oficiais, como chefe do m is sfl o , serão abonadas 30 libras
para despesas
de ropresontação,
Estas
importfincias
serão pagas pela vorba constante
do capitulo 2-J...o, artigo 564:.°, do orçamento
do Ministério
da Guerra para
o corronte ano.
Ministório da Guerra, 13 de Novembro
de 1936.-

Por delegacão do ~linislro da Guerra, o Sub·Socretúrio
ge Estado <la Guerra, remando dos Santos Costa.
[Vl sarla pelo Tr lhuuut do Contne cm 17 dn XOYf'mhro do 19:Hl. Não
SPO dovídos emo lurm II tos, nos termos do dtcruto n." 22;257).

Ministério

da Guerra - Bepartiçãe

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder
nos termos
do decroto
n.? 1u:070, do 25 do Setembro
de 1928, a D. Addaido
Belard de Araújo Ramos, a D. Fernanda
Bclnrd dn
Araújo Ramos e a D. -;\Iaria Helena Bolard do Amújo
Ramos,
órfãs do capitão de artilhariu
Januário
(.~e
Araújo Ramos, fi reversão da cota parto do sub!'idlÜ
mensal elo 6,f/Jque, conjuotamouto
com elas, percebia sua
irmã D. Marie Alda Belard de Arnújo, a qual, eni 15
do Agosto do corrente anovcontrníu
matrimónio.
Ministério da Guerra, 21 <lo Outubro do 1936.- por
delegação
do Ministro da Guerra, o Suo-Socretário
de
Estado da Guerra, Fenunulo d08 Sonioe Costa.
(Vlsnd" polo Trlbunnl do Coutas om 21 do Outubro do 1936. ~~)o
silo duvides emolumentos,
nus tUl'lUOS
UO docroto 11,0 22:2DI •

.~~anda O Governo
da Ropúhlica
Portllgu0Sn,
pcl~
M1nIstro da G uorra, conceder,
nOR termos
do dccrct
n. o 1G:070, de 25 de Setembro
do 1928, o sub~idio JIIOJl;

sal de 6$ e a respectiva melhoria a lfal'ilin Augusta do

2,' Série
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Anjos e Avelino AUgl;StO elos ..Anjos, órfãos
reformado
Casimiro Augusto de Sousa.

do major

Ministério da Guerra, 28 do Outubro de 1936. ~elegaç'ão do ::\IilJistro da Guerra, o Sub-Secretário
Estado da Guerra, Fernanúo dos Santos Costa.

Por
de

(Visada pelo TrHIUIl<l1 rio Cont as om 6 de jcovombro de 1936. São
devtdcs emulumontoll,
nos termos do d1:'!creto Tl,o 22:~51).

H - RECURSnS
a

Ministério da GUerT'8 _r.a OirecçãD Geral-

3.

Repartição

Por decreto de 31 de Outubro fiado:
N cgado provimento ao rocurso u. o 2:307, interposto
perante o Conselho de Hlcursos
pelo primeiro sargento
cadete, do regimento de cavalaria n." G, Aurélio Mário
Moreira de Azevedo Cruz, em quo recorria da sua preteri<:ào na prolllo(:ão ao pOsto de sargento
ajudante
desdo 1 do Noyembro do 1935.

111- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministérin

da Guerra _I.

a

Direcção Geral-

2.

a

Repartição

Por portaria de 3 de Outubro findo:
(AIlotada

polo TrlhUllnl

do Contas cm 1 t Ce Outubro

do 1936),

Adido
do batalhão
do cn<;adores n." 6, Jaime Josó da.
'l'
'
.
' it d para descropea dento
O
. ' t éS I \'<1 Pereira ' , 1>01' ter sido 'requIsl
"1
do 1\1ims
n 1lar uma comissão
do sorvl<;O t' cpcn1 ropubllcana
,
d e1"
io do Interior ,,, na rruarcla naClOna
28'
de
't:'
desdo
VÜlll!O SOl' con~idcrado
nesta SI na<;<w

Tonente

Setembro do H)jG, '
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Por portarias de 10 de Outubro findo:
Adido

Alferes veterinário, do regimento de artilharia ligeira
n." 1, Zeferino Alves de Oliveira e Silva, por lhe ter
sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Outubro do 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 16 de Outubro

de ln36).

Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido,
de regresso do Ministério
em 6 de Outnbro de 1936,
serviço na guarda nacional
(Visada
são

César Esteves Basso, que,
do Interior, se apresentou
por ter deixado de prestar
republicana.

pulo Tribnnal
de Contas em 17 de Outubro de 1936, Niio
devidos omotumoutos,
nos termos do decreto n.? 22:2(7).

Inactividade

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 3.a Repartição da 2." Direcção
Gora'] dêste Ministério, Manuel António do Carvalho
Martins, por ter sido punido com a pena de trõs meses de inactividade, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1936.
(Visada pelo Tribunal
de Contns em 17 do Outuhro de 1936, N!\o
são devidos emotumontos,
nos termos do docroto n.? 22:2"7).

Reserva

Coronel, do regimento do artilharia ligeira n. o 4, J ~ão
Rodrigues de Soq uoira Júnior o tenentes, do servIÇ.O
do administração militar, supranumerário,
do roglmento de infantaria n.? Hl, Casimiro Artur Vieira a,
do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimontO
de infantaria n.? 3, Eduardo Francisco nos tormos do
§ 3.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, do 27 de
Setembro de 1929, o primeiro por ter sido julg~ldo
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar d.e lUSpocção e os rostantos por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados nesta situat;ãO, roS'
pectivamente, desde 21 do Sotembro e 2 o 2 do Outubro de 1936.
(Visada pelo Tribunal
do eontas cm 17 de Outubro de 1.936. sJo
dovldos emolumontos,
nos tcrrnos do decreto n •• 22:2,7).

2.' Série
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Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, da 3.a companhia de saúde,0
Alberto da Conceição Ferreira, nos termos do § 3.
do artigo 61.0 do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto
de 1926, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Outubro
de 1936.
(Anotada polo Tribunal de Contas em 16 de Outubro de 1936).
Reforma

Coronel António Pedro Lopes de Mendonça e Matos e
capitão Francisco da Silva, ambos na situação de reserva, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respf'ctivamente, desde 8 de Agosto e
8 de Outubro de 1936.
(Anotada

polo Tribnnal

de Contas em 16 de Outubro de 1936).

Baixa do serviço

Major miliciano módico de reserva Joaquim 0Fidalgo,
nos termos do § 5. o do artigo 61. o do decreto 11. 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde 6
de Outubro de 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 16 de Outubro de 1936).

Por p01·tarias ele 17 ele Outubro findo:
Reintogrado no serviço do exórcito, nos termos dos a~tigos 7.0 e 8.0 do decreto n. o 26:636, de 25 do Ma~o
do 1936, sondo colocado no r~giJll~nto de cava~al'la
.n.? 2 e ficando no situação de hceucrado, o ex-alferes
miliciano do cavalaria António Manuel do Monto Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde
8 de Outubro de 1936.
.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 2-1 de Outubro do 1936).

Disponibilidade

CapitiLO do infan~aritt, adido, António Az~vedo dos Reis,
que, de regresso do :Ministério do 1nte1'101',se apresen-
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tou em 16 de Outubro de lU3G, por ter deixado de
prestar serviço na polícia de segurança pública.
(Y'lsadn pel'e 'I'rtbun al de Contas cm 27 do Oumbro
do 1936. Não
são devidos cmatumentos,
nos termos do decreto
n.? 22:257).

Reserva

Brigadeiro, comandante d~l, L." brigada do cavalaria,
Leopoldo Angusto Pinto Soares e tenente do batalhão- de metralhadoras n.? 2, Flaviano Henriques de
Miranda, nos tormos do § 3.° do artigo 10.° do decreto
n.? 17:378, do 27 do Sotembro de 1929, o primeiro
pOL' ter atingido o limito do idade e o segundo por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo SOl' considerados nesta
situação, respectivamente) desde 5 de Outubro e 21
de Sotembro de H)36.
(Visada pelo Tríbnnal
de Contas em 27 do Outubro dI> 19(16. São
devidos omcluruontos,
nos Lermos do decreto n, 022:251).

Por portarias

de 24 de Outubro findo:

Reintegrados no serviço do exército, nos termos dos artigos 7.° e 8.0 do decreto n.? 2G:636, de 25 de Maio
do 1936, ficando na sitnaçâo de licenciados e colocados nas unidades que lhes vão indicadas, o ex- oficial
e ex-aspirante a oficial milicianos 11 seguir mcncion<~dos, devendo ser considerados nesta situação desde
20 de Outubro de lU3G:
Na L 11 companhia do saúdo, ex-tenente miliciano médico
Carlos Cíncinato da Costa Frias.
No :~g.imento do caval~ria n.? 2, ex-aspirante a ofici~ü
miliciuno
de cuvalaria
António de Sousa IlolstOlU
Bcck.
(Visada.

pelo Trihuunl

de Cor>la. em 29 do Outuheo

,ln 103&).

Adido

Capitão do infantnrin, da 3.a Ropartição di. 1.3 DirocC;ão
Geral deste Ministério, Ilcrmano Dioao da Cunha. Vor
ter sido requisitado pnra de~emponh~r uma e01l1issíio
de serviço dopondento do Ministério do Intorior, na
guarda nacional republicana, devendo SOL' cOllsidl\rndo
nesta situação desde 21 de Outubro do H)3ü.
(AnotnJa

polo 'I'ríbunal

de COlltll$ om 3 dó

oYólUIl,O do l!l3ü)o

2.' Série
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Reserva
l\fajor de aeronáutica,
director do depósito de material
n~ron~utico,
JoaquiJIl Tt)dim de Sousa Lõbo, por ter
sido _Julgado incapaz
do servic;o activo pela junta
h.ospltar do inspccçâc, devendo ser considerado nesta
situação desde (j de Outubro de .1036.
(Vj,ada
.)\0

poto 'frihunal
de COllta,
deddos
emolumento.,oos

Por p01·ta/'ias

om 31 do O"tubro de 1936. Não
termos do decreto n.? 22:251).

de 31 de Outubro findo:

Reintegrados
no serviço do exército, ficando na situação de licenciados e colocados nas unidades que lhes
Y~o. ~'ospectivamento
indicadas,
os seguintes ex-oficiais
mIlIClallos, nos termos dos artigos 7. o e 8. o do docreto
n.? 26:G36, de 25 de Maio último, devondo ser considerados nesta situa~ão desde 20 de Outubro de 1936:

No .regimento

de artilharia ligeira n.? 2, ex-alferes mílíetano de artilharia Alfredo Paulino.
o
24,
No grupo mixtoindependento
de artilharia montndan.
ex-alferes
miliciano de artilharia
Eugénio Florêncio
Alvos da Mota.
No rceimonto do artilharia do costa n. o 1, ex-alferes milici~no de artilharia José Vicente da Cunha Mafra.
(Anotada

pele Tribunal

SupranllDlerárin

do Contas

em 5 de Novembro

de 1936).

permaaente

Oapitão doillbntnriu,
supranumcrário
permancnte, a~i~o,
José de Almeida
(lnssar, que, de regresso do MllllStório das Fjnan~as,
50 apresontoll
em 2~ de Outubro
de 1930, por ter tleixado de prestar servl<;O na guarda
fiscal.

t . e n jO do Novembro do1930. Não
(Visa la polo Tribunal cio C Oll as '.
d deeraU> n.- 2l!:9b1).
lião uc\ft.1o$ (\n~olu!ut~utos, nOS ~cllnOS o

AdidOs
Tonollto, do oatalhão do ca<;adorcs n." 3, J?~é ~faria da
Mata, por lho tor sido concedida licen<;a tlllllltada.
-, do ContllS ..xl 5 do No\'ombro
( !lotada plll.. T ,liJu!)'"

de 1936).
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Tenente, supranumerário
permanente, do batalhão de
caçadores n." 8, Acácio Teixeira Lopes, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, devendo ser considerado nesta
situação dosde 26 de Outubro de 1936.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 11 de Novembro

do 1936).

Disponibilidade

Tenente-coronel
de infantaria, adido, Júlio Garcez de
Lencastre, que, de rogresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 31 de Outubro de 1936.
(Vi.nda pelo Tribunal de Contas em 6 do Novembro de 1936. Não
são devidos
emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:2~7).

Reserva

Tenente, do batalhão do metralhadoras n. o 2, José
lipe de Campos, por tor sido julgado incapaz do
viço activo pela junta hospitalar de inspecção,
vendo SOl' cousiderudo nesta situação dosdo G do
tubro do 1936.

FiserdeOu-

(VIsadn pelo Tribunal de Contas em 10 do Novembro de 1936. São
devidos emolumentos,
nos termos do decreto 11.0 22:257).

POt'

portarias

de 1 do corrente mês:
Reforma

Ooronol do infantaria, com o curso do ostado maior,
adido ao quadro, Gonipro da Cunha do Rça Oosta
Freitas o Almeida; capitão de infantaria no qllad.ro
da arma, António Teixeira o tonon tos
infnn tarla,
do rogimento de infantaria n." 3, João Tl'i."eira da
Oosta e, suprnnumerários
permanentOH do mesJIlO ~'o'
gimeuto, Joaquim 'rristão Poroira Pim~ntn do distl'lto
do recrutamento o reserva n.? :3, ?IIaullol.r'oaqlliOl Doo
miu~tles o, do depósito disciplinar, António j\:_f?n~/
Pereira, nos termos do artigo 1.0 (lo decreto n.? 2;>:31 ,
de 13 do Maio do 1935, <levando 80r considerados
nesta situação dosdo 17 do Outubro do 10;30.

üd

d 1930.
(V'
j~adn polo 'I'rtbunnl do COlltns cm 10 do No\'olllbro o .~.'.2:;1).
Silo davldos OJUOIUIllOllt08, nos torl006 do dl'croto n. 0-'

2,· Série
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Coronel ,do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranu~~rál'lo permanente, Firmino da Silva Rêgo; major mihCI~no médico, no quadro especial, Manuel Joaquim
RLUvo da Fonseca;
capitãis: de infantaria, no quadro
da arma, José António Teixeira Saavedra, Columbano
Djalmo Brandão de Azevedo (I Alfredo Augusto de
Morais Matos ; sllpranumerúrios
permaneutes,
Alcídio
Augusto Lopes de Almeida, Elísio Margarido Pinto
Garção, António Gomes Ferreira, António Soeiro da
Costa, Francisco
Rodriguos
Poroira, J oão Bernardo
Pessoa e Luiz Heuriq uo Cordeiro;
e milicianos, do
quadro especial, João Boavida, José Joaquim Guedes
Gomes, Heitor Godofrodo Ribeiro do Almeida e João
de Magalhãis Heleno;
de cavalaria,
supranumerário
permanente,
do regimento de cavalaria n." 6, Manuel
José ~larques;
do serviço de administração
militar, da
La Reparticão da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra,
Edmundo
Augusto 'I'orres Baptista;
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar) no
mesmo extinto quadro, Aníbal Falcão; e, na situação
do resorva, António Augusto Franco; tenontes : de infantaria,
no quadro da arma, Manuel de Almeida,
Amaro Garcia Loureiro
o João Silveira BettencOllrt;
do regimento
de infantaria
n.? 3, ::\lanuel José Nogueira Leite Braga e Fernando
Vieira de Azovedo;
do batalhão de caçadores n. o 8) António N orberto de
Matos Cordeiro·
do distrito do rocrutamento
e reserva n." 3 Au~usto Carlos do Brito; Sllpranumerários perma~ontl~s,
Diogo Martinez
de Lima, Artur
Augusto Rodrigues, José Vieira Cam~os de Carvalho,
Armindo de Almeida Machado, José VlCente Brochado,
Manuel Gon<:ah-os pureza, Alfredo da ~ilva. Gom~s,
Pompcu da. Costa, Carlos Assis, do, roglmento de ~nfantaria n,o 13, Josó António do LIma, do d(>pós~to
g~r:,tl de material
de aquartelamcnto,
,l\fanuell\1a.tlaS
Juntor; o milicianos,
do quadro oSJlOClal, Carlos Aug_~~~o Gonçalves
Codho,
~orge :~'~rnando ~~ C:,uz
\ ren-a o .T CSl~ António POlllblllho J,UlllO~; ~lo ~l tJ!h~lt~
no quadro da arma, Adão InácIO CarIap,t~o~o,
SOl"\'iço do admirtÍstração
militar, sURranuomerano perInul1cnto, do rrgill1C'llto do infan~ar!ll n. 13, l\1a~~e:
Maria Forroiru do A brcu ; do O)(tllltO quadro a~x:rhal
<lo artilhnria
no !U('sJllO extinto quadro, Alipro 1\1ft. I
" ,
r "
'''nontos
AntólllO
"
.
o( O Gama, C sllpranumcraIlOS pellU" ,
do SOusa Pinto Cardoso Jfachado, Joso ConsclôncIa e
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Abílio Lima da Costa; e na situação de reserva, Dâmaso Costa o Ernesto Marques Albuquerque da Silva,
todos nos. termos do artigo 1.0 do decreto n.? 25:317,
de 13 do Maio de 1935, devendo SOl' considerados
nesta situação desde 17 do Outubro de 1936,
(Visadas pelo Tribunal da Contas em 19 de Novombro do 193", Não
são devidos cmotumoutoa,
nos termos do docroto n,· 22:257),

•
Por' portarias de 7 do corrente mês:
(Anotad,,,,

pelo 'I'rfbunul

do Contai

em 18 di Novombro

da D36)

Adido

Capitão
cisco
para
dente
eõos,
3 do

do artilharia, em disponibilidade, Manuel FranGoulart do Medeiros, por ter sido requisitado
dosemponhar uma coiuissão do serviço dependo Ministério das Obras Públicas e Comunicadevendo ser considerado nesta situação desde
corrente mõs.
Oficiais ml'lelancs

de reserva

Capitão miliciano médico, da 3,:\ companhia de saúde,
Armando Borges do Almeida, 1108 termos do § 3,° do
artigo 61.0 do decreto n. o 1~:017, do 2 de Ago to de
1026, 1101' ter atingido o limito do idade, devendo scr
considerado nesta situaçilo desde 17 de Outubro do
1936.
Baixa do serviço

'I'onentce-corouéis
.José Muria Cardoso O João dos Santos Jacob, major José Murçal Corroia <ln Silva O capitão J osé do Sousa Guimarãis, todos milicianos módicos do reserva, nos termos do § 5.° do artigo G1.°
do decreto n.? 12:017, do 2 (}o Agosto do lO:2G, VO,r
terem atingido o limito do ídudo, devendo S( r cont;Idorados nesta sitllaçüo, rospl'cti\'amouto,
desde '},7,
30, 27 e 15 do Outubro do lÜ:.3G
.:
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Geral

de 9 do corrente mês:

(Anotada

polo Tribunal

do Contos om 11 de Novombro

de 1936).

Demitido J osé Firmino do cargo' de segundo continuo
dôste Ministério, porque, tendo completado
70 anos
de idade, optou polos vencimentos
de reforma
que
lhe competem como soldado pensionista
da guarda
nacional republicana.

IV - PROMOÇÕES
Por podaria

de

30 de Setembro do corrente ano:

(Vi ada polo Tribunol d« Contns CIO 20 de Outubro do 1936. São
de vídus emolumontos,.
nr.s termos do dccruto n.? 22:257).

Adido
Major médico, o capitão módico, ["lido, em serviço no
l\linistório
das Finanças,
na guarda fiscal, António
Luuzes :\fonteiro Leite o Santos.

Por pOltarilt

de 10 de Outubro findo:

(V'hadn pelo Trlbunnl de Conta' em 17 de Outubr~ ,d~ 1956. 810
d.o\"i005 emolumento.,
aos termos do de.rnto n, 22.251).

2." regiãO militar - Quartel general
Coronel, com o curso do estado maior, adido ao quad~o,
chefe do estado mnior, o tcn nte coronel de arti!1uI.rJa,
com o mesmo curso, tlllido ao quadro, do regImento
do artilhaJ'ia ligeira n. o 2, António José Bernardes de
Miranda.
Regimento de artilharia

Corooul, comandante,
da escola

prática

da

ligeira n. o 4

o tenonte·coronel
arma,

~e arti1h~ia,
Manuol da Süva Mu.rtms.
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de 17 de Outubro findo:

Por portaria

(Visada pcIo Tribunal do Contas em 27 de Outubro do 1936. São
devidos emolumentos, 110S rermcs do decreto n.? 22:257).

Grupo de artilharia

a cavalo n. o I

Alferes veterinário, sem prej uízo de antiguidade, o soldado n.? 216/31, do regimento de cavalaria n.? 1,
António Martins de Sousa Júnior.
Hospital militar

regional

n. o 4

Tenente-coronel módico, o major médico, director, José
Maria Soares.

Por portarias

de

1 do CD/Tente mês:

(Visadas pelo Tribunal do Contas em 9 do Novembro de 1936.
Silo devidos omolumoutos, nos termos do docroto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar, Armando Correia Mera, José Augusto da Costa Almeida
e Mário Alvarenga Rua.
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes, o aspirante li. oficial, da Escola Militar, Mário
Agostinho de Mendoça Frazão ,
Regimento de infantaria

n.O 16

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da Bscola Militar, Armando Lourenço Coelho dos Santos.
Regimento de infantaria

n. o 17

Alferes do serviço de administração
militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da Escola Militar, António Coelho.
Batalhão

de caçadores

n. o I

Alferes, os aspirantes a 'oficial, da Escola Militar, José
Sacadura Moreira da Câmara Josó Nocueira Valoute
· e Joüo Saraiva Côrte Real.
'o
Pires

2.· Série
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Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar, Rozérío
Paulo de Oliveira Seixas e Fernando Ferreira Pinto
Resende.
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes, o aspirante a oficial, da 'Escola Militar, Vasco
António Lopes da Eira.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola Militar, Álvaro
Marques de Andrade Salgado.
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar, Luiz
Joaquim de Sequeira Manso Couceiro Leitão, José
Maria da ponte Rodrigues, Paulo Eduardo Silva de
G ou veia Durão e Ernesto Armindo Felgueiras e Sousa.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Alferos, os aspirantt's a oficial, da Escola Milita}', Anselmo Guerra Correia, António Luiz Tadeu, Angelo
Ferrari e Mário 1IachaJo da Gra~a.
Regimento de artilharia

ligeira n." 5

Alferes, o aspirante fi oficial, da Escola Militar, João de
Paiva de Faria Leite Brandão.
Grupo independente de artilharia

de montanha n. o 15

Alferes, o aspirante fi oficial, da Escola Militar, Miguel
Martins de Sequoira Braga.
O

Grupo mixto independente de artilharia

montada n. 14

Alfel'0s, O aspirante a oficial, da Escola Militar, João
Vitor Tel."'wira Bragan~a.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militará ~anllel Maria Delcado e Silva, Armando Macha o a
Silva e Francis:O António Correia Lel1l.
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Regimento de cavalaria n. o 2

Alferes, o aspirunto
Feliciano Pereira

a oficial,
Rabnça,

da Escola

Militar,

António

Regimento de cavalaria n. o 3

Alferes,
os aspirantes
a oficial, da Escola
Militar,
Eduardo
Joaquim :JIngalhúis Almeida Martins Soares,
Mário Mar<lUl's do Andrade e Joaquim Furtado Leote,
Regimento de cavalaria n. o 7

Alferes, o aspirante
a oficial, da Escola
jamin! Fernando Fonseca de Almeida.

Militar,

Ben-

Militar,

Fer-

Regimento de sapadores mineiros

Alferes, o aspirante a oficial, da Escola
nando do Sousa. ~Iedejros Júnior.

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alferes, os aspirnn tos a oficial, da Escola Militar, Raúl
do Brito Subtil o Humborto LOPl'S Gonçalves Garcia.
Regimento de telegrafistas

Alferes , os aspiruntes
a oficial, da Escola Militar, Manuol Barbosa de Matos Chaves o Armando Mesquita
Pereira Cosme.
Batalhão de pontoneiros

Alferes,
gério

os aspirantes
a oficial, da Escolu Militar, RoJaime do Campos Cansado,
João José RodrígU0S Mano,
Urbano Augusto Pires Bonitos, Josó do
Freitas Soares o l\[lírio J org~ Rius do Sousa.

Por portaria 'de 1 do corrente mês:
(Vlonrla pi-lo 'I'ríbu nnl dn Couta. PIIl 19 do Nov~mhro
do 1936.
São UO\·t<108 OUlOIUDH'utoll,
nos t~rlO08 do decrete 11.°22:2:17).

Ministério da Guerra - 3,' Direcção Geral
Serviços cartográficos do exército

Capitão,

reiro,

o tenente

do infantaria

Ambrósio

Regimento de infantaria

Capitão,

o tonent

do iníantaria,

Lou-

n. 6
O

do distrito

monto e res rva n. o 6, J osé Correia
Monesos.

Afonso

do rccrcts-

de Noronha

o
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de Lisboa

Capi.t~o do extinto quadro de oficiais do secretariado
ID!htar, o tenente do mesuro extinto quadro, do distrito do recrutamento () reserva H.O 21, João Farinha.

Por jJortal'ias

de 1do corrente

/II

(is:

<\'lsndns p e lo Tribunal de ('Ollf;t11 e m 20 de NO"cml)f'o de 1036.
~:lO dt'vidos
r-muhunc n tca, nos ter-mos do decreto 0.022;257).

Ministério

da Guerra - 1. Direcção Geral- 1.' Repartição
8

Alf('res do quadro dos serviços auxiliares do exórcito, o
s:trgl'llto ajudante (](' infantaria, do batalhão n.? 5 da
gU:ll·d.a nuciouul
l'épUbliclllltl, Tito Aetóuio Godinho.
Ministério

da Guerra -1.' Direcção Geral-

2.' Repartição

Alferc,,> do quadro <Io~ serviços auxiliares do exército, o
sarg<,nto ajudante do socrotarindo militar, {lo distrito
de recrutamento
li rc SOlTa 11.05, J osó Pereira de Faria.
2.' região militar
Quartel general

Alfol'tls do quadro dos serviços auxiliares do oxórcito,
s~lrg<'nto ujudantc .lo t'cCJ'ct<lriado mi.litar,. do distrito
do recrutnmcnto

e reservn

n. o 18,

LUlZ UltS::iOS

Direcção do serviço de obras e propriedades

°

Bonot.

militares

.AlferCH do quadro (los sen'i<:os auxiliares do exórcito, o
SHrgen to aj u dall to, do batalhão do mctralhadoras n. o 2,
Manuol Gomes do Sousa.
4.' região militar
Quertel general

Alfol'Ps do qundro dos serviços ~uxiliar.c~ do exól'?ito! o
B<lrg(lllto ajudante do secrrturlttdo
milItar,. do dl:-lt:lto
do recrutamento o rc. en-a n." 16, AntóDIo da SIlva.
Pialho.
J.' brigada de cavalaria
Quartel general

.

c\lft'r( s do quadro (lo ~l'rric:os t1uxi1itl~c~ do oxérclto, O
SUI'gento ajudante <lo seC'retnriado I~lttllr, do quartel
gonoral da Ln f<:'giao milittlr, ,A.utÓIlIO Augusto Serra-
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n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento
de cavalaria iJ..o 7,
Carlos Augusto Ventura Vilares,
Regi mento de infantaria

~. ° 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
supranumerário
permanente,
o sargento ajudante, supranumerário
permanente,
do batalhão de caçadores
n." 2, .António da Graça.
Regimento de infantaria

n.O 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do batalhão
de caçadores
n." 9,
Manuel da Cruz.
Regimento de infantaria

n. ° II

Alferes do quadro dos sorviços auxiliares
supranumerário
permanente,
o sargento
pranumerário
permanente,
do regimento
n.? 16, Joaquim Augusto Quaresma.
Regimento de infantaria

do exórcito,
ajudante,
sude infantaria

n.O 17

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do ox6rcito, o
sargento ajudante,
do regimento
de infantaria
n." 15,
João Cunha.
Batalhão independente de infantaria

n.O 23

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do ex6rcito, o
sargento ajudante, do batalhão independente
de infantaria n.? 25, Clemente da Silva Sampaio.
Batalhão de caçadores n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do ex6rcito, o
sargento
ajudante,
do batalhão
do caçadores
n." 6,
Joaquim Bernardo.
Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes do quadro dos serviços nuxiliaros do ox6rcito, o
sargento ajudante de infantaria,
do batalhão n." 2 da
guarda nacional republicana,
Manuel Crêspo-

2.' Série
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Batalhão de caçadores n." 7

.Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcito o
sargento
ajudante,
do regimento
de infantaria n.o' 1,
Gerardo Marques da Cunha.
Batalhão de caçadores n.? 9

Alferes do quadro dos senic;os auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento
de infantaria n." 8,
Manuel .Augusto Pires.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
supranumerário
permanente,
o snrgento
pranumerário
permunrnto,
do regimento
n.? 10, Alberto Augusto de Azevedo.

do exército,
njudante, sude infantaria

Distrito de recrutamento e reserva n.· 3

Alferes

do quadro

sargento ajudante
militar

territorial

dos serviços auxiliares do exército, o
do secretariado
militar, do tribunal
do POrto, Manuel N ogueira Exposto.

Escola Prática de Artilharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
aj udante,
do regimento
de artilharia
ligeira n." 4, Júlio Duarte da Silva Montalvão.
Regimento de artilharia

ligeira n.? I

Alferes do quadro dos serviços auxili~res
sargento
ajudante,
da Esc~la PrátIca
Emídio

Aucustv
o

do exé~'cito: o
de Artilhana,

do Ascensao.

Regimento de artilharia

ligeira n.? 2

Alreros do quadro dos serviços auxilia~os do eX,ército, o
sargento
ajuuante,
da 2.a compaollla de saude, Manuel Alvos de Sousa.
Regimento de artilharia

A.lferes (lo quadro
sm-

'I

ligeira n.· 4

(los srl'\'iç'os auxiliares do exórcito: o
I I,'
I'L l>l':ltl'C'l de Cavalaria,

, gonto :lJUl ante, 1 a
António ::\faria 'imõos.

J!.;~('O

Regimento de artilharia

<

'

'

ligeira n." 5

.

s('l'\'i\o~ allxilian:s ,~o exórcltO, ~
bitl'rrl'lltO
"
I' t
lo') _, o r""'1'111>0 do IO;-\lI11entode
ca
b'
,tJUt,tlll1,.(
'd'
'Valaria u.? Ü, llelanuillo :Matoti do AI01e1 a.

A.1fprns do quad

1'0 dOK
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de montanha n. o 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
aj udaute, do rogimento de infantaria
n. o 3,
António Teixeira.
Gr.upo mixto independente de artilharia

montada n. 24

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
sargento
ajudante,
da Escola Prática
Ernani Pinto de Almeida.

O

do exército, o
de Artilharia,

Companhia de trem hipomõvel

Alferes do quadro

dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da Escola Prática de Administração
Militar, Mário Augusto de Carvalho.
Bataria de artilharia

de defesa movei de costa n.O 2

°

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
sargento nj udante, do batalhão independente
de infantaria n.? 23, José do Couto Vaz.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
sargento
ajudante,
do 2.u grupo de cavalaria
n."
António Pedro Carretas,

o

9,

Regimento lIe cavalaria n. o 9
2.' grupo

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
sargon to ajudante, da La companhia do administração
militar, Luiz Cervãis Ilodrigues.

°

Regimento de sapadores mineiros
2.' grupo

°

Alforos do quadro dos sorvicos auxiliares do ex6rcito,
•
03
sargento ajudante, do hutn lhão de motrnlhadoras
n.
,
Mário Augusto de Araújo.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alferes do q uadro dos sorvicos auxiliares do exórcito, o
surgento ajudante,
do regimento de tolegrafbtas,
130·
larruino Monteiro da Cunha.
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Regimento de telegrafistas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército o
sargento ajudante, do 3.° grnpo do regimento de sapadores mineiros, Rufino Antunes Gaspar.
Alferes do q undro dos serviços anxiliares do exército,
supranumerário
pt>rmanente, o s.argento ajudante, sapranuraerúrio
permanente, do batalhão de pontDnruros,
Joaquim Simões Castelo.
Batalhão de automobilistas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante,
do regimento de sapadores mineiros, Herculano Martins Vaz Genro.
Escola Militar de Aeronáutica

.Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento
de cavalaria n." 7,
Júlio 'Manuel de Sousa.
Grupo de aviação de informação n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxili1ll'f's de exército,
supranumerário
prl'mallentc>, o sargento ajudanto, supranumorãrio
permanente,
da Escola ])filitar de Aeronáutica, Luiz rrorcato Freire Curado.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

.Alferes do quadro dos servicos auxilia~es do o:,érc~to, o
sargento ajudante, do regImento de mfnntarIa D. 17J
ldilio

Venâncio

Lima.

Grupo independente de aviação de protecçãO e combate

Mferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
Sargento aj udante, do regimento de infantaria n. ° 2.
Jo 6 Luiz Hodrigues.
,,
, ..
.Alferes do quadro do' s(1]'viços aU:Xülares ~10 exér cito,
sUpranumorário
pornUulúuto, o sargonto ajudante, supranumedrio
prrmanento.
cio batHlI~ão ~~ caçadores
n.O 2, Manu '1 Ji'ranci ico Forreir[\, GUlmarms.
~scola Prática de Administração

Alforos
Slll'~

UO 'lu. dro do'
nto

ujudante,

Tncl<tno do Araújo

Militar

crviçog lluxiJiaros do exércit~, O
.do batalhão
de caçlldoros n. 7,
ZUl.arto.
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Depósito geral de material de aquartelamento

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante de infantaria, do batalhão n.? 1 da
guarda fiscal, António Augusto Lopes.
Instituto Profissional

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento de infantaria n.? 12,
Mário de Matos Queiroz.

Por por-tarias de 7 do corrente mês:
(Visadas pelo
São devidos

Tribunal
do Contas em ln de Novembro de 1936.
omolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n. o

((

Capitão, O tenente de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 11, António Pires Mendes.
Batalhão independente de infantaria

n.O 23

Capitão, o tenente, do batalhão independente
taria n.? 25, José Pinto Correia.

de infan-

Batalhão de caçadores n.O I

Capitão, o tenente de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 12, José Luiz Nunes de Carvalho.
Quadro da arma de cavalaria

Brigadeiro, com o curso do estado maior, o coronel de
cavalaria, com o mesmo curso, tirocinado, adido ao
quadro, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, António Maria de Freitas Soares.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 20 de Outubro findo:
d

lnSG•

(Vlsada
polo 1'rlbunal
do Contas CIU G do NovOlllbro o g."o51).
São devidos emctumcntos,
nos termos do docreto n ••• ,-

Reforma

Tenente, o alferes na mesma situnçâo, inválido de gu~rr:~
0,0 extinto quadro auxiliar do artilharia, GaudeJ~(~o
lioruaudos, nos tormos do artigo 67.0 do doere

2." Série

x.-
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n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, alineas b) e d)
do sou § 1.0, artigo 68.0 do mosmo decreto e artigo 90.0
do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro de 1929
contando a antiguidade desde 1 de Dezombro d~
1935.

v-

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

a

2. Repartição

Por portaria de 19 de Outubro findo:
Re!limento de infantaria

n,O 6

A.lferes miliciano, licenciado, do regimento de infantaria
n.? 18, Egas Mondes de Carvalho.
Batalhão de ciclistas n. ° I

Tenente de infantaria,
de Jesus da Silva.

no quadro

da arma,

Manuel

Direcção da Arma de Engenharia

Exonerado de director, o general João Baptista de AI.meida Arez, por pedir.
DIrector, o general Raúl Augusto Esteves.
I nspecção das tropas de comunicação

Inspector o briCl"adeiro de onCl"onharia,director do Colégio l_\,filitar, A~tónio Alfred~ de Magalhãis Corroia.

Por portarias ele 24 de Outubro findo:
Ministério da Guerra _ L' DirecçãO Geral- 3.' Repartição

Tenente de infantaria, supranumerário permanente, do
fi:upo de aviação de informa\rtO D. o 1, João Augusto
010 Gonçalves.
Ministério

O

da Guerra - 2.' Direcção Geral

comissão

do contencioSO

or10nel de rl1Cl"el1harÍ"tno qua(lro da arma, Roberto
(e Oliveira I~nto.' "
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Oulldro da allma de infantaria

Cbronei, do regimento de infantaria
Eduardo Freire de Andrade.
Tenente, do distrito de recrutamento
Guilherme Martins Gonçalves.
Supranumerârios

n.? B, Caetano
e reserva n.? 3,

permanentes

Capitãis, do regimento de infantaria n.? 3, Júlio César
Gonçalves e, Camilo Dias de Lima a, do, distrito de
recrutamento e reserva n.? 3, João Hermínio Barbosa.
Regimento de infantaria

n. o 8

Tenente, do regimento de infantaria n. ° 3, Rodolfo Martins Viana.
Regimento de infantaria

n.O 15

'll'enente miliciano, do quadro especial', do regimento de
infantaria n.? 3, Manuel Martins Afonso.
Regimento de Infantaria

Tenente de infantaria,
tónio Ferreira.

n.O 16

no quadro

Regimento de infantaria

da arma,

José An-

n,O 11

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento de
infantaria n.? 3, António Maria de Sousa Pinto.
Batalhão de caçadores n.O I

Tenente, do distrito do recrutamento
Gabriel Martins.
Batalhão de ciclistas

e reserva

n." 3,

n.O I

Tononto, do regimento do infantaria n." 3, Mário Cunha.
Distrito de recrutamento

Capitão do infantaria,
teves Busso .

e reserva n. ° I

no quadro da arma, CéRllr Es-

Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Segundo comandante, o tenonte-coronol de artilharia, nO
quadro da arma, Roque de Soqueiru V ul'ojM.
Regimento de cavalaria
2," grupo

n. o 9

'I'cnonto do extinto quudro auxiliar do artilharia,
grupo de urtilharin pesadu H.02, José do Pussos
mas, sem dispêndio para fi Fnzond a Nacional.

g~
I

2~"Série

ORDEM
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1.' companhia de saúde

Tonento do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
do hospital militar principal do Pôrto, Bernardin~
Fernandes Pereira.
1'ribunal militar territb'rial do Pôrfo

Ten~r:te do extinto quadro do oficiais do secretari'ado
Il7lhtal', do quartel goneral da L" região militar, FranC1SCO Maria da Purificação
Alves Ribeiro.
Escola de Educação Física do Exército

Professqr eventual, o tenente, do regimento de infantaria fi. o 1, Celestino Bornando FelicianQ Marques Pereira.

POf'

p(J1'ta1'la de 3L de Outubro findo:

Ministério da G~erra - I.' Direcção üeral- 3.' Repartição

Ohefe, o coronel do infantaria,
Francisco Pires do Cllrmo.

no quadro da arma, José

Ministério da Guerra - 3,' Direcção Geral- 4.' Repartição

Oapitão do artilharia, com o curso do estado maior, do
quartel g<>nera1 da 3.· regiüo militar, Luiz Ântónio
Simõe' Candeias.
Regimento de infantaria

T0)1(Into do infantaria,
no quudro
J<'ül'I'oira Soares Ul' Alhül'garill.

n.· I
da arma, Eduardo

Re!limento de infantaria n: o 2

'l'~n~llto <I( infnnfuria, no <lllndro da arma, Ernesto For1'011'ada Oosta,
Regimento de infantaria n. o 7

COlllan{lantc O ('oronol <lo illf1lnt:lria, do distrito do re,
.' P'
t
Cl'lltall!(\llto o resi rvu J1.0 :2, BL'UsnrlO lIuon a.
Regimento de infantaria n. o 8

~raJ'o l'
.'
'. o 9 António Eduardo
, r, uo rr- rm nto <lo Ulhutarl,l n. ,
d N
<-:uIJl'al o a tro, ~eU1 di~pcndio para a Fazon a [lClonaI.
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Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitão de infantaria,
vedo dos Reis.

no quadro

da arma, António

Aze-

Quadro da arma de artilharia

Major,

inspector
de artilharia
do comando
Açôres, José Inácio de Oliveira.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
gusto, da Assunção

dos

Mário

Au-

n. ° 1, João

An-

ligeira n.O I

no quadro
Marques.

Grupo de artilharia

Tenente, do grupo
tónio Montalvão

militar

da arma,

pesada n.O 2

de artilharia
pesada
dos Santos e Silva.
Regimento de telegrafistas

Tenente, do batalhão de pontoneiros,
de Magalhãis, por pedir.

Alexandre

Guedes

Batalhão de pontoneiros

Alferes, do regimento de sapadores de caminhos de ferro,
António Ferreira Molarinho Carmo e Arnaldo CarrilhoEscola Central de Oficiais

Instrutor
de equitação, o major, do regimento
de cavalaria n.? 3, Armando Idalino da Cruz Mesquita,
qn~
regressa ao seu antigo lugar nos termos do decreto-leI
n.? 24:854, de 7 de Janeiro
do 1935, e alínea a) da
portaria n.? 7:977, de 17 do mesmo mês.
Depósito geral de fardamento e calçado

Director,
o tenente-coronel
militar, das inspecções
vier da Mata Pereira.
P01'

portarias

do serviço de administração
do mesmo serviço, Artur Xa-

de 7 elo corrente mês:

Quadro da arma de infantaria

Coronel do infantaria,
com o curso do estado maior,
comandante
da escola prútica
da arma, Agostinho
Barreto Rodrigues
de Olivch-u, por pedir.
CapitttO, do batalhão de caçndoros 11.° 7, Manuel OterO
Ferreira.
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N.o 19

Escola Prática de Infantaria

Comandante,
o coronel, do regimento
Ernesto Gonçalves Amaro.

n. 04,

de infantaria

Regimento de infantaria n.O2

Ton?nte
módico, do regimento.
RIcardo Horta Júnior.

de infantaria

20,

n, o

Regimento de infantaria n.O 5

<4t

Capitão de infantaria,
da escola pnítica
nio Augusto Ferreira.

arma,

Antó-

da arma,

Fran-

permanente,

Emí-

Regimento de infantaria n.· 14

Major de infantaria,
da escola
cisco Lopes de Azevedo-

prática

Batalhão de caçadores n. ° 7

Capitão

de infantari<1, supranuIllen'lrio

dio Augusto

Vergílio.

Grupo mlxto independente de artilharia

Alferes,
do grupo do .n-tilbarin
mando :Machado da Silva.

Grupo mixto independente de artilharia

.Alferos
.

do O'l'UI)Ode artilharia
'

o

ci rco António

P01'

Correia

montada n." 14

contra

aeronaves,

montada

contra

Ar-

n.· 24

aeronaves,

Fran-

Loal.

portarias de 14 do corrente mês:

Ministério da Guerra _ I.' Direcção Geral- 3.· Repartição

'l'er:onte-corollol,
CISCO

Vicente

do r0gimento

de infantaria

n." 7, Fran-

da Silva-

Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral- 1.. Repartição

Chefn, o coronel
com o cursO do estado maior, do 1'0gÍlnonto de inlantaria n.? 11, Fernando Augusto Bor-

ges Júnior.

Regimento de infantaria

n. ° 4

.

COIlln.nduoto O eoronol do batalhão io<lopondonte de mfantaria n:o 25, 'ar1~s Alberto Gooçoalves Marques.
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n. o 7

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, em
disponibilidade, Júlio Garcez de Lencastre.
Re.gimento de imanlatia. n~O' li

Comandunm, o coconel, do regimento de infantaria
Mário Sílvio Ribeiro de Meneses.
Regimento' de1lníantaria

11.

° 15,.

n. o 12'

Cómandante, €I coronel. de infantaria, da delegação n.? 1
do distrito de recrutamento e reserva des Açôres,
Antero Homem de Noronha.
Regimento de infantaria

n.· 15

Comandante, o coronel, chefe da 3.a Repartição da Direcção da Arma de Infantaria, Geraldes de Figueiredo Abreu e Castro.
Regimento de infantaria

n.· 17

Capitão de infantaria, supranumerário
de Almeida <Dassar.
Rogimento de infantaria

permanente,

José

n.s r9

Comandante, O coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 8, 'I'ristão Augusto de Noronha Freire de Andrade.
Regimento de infantaria

n, o 21

Comandante, o coronel do infantaria, com o curso do
estado maior, da Escola Central de Oficiais, Vitorino
Henriques Godinho.
Distriro de recrutamento

e reserva

n. o I

'I'cnonto, do batalhão de caçadores n. o 3, .T 086 Antunos,
som dispêndio para a Fazendu Nacionul.
Distrito de recrutamento

e reserva

n. o 6

Capitão, supranumerário pcrmnnontc,
do rogimento
infantaria n.? 6, Josó Rodrigues dos Santos.
Distrito de recrutamento

e reserva

do

n. o 8

Clwfe, o coronel, do regimonto do infantaria 11.0 12,
Francisco Feio Valo, sem di:,;p0ndio para a !l'azoIldtt
Nacionnl;
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Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto n.O 7:823
de 23 de Novembro de 1921
'

Capitão miliciano

de artilharia, do quadro especial
do
conselho administrativo
da 1.a e 2. a Direcções G~rais
do Ministério
da Guerra, António de Matos Ribeiro.
Grupo de artilharia

Capit.l0 de artilharia,
Santos Marques.

pesada n. ° I

no quadro

Grupo de artilharia

da

arma,

João

dos

pesada n. o 2

Cnpitão de artilharia, da La Repartição da 3.:r Direcção
GoraI do Ministério da Guerra, Emídio José Crnjeira
de Carvalho.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
da Direcção da Arma de Artilharia, José Paiva de Almeida.
Batalhão de automobilistas

Alferes do oxtinto quadro auxiliar de artilharia,
da direcção do serviço do obras e propriedades
militares
do govêrno militar do Lisboa, Joaquim Rosado Charrua.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Alfl'res do extinto quadro auxiliar de C'Dgenbal'ia, do
batalhão do pontoDejros, Albino Gabriel da CostaJana.
Direcçllo do Serviço de Saúde Militar

Tenento-coronel
m{·dico,
do Vasconcelos Dins.

DO

quadro,

Alfredo Guilherme

Direcção do Serviço de Administração Militar

Capitão do serviço de adminj~tI'a\flo militar, em disponibilidade, José Gonçal\'(ls l\Incioira Santos.
.
Colégio Militar

As 'istento <lI'
dro da arma,

C':;tudOH, O capitão de infantaria,
~ imcão Nunes Vitória.

no qua-

Por portaria de 21 rio cOl'rente mês :
Minist 'rio da Guerra _

0,[ PIit• \J milicinno
.. ,
I
, (o

t..

Direcção Geral- 2.' RepartiçãO

1'0 CS])CCi'll com o curso da
. I . turi ' o, D~ 1\[an uo 1 F' rnnli JlI1an afia n , s

(]IW(

a~'nw, do regilllcuto
Cl. o d •lousa Viuna.

>
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Ministério da Guerra - 1.& DiI'ecção Geral- 3.· Repartição

Capitão, do regimento
da Silva.

de infantaria

n.?

16, Josó António

4.· região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

Capitão do extinto quadro
batalhão
de automobilistas,

militares

auxiliar
de engenharia,
do
JOtlO Antunes
Salvador.

Comando militar dos Açõres

Chefe da 'secretaria,
de infantaria
n.?

o major,

do batalhão

23, Albano Augusto

independente
Dias.

Batalhão independente de infantaria n." 23

Major do infantaria,
do comando
militar
dos
João Alpoim Borges do Canto, por pedir.

Açores,

Batalhão de caçadores n.' I

Capitão miliciano, do quadro especial, do regimento
de
infantaria
n." 1(), Fernando 11~llgÓllioda Costa Vieira,
por motivo disciplinar.
Batalhão de ciclistas n.' I

Alferes módico, do batalhão
iudependento
n.? 22, Josó Libertador
Ferraz Pereira
dispêndio para a Fazenda Nacional.

de infantaria
Monteiro, sem

Regimento de artilharia de costa n." 2

Capitão miliciano módico, do quadro especial, do regimonto do artilharia
do costa 11.° 1, Alvaro do Andrado
o Silva.
Grupo de aviação de informação n. o I

Alferes do quadro dOR H(,l'\'ic:os auxilinros elo oXl'relto,
do grupo indopon.lonto do aviação elo bombardoameutv.
J osó Maria Martins.
Hospital militar principal de Lisboa

Sub-director,

o major

módico

João Pedro

Medoiros

do

Almeida.
Colégio Militar

Instrutor
auxiliar
de tática CI tiro, o tcnontc
do hata,lhão do ciclistas 11.° 1, ()~(,tl1' SPPIH'Ol' M()ul~a Braz.

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 19 .

2." Série

Ministério
PaI' portaria

da Guerra - Repartição

559

Geral

de 26 de Outubro findo:

(Anotada

pelo Tribunal

de Contns em 28 de Outubro do 1936).

Colégio Militar
Exonerados

dos cargos

de professores
efectivos do0
nos termos do artigo 83.
~o decreto n. o 18:608, de 14 de Julho de 1930, respectívamonte,
os coronéis de cavalaria
Carlos dos Santos
Natividade
e Carlos Eugénio Álvares Pereira, os quais
deixaram
de exercer as suas funções em 23 de Novembro de 1935 e 18 ele Setembro do corrente ano.

5.0 e 8.0 grupos de disciplinas,

Por portaTia de 9 do C01'1'entemês:
Admitido

no Asilo

de Inní.lielos Militaros da Princesa
a
por lhe aproveitar a condição 5. do
artigo 4.0 do l'l'gulaIllI'Ilto
daq uele estabelecimento,
o
soldado refol'JlIll,do n. o (j94,. da 3. a divisão, do Depósito
Militar Oolonial, Augusto Baptit:ita.

D. ~farja Bl'nedita,

VI
Ministério
1>01'

pol'tarht

COMISSÕES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 23 de Outubro findo:

:\fantla o GoYérno da Hcpública Portuguesa, polós ~1ida G ucrra pela -'fariJlha, dissolver a corUlssao,
llOlllcada por portaria de ~ do Janeiro de 1935, oncarl'rga<1a dl' 0studar um novo plano de defesa da barra
!listros

do porto do Leixõl'~.

-

Por porta ria ele 2 do corrente mês:

'r
~)
'bI' portuguesa
polos xn0-\
anda o (lo\,erno <la h,e]lu ica , ver
'.
,
hlstl'O <la Guerra e da ..\lnrinIUl, dlssol
a comlssão,

,
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nomeada por portaria
regada de propor
as
mostrado ser necessário
Militar e harmonizá-lo
exército, e apresentar
a execução do mesmo
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de 14 de Outubro de 1926, encarmodificações que a prática tenha
introduzir no Código de Justiça
com a actual organização
do
um projecto de regulamento
para
Código.

Por portaria de 14 do corrente mês:
Tendo a Comissão
dos Padrões
da Grande Guerra
dado por findos os seus trabalhos,
por ter atingido
todos os objectivos dos seus estatutos: manda o Govêrno
da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, dissolver a mesma comissão e louvar todos os seus membros pela forma altamente patriótica como sempre conduziram os seus trabalhos,
conseguindo
fazer erigir os
padrões
da Grando Guerra
em La Couture (França),
em Ponta Delgada,
em Santa Maria, em Loanda e cm
Lourenço Marques,
que são outros tantos monumentos
que pelo tempo fora recordarão
o esforço e valor do
exército português
durante a guerra de 1914-1918.

VII-AUMENTOS
Ministério

SÓBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _I.a

Direcção

Geral-

2. a Repartição

as van tagons
do quo trata
o decreto
do 2·1 do Agosto do 1931, desde as datas
quo lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida mrncionados:
Concedidas

n.? 20:247,

Por terem completado o tempo de permanêncIa
taro desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n.· 17:378, de 27 de
de 1929, modlf1cado pelo decreto n.o 19:069,
Novembro de 1'30, necessárIo para o primeiro
de 10 por cento sObre o sôldo:
PaI· portaria

no oftclatenentes,
Setembro
de 27 de
aum&nto

de 10 de Outubro findo:

(VlsadIL p,10 'I'rlbunul
do Cor.ta. em 17 de Outubro d.103G.Sao
dovhlol omolnmentos,
no. to"nol do docreto 11," I'J:t57).

Infantaria - cnpitão An tónio
no batalhão do caçador '8

CO!'l' ia do Pinho Júnior,
:7, li sele 2 de Outubro

11.0

.2." Série
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de 1936;

administração
militar - capitão anilioiano
do quadro es.pecial, Lauro de Barros Lima, na 3. a Re~
partição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, desde
1 de Outubro de 1936; extinto quadro de oficiais do
sec:etariado
militar - capitão António José Marques
Guimarãis, no govêrno militar de Lisboa, desde 1 de
Outubro de 1936.

Por portarias de 17 de Outubro findo:
Infantaria _ capitiíis João Guedes das N eves Saoadura,
no regimento de infantaria n. o 14, desde 3 de Outubro
de 1936, e Mário Coelho da Silva, no batalhão de ciclistas n.? 2, desde 1 de Outubro de 1936; artilharia _ capitão, com o curso do estado maior, Horácio
Madureira
dos Santos, na 3. a Repartição da 3. a Direcção Geral dêste Ministério,
desde 1 de Outubro de

1936.

(Visada pelo Tribunal de Contn. em 27 de Outubro de 1936. Slio
devido. emolumentos,
no. termo. do decreto n." 22:257).

Cavalaria-tenente
João José de Figueiredo
Gaspar,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na polícia
de sogurunça pública, desde 21 dó ::3etombro de 1936.
("j'oda
pelo Tribunal
de Conlas em 17 de Novembro de 1996.
São devidos omolumentos,
nos termo. do decreto n.? 22:257).

Por p01·tal'ia de 24 de Outubro findo:
(Vi.adn pelo Trjbunnl do Contns em 31 do OutubYo. de 19,86. São
devido, .moiumenloS,
nos tsrmcs do dearolo n, 22:207).

Quadro
do oficiais generais - general Raúl Augnsto
Esteves
no
onsrlho Superior de Promoções, desde

20 do Outubro

do 1036.

Por portaria de 31 de Outubro findo:
n.'!.ndn polo Tribunal de Cont~s cm 9 de No"ol1lbr~ ~0.1~3)6. São
2.257.
\ . devidos emolumentos,
n08 terlUOs do doorelu n ••

Artilhariabl'igadoiro,
COm o curso do estad~ .maior,
Júlio da
oncr.i('ào Per ira Lourenço, na 1. JilSpCC~ão de artillHu'Ía, desdo 20 do OutU?l'o. do
t eng nharia _ coronel Hoherto do Ohv~JIa
Ln o, na
• _
•
1 'l'III'st/'no da Guerra

t?3 6;

suo do COlltcllCIOFO uo .1 I
dü:;do :27 do Outuhro Jn 10;Hi, tl'nento-coronol VontUI'a ~ru)h iro R 1imÍlo, uo quadro dn arma, desde 18

C OIDI

v

'
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de Outubro
de 1936; extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar - capitão J osó Maria de Lemos,
no quadro, desde 19 ele Outubro de 1936.

Por portaria

de 7 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal
de Coutas em 17 de Novembro de 1936.
São devidos emolumentos,
DOS termos
do decreto n.? 22:257).

Extinto quadro de oficiais do secretariado
militarcapitão José Carvalho Pereira, no Supremo Tribunal Militar" desde 2.,1 de Outubro do 1936.

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o
sôtdo t

Por portaria

de 10 de Outubro findo:

Quadro de oficiais generais - general Alberto G uorroiro
Peixoto e Cunha, sub-chefe do ostado maior do exército,
desde 1 de Outubro de 193G; infantaril1brigadeiro,
com o curso do estado maior, Tusso de Miranda Cabral, na Direcção
da Arma do Infantaria,
e major
J orgo Andrade
do Espírito
Santo, no regimento
de
infantaria
n.? 2, desde 1 de Outubro de 1936.
(VIsada pelo Tribunal
do Contas
om 17 de Outubro
de 1936).
São devidos emolumentos,
n08 termos do decreto
n.? 22:257 •

Infantaria - capitão
Eurico
l;jdllanlo
Rodrigues
Nogueira, adido, em serviço llO 1linistt'rio
da Colónia::;,
desde 7 do Agosto de 103G.
(Visada polo 'I'rthunn l do Contns cm 30 de Outubro de 1a3G. Siio
devidos omolumnntos,
nos t01'JUOS do decreto n.? 22:2j7).

Por portada

de 17 de Üutubro findo:

(Vlsnlllll",Jo 'Fribuual do Cont aa 0111 ~7 do Ou ruhr-c <10 10:IG. Silo
devldos omo lumeutcs, nos tormos do doercto n," ~2:257).

Infantaria -- majores 1Uanu01 Henriques
Carreira, no regimento de infantaria
11.° 7, desde 1 do Outub1:O do
10:3G, Abel Magno do Vasconcolos,
110 hutalhitO
pendente de infantaria
n.? 25, desde 6 de Outubro (e
lDBG, o Haúl 'I'ôrros Bnptistu, no hatnlhâo d0 cicliHt~IS
n.? 1, desde 1 do Outubro
do 10BG; a(lrnillistr:1.r:tO
militartononto Alcxundro Francisco Ferreira, adl
com licença ilimitndu, desde 8 do Outubro ao lO .

JIlJf3G'
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Por portaria de 24 de Outubro findo:
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 31 de Outubro de 1936. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:251).

Médico
coronel Alberto Luiz
pecção do serviço de saúde
tubro de 1936, e major Josó
na 3." companhia
de saúde,

a

de l\fendonça, na 2. insmilitar, desde 21 de OuFrancisco César Júnior,
desde 17 de Outubro de

1936 .
. Concedida a diuturnidade
de que trata o § LOdo artIgo 3.0 do decreto n." 22:437, de 10 de Abril de 1933,
d~sd~ a data que lhe vai designada, ao oficial de aerollautlCa em seguida mencionado, por ter prestado naquela
arroa o número de anos de serviço que lhe vai indicado:
P01'

portaria de 31 de Outubro findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em O do Novembro do 1936. São
devidos emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

{) al~OS_ tenente Diogo Rogório dos
DIrecção da Anua do Aoronáutica,

tubro

Reis Temudo, na
desde 24 do Ou-

do 1936.

VIII _ CONDECORAÇÕES
Ministério

da Guerra - L a Direcção

E LOUVORES
Geral-

La Repartição

Por portaria de 20 de Outubro findo:
d !"'Ouvado O capitão de artilharia Jos6 António MaGIra, onzonheiro O'e60'rafo o obsorvador che~e do ObserVatório lstronómi~o
da Uni\'orsi<lade de COImbra, porque ospontnucnmcnte
se ofereceu para elaborar umas
h'l\'lbllas dos ;zimutos do Sol, pelo mét.o~o do âng~l?
....?l'úrio J), trabalho
de muito ioterêsse mIht?r, que dirit,lll O executou
com a sua muit: competênCIa e. elevada
c~ltnra cio tlf
• dedicadmnen te e com deslllterê~se
dt....
n lC,1, que,
{j to ao serVIçO
...,no d todo o J'('p;bto, tem sempre P ~. d fi" 1
a
suo
....
I
....
s
un
'lctLVIda
e o CH1
d
for
,1 arma,
aposar uo e;\crcer,.
",
a (lo :.\linistério da rllcrra.
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IX - DECLARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

~.• Série

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciadas
com a Medalha de Agradecimento da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vormclha
as
prac:as a seguir mencionadas,
é-lhes permitido
usar as
respectivas
insígnias :
Primeiro
sargento,
do regimento
de cavalaria n.? 7,
Carlos
Aiala Vieira da Rocha; furrir ..l n.? 1G7/E., da
L." batarin do grupo do artilharia pesada n.? 1, Manuel
Corroia Llljn; e primeiros cabos, n.? 17/R, da 2. a compau hia do grupo de oapecialistas,
Francisco
Feliciano

a, n.? 266!K, da companhia
miro Mudai! Herdeiro.

Ministério

do trem

da Guerra - l." Direcção

hípomóvel,

Ra-

Geral - I. Repartição
ti

2) Dccluru-se que, por }Jortaria
do governador
da
colónia do Timor do 30 do unho de 103ü, publicada no
Boletim Oficial n.? 2ti, do 2 do Julho <lo 1936, foi louvado o alferes (lo cavalaria,
reformado,
Ilonriquo Augusto Gucdos Quinhonos do Portugal da Silveira, socree chefe d a Reparticão
do Gabinete,
dessas fun<:õnH O de outras (lUO lho
tôm sido confiadas, eutro as quais as do prosidoute do
Conselho de Cum bios, <1 ue não tom 'I ualquor rem unornção, ter revelado excepcionais qunlidndos de compot(ltlcia,
túrio (lo governador
por no desempenho

dedicação,

abuogução

e Iouklado.

:3) Declaru-se que, por docf"(\to do ó de Outubro lindu,
publicado no Diário do GOI'Í'I'1I0 n.? ~;m, :3.a sório, dl\
mesma datu, foram condocorudos
com os goraus das Ordons que, respectivamente
lhes' vão indicados,
os aOguintes

oficiais:
Ordem Militar
Grande

ClS,rOlltl', 1,;!1l:,'. situ
IJIIH:t

oc

'lUppa

'H:1l0

de Cristo
oflelal

do reser

do Azevedo.

V:I,

.Joau

'ILI'loS

do
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==~~==~
Comendador

Coronel de infantaria Raúl Silv1to Loureiro
Capitão médico auxiliar do exército, na sitdação
reserva, Carlos da Silva Carvalho,

de

Oficiai

Capitão do serviço do administra~ão
Marques Abrantes Júnior,

militar

Manuel

Cavaleiro

Capitãis:
liciano
quadro
extinto
nio da

de infantaria Manuel Soeiro de Faria, mido serviço do ndministração
militar, do
esppcial, Luiz António de Oliveira, e do
quadro auxiliar de engenharia João AntóVelha; tenentes:
de infantaria Miguel da
Conceicüo Mota Carmo e José Estêvão Pereira
Heis; e do serviço do aclministl'ação militar Manuel de ousa Rosal Júnior,
Ordem Militar de Avlz
Grã-cruz

: .T úlio _\.np:usto HOliriguos

Gonoruis
nior

0,

Justo,

na situação

do reserve,

de Aguiar J ÍlAntónio Baptista

Grande oficiai

Coronéis:
do infantaria Belisário Pimenta e, com o
curso do estado JUnior, Agostinho
Barreto Rodrieues de Olivoil'D.i do extinto quadro de oficiais
do °secrctariado
militar Arnaldo
de Olivoira o
Frnncisco Pedro Simões, e do extinto quad~o ~uxiliur do artilharia
António
Augusto
TOIXOlra

Baptista.

Comendador

TllIlPlltPH-coJ'onéis: do inf:lotarin Carlos Alberto AIves
A Ugll.to :\1artins N og'lloir:t ~oares; cJ~ artilharia .10 Ó do 'armo da ~iJva IJlll~ e, na S.ltuução de 1'0:1 (I1'\'a, Pl\dro A Ilgllsto Ferrolra da ~i1~a;
m ajorns : de infantaria
J 0[10 C?elho TOlx~lra,
co
'él' 10 1"
' 1O J.~
",r
10~ ..l •• Silvu
FranCls
UI'
'lgUl
Iro(
UI
,,(I....
"
A
1, 1)(>11 de AZ(l"cdo
;\fúrio N op:umra, Herculano
0
,
"
d Sil M ta AntóOnrdoso
a I ~a
o "
,
" do .Amaral, (}scnr
I ' \ltO'IlIOdoSantAna'
lHO Alhino J)Ollwen e JIlIZ. I
.
,
..l
'
,"
\
to '[oldeiro do .\marlll e
U
tll\
" (ll'tdhlll'la ' (l~(' • 'Ing :-> 1 ( IIlo Ilol'tufrul e Castro'
~
,
1, rancr co do l'<lula.1 11Cl'l o (
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de cavalaria António Mário de Campos Soares e
J oão Pinto de Almeida Ribeiro; de aeronáutica
Jos6 Machado de Barros; e do serviço de administração militar José Fernandes Duarte.
Oficiai

Capitãis : de infantaria Tadeu Henriq uo Pinto, Amorim Henriques, António Borges Ferreira,
José
Maria Fernandes, Fernando Augusto da Câmara
Lornelino, João Correia da Fonseca, Rafael de
Azevedo Gamas e milicianos, do quadro especial,
Horácio Lopes Gonçalves, Amadeu Casimiro
Calejo e Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado; de artilharia Mário Augusto da Assunção
Marques, Francisco Freire de Matos, Artur Elias
da Costa, António de Araújo de Almeida Campos
e miliciano, do quadro especial, David da Silva
Rosado; de cavalaria Clemente José J nncal, José
Marques de Carvalho Vilar, Ricardo José Alvos
Põrto, António Gonçalves, José Pimenta Sogurado de Avelal' Machado e miliciano, do quadro
especial, Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho; de aeronáutica Carlos Ciríaco Ferreira da
Silva, Tadeu Lopes da Silveira e António Augusto David; médicos Manuel Maria dos Santos
Paiva, José Maria Fernandes Lopes e Nicolau
José de Bettencourt; farmacêutico miliciano, do
quadro especial, Joaquim de Castro Fonseca; do
serviço de administracão militar José Rola Pereira do Nascimento, Cipriano Augusto Rodrigues
da Costa, Francisco Caetano Dias, Manuel Rodrigues Aguincha e António Manuel Bruno Machado; e chefe de banda de música José Pereira
da Silva.
Cavaleiro

Tenontes: com a patente de capitão, do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar, José
Alves Correia e Silva; de infantaria Mário Lúcio
Inácio de Paiva, Amílcar Afonso Poreira Camoesas, Paulo Folgado Dias, Hormogónio do Almeida,
António Pinto das Neves Ferreira, Miguel Artur
Guedes
da Silvoira, Álvaro Duarte da Silva
Sanches, Artur Joaquim João de Deus Figuoirede, José Maria Pinto, Jos6 Augusto Corroia o
Jos6 Rodrigues Aguincha Júnior; de artilharia

2." Série
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J osé de Azevedo Noura, Aureliano Sobral Gomes
e Joaquim Pereira Monteiro de Macedo ; de cavaIaria Francisco de Castro Lobo, César Augusto
Martins do Carvalho, Júlio Forrer Antunes, Manuel da Silva Coentro e, com o curso do estado
maior, JOtlO da Cunha Baptista; médico José Novill de Ascensão Pinto da Cunha Saavodra; do
extinto quadro auxiliar de artilharia Francisco
António Gonçalves (' José Augusto Frazão ; e do
oxtinto quadro auxiliar de engonharia Joaquim
Isidoro Míguens.
Ordem Militar

de S. Tiago

da Espada

Comendador

Coronol médico Manuel Rosado Fernandos
Ordem do Mérito

Agrícola

Gião.

e Industrial

(Cla%e do Ml'rito Industrial)
Comendador

Major do engenharia Alfredo do Almeida Carvalho.
Ordem do Império

Colonial

Comendador

Capitão de artilharia António José Caria.
4) Declara-se que, pelo Diário do Gouêrno n.? Hl6,
2.a sério, do C01'1'0ntoano, transcrito no Boletim Militar
das Colónias n.? 0, de 10 do Setomhro último, foi conde('orado com o grau do grande oficial da Ordem <lo
Império Colonial o coronel de engonharia, graduado,
na situação do reserva, professor .lo Instituto Superior
'l'écnico, António Vicente Ferreira.
5) Condecorados com a medalha' do bons serviços no
ultramar, em .confor-midndo com as disposições do rcgulamonto aprovado por (Iocr('to do 7 de Novembro de 1913:
Classe de assu'idade de serviço
Medalha de prata

Capitão miliciano, do quadro ospccial , do batalhão
<lo caçu<10rc8 n.? 0, Xlunuel José Iichêlo.

ORDEM DO EXÉRCITO N." 19

568

Classe de comportamento
Medalha
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exemplar

de ouro

Capitão de infantaria,
adido, em serviço na Direcção
Geral Militar das Colónias, Adelino Delduque da
Costa.
6) Condecorados
com a medalha militar da classe do
comportamonto
exemplar,
em conformidade com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro
de 1917, os seguintes oficiais:

Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitãis do serviço do administração militar J osé de
Sales Terreiro e miliciano, do quadro espeeiel.
Francisco
Jacinto Ribeiro Soares.
Tenouto do serviço de administração
militar António Francisco
Camacho.
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 4.' Repartição

Major

de cavalaria

José Lúcio

GOD<:alvcs

de Sousa

Nunes.
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral

'Tenente coronol de artilharia,
com o curso do es'
tado maior, .T oão J osó Pereira Dumascono.
Major de infanturia Luiz António de Snnt'Ana.
Govêrno militar dQ LIsboa- Quartel general

Coronel do extinto quadro
Ernosto Joaquim Feio.
Capitão,
na
çalvos.

situação

auxiliar

de reserva,

do artilharia

Luiz

Jo!!6 (iow

2.' regUlo militar
Casa de reclusão

'I'ononto

<10 infantaria

António

da

Costu )1 :tJ'tin~'

3.' região militar
Direcção

do serviço

de obras

e propriedades

militareS

.

C api't"ao d'O extinto qUIt(1ro uuxiliar de ung('I1h'l. r1i1
Arnaldo JOMé da CORta Júnior.

",2."",
=S=ér
...ie......==..,O=R ...
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permanente

Capitão de infantaria Camilo Dias de Lima.
Regimento de infantaria

n." 3

Capitão Ernosto Sardinha.
Regimento de infantaria

n." 8

Capitão .Toão Alvos Ferreira.
Regimento de infantaria

n." 14

Major Mário Nogueira.
Tenente Adelino Teixeira.
Batalhão independente de infantaria

n. o 25

Major Abel Magno de Vasconcelos.
Oapitão Eduardo António Santos Pereira.
Batalhão de caçadores n. o I

Capitão André Dias da Silva.
Batalhão de caçadores n." 5

Tenente Joaquim Sant' Ana Oarvalho.
Distrito de recrutamento

8

reserva n. o I

Capitão de infantaria César Esteves Basso.
Distrito de recrutamento e reserva dos Aç6re!l

T'enonte de infttntaria Alfredo Sampaio.
DirecçãO da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia Anacleto Domingues dos Santos. do extinto quadro auxiliar de artilharia MaMajor
nuel Ricardo Guerroiro.
Capitão miliciano do artilharia, do quadro especial,
JO!-lé Alfredo de Paula.
Tl'f1eOtc S do e.-tinto qUt~dro lLuxiliar de artilharia
'
.Joaq uim
COl'lho da Costa, José António, Luiz
J\

I1gU8tOCri tóvuO o .Jo~ó Vironte da Cruz.
O

Regimento de artilharia

de costa n. I

'I'enonto do ex tinto quadro auxiliar de artilharia
s
I!l'rllll'Jl(willlo AUlfl!llto
dos Aanto .
o
!"'
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Grupo de artilharia
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pesada n.O 2

Tenente do extinto quadro
José de Passos Simas.

auxiliar

Regimento de cavalaria

de artilharia

n.O I

Capitão do extinto corpo de capitãis militares Martinho Lopes Maia.
Tenentes João António da Conceição César e do
extinto quadro auxiliar de artilharia Amadeu de
Assunção Pereira.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Capitão Carlos da Cunha Pinto Balsemão,
Direcção

Major do extinto
José Malaquias.

da Arma de Engenharia

quadro

auxiliar

Direcção do Serviço de Administração

do engenharia
Militar

Tenonte-coronel do serviço de administração militar
Carlos Gomes Teixeira.
Escola Militar

Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado maior, Alborto Xavier da França DóriaMajor de engenharia João Alogria dos Santos
Calado.
Capitãis do infantaria Raúl Sátira da Cunha Fajardo
e Jaime Martinho Ferreira Loal.
Guarda nacional
Batalhão

republicana

n.o 1

Tenente Joaquim Pedro Alexandre Borges.
Batalhão

n.O

5

Tenonte José Maria Pinto.
Medalha de prata
Ministério

da Guerra - 2." Direcção

Geral-

3 .. Repartição

Capitãis do serviço de administração militar .Ioaquim Rodrigues Lapa, José Ferreira Marques. dll
Cunha Júnior lO miliciano, do quadro OSpOCHll,
Lauro do Barros 1.imu.
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Tenentes do serviço de administração militar António Esteves de Carvalho, Manuel Dias Vasconcelos e miliciano, do quadro especial, José Ferreira.
Ministério da Guerra - Depósito de publicações

Tenente

de infantaria

Manuel ,Fernandes Pelicano.

1.' região militar - Quartel general

Capitão miliciano reformado,
Carlos Rebelo Leão.

inválido de guerra,

3.' região militar - Quartel general

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Raúl Duarte de Sousa.
1.' brigada de cavalaria

Tenente de cavalaria António José Ramalho Xavier.
Regimento de infantaria

n.O I

Tenente Américo de Carvalhal Esmeraldo.
Regimento de infantaria n. o 14

Tenentes Carlos Baptista e I-<:mílioHeitor dos SantoS.
Alferes do quadro dos scn'iços auxiliares do exército Maximino de Jesus.
Batalhão de caçadores n. o 7

Capitão Décio da Mata Calisto.
"
Tenentes gdll~lrdo Pinto Barradas, Joso pohcarpo
Mondes Dias e do scn'iço de administru(,'ilo militar Fernando António Gomes.
Batalhão de caçadores n. o 9

Tenente Aurélio Augusto da Sih'a Pereira.
GrupO de artilharia

a cavalo n. o I

Alferes Carlos Pereira.
GrupO de artilharia

a cavalo n, o 2

Alferes António Hibeiro TassO de Figueiredo.
Escola Prática de Cavalaria

I V
' .. I)eixoto da Silva o AmilI'cnentcs l\lallue t {\l'l'ell<t
'
cal' l1orlllinio R()Ha~.

rI'
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Regimento de cavalaria n,O I

Alferes

António

Rebõlo

N eves Diniz de Aiala.

Regimento de cavalaria n. o 2

'I'enente

Luíz Soares

de Oliveira.

Regimento de cavalaria n. 6
O

Tenente

Américo

Chamiço

Dias Heitor,

Direcção da Arma de Engenharia

Capitãis de engenharia Manuel Artur Teles da Costa
Monteiro e miliciano, do quadro especial, Mário
Graça.
Escola Prátloa de Engenharia
Tenente

Manuel Avelino

Barreira

Antunes.

Regimento de sapadores mineiros

Capitão médico Carlos Pereira da Silva Costa.
Tenente
José Fortunato
Puulino Brandão
Froire
Temudo.
Regimento de telegrafistas

Alferes do oxtinto quadro auxiliar
de engenharia
Vergilio César Gascon de Campos.
Hospital militar auxiliar de Belém

Alferes
do serviço de administração
nando da Silva Caetano.

militar

For-

L" companhia de administração militar
Tenente

Joaquim

de Melo Póvoa.

Gual'da nacional republicana
Regimento de cavalaria

'I'onentoa
António

Amândio
Fernandes

Manuel

Pascoal

Rodrigues

e

Pereira da Cruz.

Guarda fiscal

Tenente

de

cavalaria

Gaudóncio

António

Rosa

Garcia.
Ministério

da Guerra - l." Direcção

7) Declaru-so
viço, nos termos

Geral - 2.1\ Repartição

que fica suspenso das funções
do artigo 170,° (lo rogulamonto

de serde dis-

,
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tiroeinado
Anna DirecétO da

8) Dec]ara-se
que o coronel
de infantaria
Albino
Cândido Pinheiro de Castro, colocado no regimento de
infantaria
n. () 7, por portaria de 14 de Setembro de 1935,
inserta na Ordem do Exército n.? 15, 2.11 sót-ie, do referido ano, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.° do
decreto n." 17:378, de 27 do Setembro do 1929, substituido pelo decreto n." 19:175, de 27 do Dezembro de
1930, completou o ano de comando, pelo que regressa
R
à sua anterior
situação de chefe da 2. Repartição da
Direcção da Arma de Infantaria.
9) Declara-se,
para
os efeitos da determinação
VI
Ordem do Exército n." 2, L." série, de 1924, que o
capitão de infantaria,
com o curso do estado maior,
Alfredo Ferraz de Carvalho prestou as provas especiais
de aptidão para a proomção
ao põsto de major do serviço do estado maior em 12 de Agosto de 1936, obtendo
a classificação
de apto.
.

da

10) Declara-se
que o capitão de infantaria
Manuel
Otero Ferreira,
que, pela presente Ordem do Exército,
é colocado no quadro da arma, é nomeado ajudante de
campo do general, na situação de reserva, Raúl Olímpio
Boaventura
Ferraz, em 8ubstitulçl1o do capitão da mesma
arma Emidio Augusto Vergilio, que fica exonerado das
mesmas funções.

11) Declara-se que os capitais de infantaria, em disponibilidade,
César Esteves Busso e António Azevedo
nOR Reis chegaram
tL altura para entrar no quadro em
17 de Outuhro findo.

•
I

12) Doclnru-se
C)_ueo capitão do infantaria
Arnaldo
José Claro da Fonseca, proll1oYido a êste põsto pela
Ordem do Exército n." 14, 2.a série, do corrente ano;
conta a antiguidado
do~do 16 do Junho de 193613) Dor!ara-He que os capitãis de infantaria Ambrósio
Afonso Loureiro e .T 086 Correia do Noronha e Meneses,
promovidos
pela presente Ordem. do Eirérctto, contam a
antiguidade
do referido pôsto desde 17 do Outubro findo.
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14) Publica-se a relação dos capitãis de infantaria nomeados para o primeiro turno do curso de comandantes
de batalhão, que tem inicio em 11 de Janeiro de 1937 :
Jorge Figueiredo de Barros, adido, com licença ilimitada.
Miguel Maria Pupo Correia, adido, no Ministério
das Colónias.
José Bettoncourt da Câmara, adido, com licença
ilimitada.
António Duarte Oarrilho, adido, em serviço na
guarda nacional republicana.
Gonçalo Lõbo Pereira Caldas de Barros, no bata, lhão independente de infantaria n.? 24.
Oscar Kol de Alvarenga, adido, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.
João Augusto Gonçalves, na Agência Militar.
Caetano Manuel Oordeiro Ramos, no regimento de
.infantaria n. o 16.
Caetano Alberto Barcelos, adido, no Instituto Geo·
gráfico e Cadastral.
Antonino Moreira Waddíngton,
no batalhão de motrnlhadoras n. o 1.
Celestino Rodrigues da Oosta, no regimento de infantaria n.? 14.
'I'ito Livio Raposo da Ponte, na Direcção da Arma
de Infantaria.
António Luiz Salgueiro Fragoso, adido, em serviço
na guarda fiscal.
Manuel Diogo da Silva Freire, I o regimento de infantaria n. o 12.
Henrique Ferreira, no regimento de infantaria n. 020.
Henrique Augusto Corroia, no Colégio Militar.
Nuno Ferreira Viana, na 1." Repartição da 3.8 Dirocção Geral dêste Ministório.
Bdmiro Augusto Vieira Fornandes, na Escola Militar de Aeronáutica.
São nomeados como reserva os capitãis ;
Armando Afonso Henriques, no regimento de infantaria n.? 5.
Joaquim Augusto David, adido, em serviço no Instituto Googl'11ficoe Cadastral.
Aloxnudro 'I'eodorosdos
Santos Ferreira, no htLÍülhão do motrnlhadorus

11.0

3.

•
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Luiz Pereira Faceira, no tribunal militar territorial
do Põrto.
Casimiro Alberto Coelho dos Santos na carreira de
tiro de Espinho.
'
Eduardo da Veiga Ferreira, no Colégio Militar.
15) Declara-se que o capitão de infantaria, do distrito
de recrutamento e reserva n.? 13, Alexandre António
Joaquim foi autorizado a usar o nome de Alexandre António Joaquim Froderíque, devendo portanto o mesmo
oficial ser escriturado com êste nome nos respectivos
registos.
16) Declara-se que o capitão de infantaria Armando
Alfredo Cardoso dos Reis, da Repartit;ão de estatística
e estado civil do corpo expedicionário português, passou
a fazer serviço na 3. a Repartição da 3. a Direcção Geral
dêste Ministério.
17) Declara-se que os tenentes, do batalhão de caçadores n, ° 4, João dos Santos Aboim e, do batalhão de
caçadores D.O 9, José Júlio de Matos e João Barrosa
foram nomeados para a freqüência do curso de metralhadoras pesadas, que teve início na Escola Prática de
Infantaria, em 19 de Outubro findo, em substiturçâo dos
tenentes Duarte Militão, do regimento de infantaria n.? 7,
António de Andrade Pissarru e Almeida, do regimento
de infantaria n." 15, António Tavares Semedo, do batalhão de cac:adores n." 1, e Luiz Filipe de Albuquerque
Rebelo do batalhão de caçadores n." 4, nomeados pela
Ordem'do Exército n.? 1, 2. série, do corrente ano.
b

18) Declara·se que o tenente de infantaria António
Joaquim Borlido de Carvalho deixou de exercer o cargo
de director da carreira de tiro de Valença desde 30 de
Janeiro de 1936.
19) Declara-se que os alferes de infantaria, supr~numerários
Humberto de Passos, Artur da Mota FreItas,
António 'Mendes Correia, Valentim Neves da Silva Santos, Joaquim António Júnior, José _Joaquim Machado,
Luir. Paula dos Santos o Abel PoreLnl do Vale, promovidos pela Ordem do E.rército.n.o 8, 2." série, do 1935,
contam a antiguidade do reforldo pôsto desde 1 do cor-
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1.0 do decreto-

20) Doclara-se que os alferes de infantaria, supranumerúrios, Humberto Passos, Artur da Mota Freitas, António Mendes Correia, Valentim Neves da Silva Santos o
Abel POl'l'>ira do Valo chegaram tt altura puro. entrar no
quadro em 1 do corrento mês.
21) Declara-se que é António Alberto Walter Fonseca V asconcelos o nome do alferes miliciano de infantaria licenciado,
reintegrado
por
portaria
de 19 de
Setembro
último, inserta na Ürdem. do Ecército n.? 18,
2.a série, do corrente ano.

2:3) Declara-se

que os coronéis do artilharia
António
Bernardes
de Miranda,
com o curso do estudo
maior, o Manuel da Silva Martins, promovidos
pela presento Ordem do Eo-éreito, contam a antiguidade
do roíerido posto desde 21 de Setembro de 1936.

José

:33) Dcclura-se quo o toncnte-coroucl
do artilharia,
oui
disponibilidade,
Roque de Sequeiru Val'l~ão chegou [L
altura para entrar no quadro em 21 de Sotorubro de 193G.
24) Declara-se
que o tenente-coronel,
do ['ogimonto
do cavalaria
n." 2, Fernando
Pereiru Coutinho df'ixou
do desomponhar
as fllllC;(l(>S do instrutor do t''lnitac;i'to da
Escola Central de Oficiais, cargo que exercia por itt'umlllação com o do segundo comandante
dnc]u(lla uniclade.
25) Declaru-se
que os alferes do cavalaria,
supraLlUAdriano Augusto Tudou Ferrciru, .Iuime Vnrela
dos Santos, Francisco
Valndas .lúnior, Fl'aneisco
Din~
Soares da Cunha, Fernando
Costa U(\v('s ltornbn e .JoStl
António
Gruvo, promovidos
poja ()rd~1II do H,ré/'('ito
n." 8, 2.~ sério, do 103f), contam a antiguidade
do 1'('10-0
rido posto dosde 1 do corrente mós, nos termos do ~ 1.
UO decreto loi n.? 25::304, do 2G do Abril (lo 1\);35,

morúrios,

'2G) Doclara-se que o nlfores elo cnvnlaria, supranumerário, Alvaro Lopes Borgf\s, promnvid o lH'ln Orrlem do
E;rh'('ito n.O ~1, 2.a H('ri(l, do Hl;\f) , conta It antiguio:l(k
S
do rdorido
pi)sto desdo 1 do COl't'onto Illt'S, nOR torJ110
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=== ====== ~===-=-.--=-do § 2.0 do artigo 1.0 do decreto·loi n.? 25:294 de 26
do Abril do 1935.
'
27) Declara-se
quo os alferes de cavalaria, supranumerários,
Adriano
Augusto
Tadeu
Ferreira,
Jaime
Varela dos Santos, Francisco Valadas Júnior, Francisco
Dias Soares da Cunha, ,Fernando
Costa Revós Romba,
José António Grave e Alvaro Lopes Borges chegaram
i~ altura para entrar no quadro em 1 do corrente mês.
28) Declara-so que o major do aeronáutica,
em disponibili(lade,
Á h-aro Herculano l)inho da Cunha chegou
à altura para entrar no respectiYo quadro em 6 de Outubro findo.

29) Relação dos coronéis, tenentes-coronéis
e capitãis
das diferentes armas que no ('orrento ano escolar devem
freqüentar,
rcspectivamcnt0,
os cursos de informa,50
do 4.0, 3.0 e 2.° graus da Escola Central do Oficiais:
Infantaria

Coronéis:
José Honório

'I'oixcira de Sant' Ana, adido, em ser-

viço na guarda fiscal.
Fernando
Augusto Borges Júnior, com o curso do
estado maior, no rogimento do infantaria
n." 11.
Artur José dos Snntos, no rogiincnto de infantaria

!l.o20.

Eduardo

Ban(loira

illfantaria

de Lima Júnior,

no l'0gilllonto de

11.° 1.

'l'l:menÍl,:;-coronôis :
.J Mio G arcês do Ll'nca~tr(', em diHponihi~idado.
Ricardo Froirn dos Heis, adido, em sorVl(,'O no Insti tuto G eo(~rúfieo o Cadastral.
Pedro de A~on'do
Cruz, no distrito de rcC'rlltn111(.111tO
c n's('l'\':~ n." 1.
João dl' ~PJ\a Belo .Júnior,
monto e r<'H<,r\'H 11.0 12.
•José 'I'ristão de BpttenCollrt,

no diHtrito de reeruta.
..

no roglDlCnto de infan-

turia D." 11. .
d' strito (lo recrutamonto
..\ ntónio AlvlIs V Hlna., DO u
Il J'OH('J'\'a
II.
.
. o 1:l.
I
1'"
')1)1 o cur~o
do l,!üa( Io
•I Oa(IIIIIIl Pt'l'l'll';l nos ,I'IS,
• r: t ( I
.~ ~ Din,('( ..-ão Geral
maior, na 1." Ht'[Hlrtlt:.w un o.
do ~lill i -tério tia Guerra.
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Francisco
Gonçalves
Correia Velhinho,
do distrito
de recrutamento
e rosorva n.? 15.
Francisco
de Passos, com o curso do estado maior,
no regimento de infantaria
n. o 21.
José Augusto de Melo Vieira, no batalhão de caçadores n.? 8.
Fraucisco
Vicente da Silva, no regimento
de infantaria n.? 7.
Romano Barnabé
Ferreira,
no regimento do infantaria n. o 20.
João do Nascimento
Machado, adido, em serviço na
guarda fiscal.
.
Zeferino Camossa Ferraz de Abreu, no distrito de
recrutamento
e reserva n.? 12.
Raúl Verdades
de Oliveira Miranda, adido, em serviço no Ministério das Colónias.
Adolino N orborto de Castro, no regimento de infantaria n.? 6.
António Fernando
do Oliveira Tavares,
adido, em
serviço no Ministério das Colónias.
Albertino
José de Serpa Côrte Real, no regimento
de infantaria
n. ° 14:.
Joaquim
Feliciano do Azevedo, adido, em serviço
no Ministério das Colónias.
Bernardino
de Sena Lopes, no regimento de infantaria n. ° 18.

Capitãis :
Jorge Figueiredo
de Barros, adido, com licença ilimitada (a).
Miguel Maria Pupo Correia, adido, em serviço no
Ministério das Colónias (a).
Josó Bettencourt
da Câmara, adido, com licença ilimitada (a).
José da Cunha Amaral Pinto Fernandes,
no arquivo
histórico militar.
Luiz Augusto Vieira Fernandes,
adido, om serviço
no Ministério das Colónias.
António
Duarte
Carrilho,
adido, em serviço ns
guarda nacional republicana
(II).
Gonçalo Lõbo Per eira Caldas de Barros, no bata, lhão independente
do infantaria
n.? 24 (u).
Oscar Kol do Alvaronga,
adido, no Instituto Geográfico e Cadastral
(a).
João Augusto Gonçulvos, na Agência Militar ((t).
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Caetano Manuel Cordeiro Rosado, no regimento de
infantaria n." 16 (a).
Caetano Alberto de Barcelos. adido, no Instituto
. Geográfico e Cadastral (a).
Antonino Moreira Waddington, no batalhão de metralhadoras n." 1 (a).
.
Celestino Rodrigues da Costa, no regimento do infantaria n.? 14 (a).
Tito Lívío Raposo da Ponto, na Direcção da Arma
de Infantaria (a).
António Luiz Salgueiro Fragoso, adido, em serviço
na guarda fiscal (a).
Manuel Diogo da Silva Freire, no regimento de infantaria n.? 12 (a).
Henrique Ferreira,
no regimento de infantaria
n.? 20 (a).
Henrique Augusto Correia, no Colégio Militar (a).
N uno Ferreira Viana, na La Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (a).
Belmiro Augusto Vieira Fernandes, na Escola Militar de Aeronáutica (a).
Artilharia

Coronéis:
Aníbal César Valdez de Passos e Sousa, com o
curso do estado maior, no regimento de artilharia
de costa n." 2.
Luiz Monteiro Nunes da Ponte, na La delegação da
Direcção da Arma de Artilharia.
Tenente-coronel Roque de Sequeira Varejão, no regimonto de artilharia ligeira n. ° 2.
Cavalaria

Coronéis:
Alexandre Inácio de Barros Van-Zeller,.n.a 4.~ Repartição da 2. Diroc~ão Geral do Mínistérío da
fi

Guerra.
.
José Ricardo Pereira Cabral, no regImento de cavalaria n." 7.
Tenentes-coronéis:
Ilonriquo José da Silva Alvos, adido, no Instituto
OcoO'rúfico e Cadastral.
.
}.ranci~co Justino Morais Teixeira, no regimento de
cavaluria D.O 5.
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José Júlio Duarte Silva, na Direcção da Arma de
Oavalaria.
Francisco de Assis Jara de Carvalho, na Escola
Prática de Cavalaria,
Oapitãis:
Oarlos Tavares Afonso dos Santos, no regimento
de cavalaria n. o 7.
Zarco Gomes Pereira da Câmara, no arquivo histórico militar.
Adriano Garcês Pereira Caldus, no regimento de
cavalaria n.? 4.
Os referidos cursos têm início, o do 4.0 grau em 6 de
Dezembro próximo e os restantes em 4 de Maio de 1937,
devendo as autoridades militares de quem dependam os
oficiais nomeados promover a sua apresentação naquela
Escola na véspera do início dos aludidos cursos.
As nomeações acompanhadas da anotação (a) só se
tornam efectivas se os oficiais a quem dizem respeito
freqüentarem com aproveitamento o curso de comandantes de batalhão antes do início do curso de informação.
30) Declara-se que deixam de estar suspensos das
funções de serviço os tenentes-coronéis
médicos, no
quadro dos oficiais médicos, Carlos José Fernandes Botilheiro e Alfredo Guilherme de Vasconcelos Dias e o capitão miliciano médico, do quadro especial, em serviço
no hospital militar principal de Lisboa, Alfredo Pereira
de Sousa.
31) Declara-se que o tenente-coronel José Maria Soares e o major António Luazes Monteiro Leito e Santos,
ambos médicos, promovidos pela presente Ordem do
Exército, contam a antiguidade dos referidos postos
desde 15 de Setembro de 1036.
32) Declara-se que os alferes médicos IIumberto dos
Santos Rocha, Luiz Filipe Colaço, Joaquim Amorim dos
Santos Oorreia e José Libertador Ferraz Pereira Monteiro, promovidos, respectivamente, pelas Ordens do Exército n. os 6, 9, 12 O 17, 2. a série, do corrente ano, contaJll
a antiguidade do referido posto desde 1 do corrente
mês, nos termos do § único do artigo 95.0 do decreto
n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929.
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.33) Declara-se que os alferes veterinários Rui Ernesto
VIlela Teixeira Diniz, Emílio Vieira Lisboa, Zeferino
Alves de Oliveira e Silva e António Martins de Sousa
Júnior, promovidos, respectivamente. pelas Ordens do
Exército u." 14, 16, 16 e 19, 2.a série, do corrente ano,
contam a antiguidade do referido põsto desde 1 do corrente mês, nos termos do § único do artigo 95.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
34) Declara-se que o capitão do serviço de adminis:ração militar, supranumerário, Carlos do Amaral chegou
a altura para entrar no quadro em 17 de Outubro findo.
35) Declara-se
Corrente ano, o
dade o capitão
adido, professor
Luiz Pinto.

que foi nomeado para freqüentar, no
curso técnico da respectiva especialido serviço de administração militar,
adjunto da Escola Militar, Armando

36) Declara-se que o tenente miliciano do serviço do
administrac;ão militar. do quadro especial, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Vasco Gonçalves
Branco desempenha desde 9 de Outubro findo as funÇões de adj unto da 2.:' RepartiçrtO da Direcção Geral
Militar daquele Ministério.
37) Declara-se que o alf~r~s do serviço de adr.ni~istl'ação militar supranumerarIO, Joaquim de Oliveira
11
J_únior, T>romo~ido pela Or~em do Exérci~o n. ° 8, 2. sé1'10, de 1935 conta a antigUIdade do refendo pôsto desde
1 do corren~e mês nos termos do § 1.0 do artigo 1.0 do
decreto-lei n." 25:294, de 26 de Abril de 1935.
,38) Hel:1<;1todos tonentes-coronéis. m.édicos e ~otor.inal'ios e dos tClll'ntes-coronóis e capItãlS do servieo do
administração militar que no c?n:cnte :'l.no esc~lar
devem frco üonta.r os cursos do lllformaç1tO do 3. e
') o
'1
Oti ..
-. graus da Escola Central de
cnuS:

rr pncntes-coronl'itl
António
adido,
Alfredo
recção

Médicos

:
'
de )f()lHlonça Montonegr? Pmto do ~onsa,
cm serviço na guarda naCIOnal~epl1blican~.
Guilherme do Vasconce.l?s DIas, na DIdo erviço de Saúdo l\1thtar.

I
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Armando Macedo, director do hospital militar regional n.? 2.
Manuel Joaquim da Silva e Mata Júnior, director
do hospital militar auxiliar de Elvas.
Joaquim José Oardoso, sub-director
do hospital
militar principal do Põrto ,
.Artur Pacheco, director do hospital militar principal de Lisboa.
Veterinário

Tenente-coronel Inácio Júlio Pereira de Sousa,
rector do hospital militar veterinário principal.

di-

Serviço de administração militar

Tenentes-coronéis:
Jaime Pereira da Silva, adido, em serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado.
Eduardo Hipólito de Oampos, adido, em serviço
nas oficinas gerais de fardamento e calçado.
Edgar Augusto Oardoso, adido, profossor do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exórcitos de
Terra e Mar.
Oarlos Gomes Teixeira, sub-inspoctor das inspecções do serviço de administração militar.
António José Rodrigues, comandante da Escola
Prática de Administração Militar.
Luiz António Noguoira, adido, em serviço na :Manutenção Militar.
José Augusto Sá da Oosta, sub-inspector das ins·
pecções do serviço de administração militar ..
Capitão Jaime Rebêlo Espanha, na 3.a RepartiçãO
da 2.:1 Dirocção Geral do Ministério da GuerraOs referidos cursos têm inicio em 14 de Fevoreiro
de 1937, devendo as autoridades militares de quoJJ1
dependem os oficiais nomeados promover a sua apresentação naquela Escola na véspera do inicio dos aludidos cursos.
•

5

39) Declara-so que os alferes do quadro dos serVIÇO
auxiliares do exórcito, a seguir mencionados, conta~ a
antiguidade do reforido poeto desde 1 do corrente JJ1 5,
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nos termos do artigo 2.0 do decreto-lei n. o 25:294, de
26 de Abril de 1\":)35:
Armando Carlos da Silva.
Francisco José Pelica.
Artnr de Sequeira Varejão.
Álvaro Lopes do Oliveira.
Manuel Luiz Ferraz.
Manuel Pereira Choça.
António Joaquim ManuelitoCassiano Fornandea Carranca.
Alcino Joaquim Fernandes.
Rafael da Paz Viva.
Delfino José Segurado Vieira.
António Ferntz do Sousa.
João Freire Pestana de Barros.
Francisco AI ves.
Jos6 Marcelino.
Joaquim Maria Sant'Ana.
Luiz Guimarãis Iglésias.
Francisco Mendes Gomes.
António Lopes dos Santos.
Manuel Mendes Soares.
António Joaquim do Oliveira Júnior.
João Baltasar.
Américo Poreiru Gabriel.
Ivo Noves Barroto de Paula.
João da Silva .J óia.
Maximino de Jesus .
•Josó Félix.
Norborto do Moura .
.Iosó Martins Fangueiro.
Alvaro Franco Neto.
Sebastião Ramos Afonso.
, .
Josó Noglleira do Carvalho, supranumeral'lo permanento.
Joao Aueusto Fradiquo.
b
.José Gonçalves
} 1"IragaUl.
Josó do Sant'Ana Júnior .
.J tÍlio Frcuorico (!tI :\fatos.
Micru(I! AUO'llsto 'l'avaro~, supranumerário
n

b

nonto.
l<'rancisco J osó Haio.
António da !tocha Barbosa.
Jo '() Maria Martins.

porrna-
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Alberto Ferreira de Morais.
Bernardo Dias.
João Luiz de Sousa.
40) Declara-se, nos termos do § único do artigo 2.0
da lei n. ° 1:896, de 26 de Abril de 1935, que foi de
38 o número de vagas ocorridas nas diversas armas e
serviços, nos termos do artigo 7.° do decreto-lei n.? 22:039,
de 28 de Dezembro de 1932, devendo, por isso, ser promovidos a alferes para o quadro dos serviços auxiliares
do exército, para preenchimento de vaga, 38 sargentos
ajudantes.
41) Declara-se que o capitão do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar João Farinha, promovido
pola presente Ordem do Exército, conta a antiguidade
do referido pôsto desdo 17 de Outubro findo.
42) Declara-se que o tenente do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar, supranumerário, António Maria Marques Perdigão Júnior chegou à altura
para entrar no quadro em 17 de Outubro findo.
43)
xiliar
rãis e
entrar

Declara-se que os tenentes, do extinto quadro aude artilharia, supranumerários,
Abilio GuímaAntónio Raposo dos Santos chegaram à altura para
no quadro em 2 e 17 de Outubro findo.

44) Declara-se que o alferes do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde, supranumerário, Isidro António
Gaio, promovido pela Ordem do Exército n. o 8, 2. a série,
de 1935, conta a antiguidade do referido posto desde 1
do corrente mês, nos termos do § LOdo artigo 1.o do
decreto-lei n. o 25:294, de 26 de Abril de 1\135.
45) Declara-se que os alferes chefes de banda de
música Jaime Gonçalves Corroia e Manuel João Alves,
promovidos pela Ordem do Exército n. o 12, 2. a série,
do corrente ano, contam a antiguidade do referido pôsto
desde 1 do corrente mês, nos termos do § único do artigo 95.0 do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro
de 1929.
46) Declara-se que fica sem efeito a parte da declaração n. o 27,. da Ordem do Exército n. o 18, 2. a série, do
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corrente ano, que mandou prestar serviço no depósito
geral de material de aquartelamento o alferes reformado, inválido de guerra, António Rosa de Carvalho.

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

47) Declara-se que foi concedido o primeiro adiamento da freqüência da Escola Central de Sargentos,
nos termos do artigo 33.° do decreto n.? 22:169, de 2
de Fevereiro de 1933, aos primeiros sargentos: do regimento de infantaria n ," 17, José de Almeida Marques,
e, do secretariado militar, do quartel general da La região militar, Mário de Sá Sabino, sendo nomeados para
a freqüentar no ano lectivo de 1936-1937 os primeiros
sargentos: do batalhão de metralhadoras n. ° 1, João
Ferreira Martinho e, do secretariado militar, da Agência
Militar, Faustino José Domingues.
48) Declara-se que desistiu da freqüência da Escola
Central de Sargentos, nos termos do artigo 33.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fovereiro de 1933, o sargento
ajudante, do regimento de sapadores de caminhos de
ferro, Raúl Machado.
Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

49) 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:
Brigadeiro de cavalaria Leopoldo Augusto Pinto Soares, G69t$91, sendo: pensão de reserva 3991530;
lei n." 888, 39~93; lei n." 1:332, 2231$60; 0,14
por cento 7a08. Tem 3 aumentos de 10 por
cento sôbr~ o sõldo, 49 anos de serviço e 19 periodos.
Coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Genipro da Cunha de Eça Costa Freitas
e Almeida, 600699, sendo: pensão de reforma,
3591537; lei n." 888, 35t$93; lei n." 1:332, 172649;
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0,14 por cento, 33620; do vencimento total
2551$60 são pela província de Angola. Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 47 anos
de serviço e 99 períodos.
Coronel de artilhai-'ia João Rodrigues de Sequeira
Júnior, 360688, sendo: pensão de reserva, 277~20;
lei n." 888, 27~72; lei n.? 1:332, 44,$35; 0,14
por cento, 11;&91. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo, 41 anos de serviço e 43
períodos.
Coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia
Firmino da Silva Rêgo, 226;&29, sendo: pensão
de reforma, 208fil80: loi n. o 888, 8635; 0,14 por
cento, 9fil14; do vencimento total 35Ó35 são pelo
Ministério do Interior e 7fil07 pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, 32 anos de serviço e 33 períodos.
Major de aeronáutica Joaquim Tedim de Sousa
Lõbo, 287fil80; sendo: pensão de reserva, 196600;
lei n.? 888, 19660; lei n.? 1:332,37620;
0,14por
cento, 3M. Tem 40 anos de serviço e 200 períodos.
Major miliciano médico, do quadro especial, Manuel J oaq uim Ruivo da Fonseca, 148631, sendo:
pensão de reforma, 144;&76; 0;14 por cento,
3t$55. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sõldo, 26 anos de serviço e 15 períodos.
Capitão de infantaria João Bernardo Pessoa, 186r$83,
sendo: pensão de reforma, 1627$50; lei u. o 888,
16t$25; 0,14 por cento, 8;508. Tem 1 aumento de
10 por cento sõbre o sôldo, 35 anos de serviço
e 42 períodos.
Capitão do infantaria Alcídío Augusto Lopes de
Almeida, 217602, sendo: pensão de reforma,
184t$25; lei n. o 888, 18642; lei n. o 1:332, 7r$37 ;
0,14 por cento, 6fil98; do vencimento total 42fil14
são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 36 anos de serviço e 33 períodos.
Capitão de infantaria Alfredo Augusto do Morais
Matos, 130t$77, sendo: pensão de reforma, 127 t$50;
0,14 por cento, 3t$27. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o soldo, 28 anos de serviço e 17 períodos.
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Capitão de infantaria Columbano Djalme Brandão
de Azevedo, 158603, sendo: pensão de reforma,
145675; 0,14 por cento, 12628; do vencimento
total 38$08 são pela provincia de Angola' e 5644
pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o sõldo, 29 anos de serviço
e 58 períodos.
Capitão da infantaria José António 'I'oixeira Saavedra, 16411553,sendo: pensão de reforma, 156675;
lei n.? 888, 30$13; 0,14 por cento, 4665. Tem~2
aumentos de 10 por cento sóbre o sõldo , 31 anos
de serviço e 22 períodos.
Capitão de infantaria Luiz Henrique Cordeiro,
227633, sendo: pensão de reforma, 177~50; lei
11.° 888, 17675; loi n.? 1:332, ,21~30; 0,14 por
cento, 10,578; do vencimento total 17694 são pela
província de Moçambique e 17~94 pelo Ministério
do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, 38 anos de serviço e 56 períodos.
Capitão de infantaria Francisco Rodrigues Pereira,
187679, sendo: pensão de reforma, 162650; lei
n.? 888, 161525; 0,14 por cento, 9604; do vencimento total 16·)08 são pela província de Angela.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
35 anos de serviço e 47 periodos.
Capitão de infantaria Elísio l\Iargarido Pinto Garçâo , 143521, sendo: pensão de reforma, 140625;
0,14 por cento, 2·)96. rrem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo, 28 anos de serviço e 14 períodos.
Capitão de infantaria António Soeiro da Costa,
137 ~50 de pensão de reforma. Do vencimento
total 9til6 são polo Ministório do Intorior. Tem
1 aumento do 10 por cento sobre o soldo e 30
anos de serviço.
Capitão do infantaria António Gomos Ferreira,
217679, sondo: pensão de roforma, 172.·~50; lei
n.? 888, 1H25; loi n." 1:332, 13ll80; 0,14 por
cento, 14il2J; do vencimento total 47604 são pela
província de Angola. Tem 1 Hl1ment? do 10 por
conto sobre o soldo, 37 unos de serviço e 74 períodos.
Capitão de infantaria ~ntónio Teixeira,. 2~Oa35,
sendo: pensão de reforma, 182h50; 101 n. 888,
18.)25; lei n." 1:332, 29620; 0,14 por cento,
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201$40; do vencimento total 64i$10 são pela província de Angola e 38M6 pela do Macau. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 39 anos
de serviço e 106 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
João Boavida, 126;)15, sendo: pensão de reforma, 122t$50; 0,14 por cento, 3:565; do vencimento
total 18668 são pelo Ministério do Interior. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 27 anos
de serviço e 19 periodos.
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
Heitor Godofredo Ribeiro de Almeida, 101~92,
sendo: pensão de reforma, 100,$; 0,14 por
cento, 1592. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo, 21 anos de serviço e 10 periodos.
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
José Joaquim Guedes Gomes, 105ó38, sendo:
ponsão de reforma, 102~50; 0,14 por cento,
2t$88. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre o
solde, 22 anos de serviço e 15 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
João de Magalhãis Heleno, 10ót$58, sendo: pensão de reforma, 1021$50; 0,14 por cento, 3t$08.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
22 anos de serviço e 16 períodos.
Capitão de cavalaria Manuel José Marques, l54r$74,
sendo: pensão de reforma, 147tS50; lei n. ° 888,
M90; 0,14 por cento, 1t$34; do vencimento total 38t$64 são pelo Ministério do Interior. Tem
1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 32 anos
de serviço o 7 períodos.
Capitão do serviço de administração militar Edmundo
Augusto Tôrros Baptista, 109624, sendo: pensão
do reforma, 100t$; 0,14 por cento, 9t$24; do vencimento total 34t$72 são pela província de Angola. Tem 1 aumonto de 10 por conto sobre o
sõldo, 22 anos do serviço e 48 períodos.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Aníbal Falcão, 86ií36, sendo: pensão de reforma, 84609; 0,14 por cento, 2{$27.
Tom 20 anos do serviço e 13 períodos.
Tenente de infantaria Flaviano Henriques do Miranda, 208h94, sendo: pensão do reserva, 172t$50;
lei n.? 888, 17625; lei n.? 1:332, 13t$80; 0,14
por cento, M39. Tem 2 aumentos de 10 por
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cento sõbre o sõldo, 37 anos de serviço e 28 períodos.
Tenente
de infantaria
José Filipe
de Campos,
208:517, sendo: pensão de reserva, 172;$50; lei
n.? 888, 17625; lei n.? 1:3~2, 13680; 0,14 por
cento, 4;$62; do von cimento total 15642 são pelo
Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos
de 10
por cento sobre o sõldo, 37 anos de serviço e 24
períodos.
Tenente de infantaria
António N orborto de Matos
Cordeiro,
105t519, sendo: pensão de reforma,
102t$50; 0,14 por cento, 2~69; do vencimento
total 38;$24 são pelo Ministério do Interior.
Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 22 anos
de serviço e 14 períodos.
Tenente de infantaria
Carlos Assis, 8M72 de pensão de reforma.
Do vencimento total 11;567 são
pelo Ministério do Interior.
Tem 22 anos de ser-

viço.
Tenonte

de

infantaria

Manuel

Gonçalves

Pureza,

07 ;550 de pensão de reforma. Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o soldo e 22 anos de serviço.
Tenente

de

infantaria

Artur

Augusto

Rodrigues,

87,.)50 de pensão de reforma. Do vencimento total
9;572 são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo e 18 anos
de serviço.
Tenente ele infantaria
José Vieira Campos de Carvalho, 87~69, sendo: pensão de reforma, 87b50;
0,14 por conto, ·)10. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sóldo, 18 anos de serviço e 1 pe-

ríodo.
Tenente

do infantaria

Armindo

de Almeida

Machado,

102650 de pensão de reforma. Tem í:l aumentos
de 10 por cento sobre o sóldo e 23 anos de serviço.
Tonente de infantaria José Vicente Brochado, 87650
de pensão de reforma. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbro o sôldo e 18 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
Diogo Martinez
de Lima,
87 t>BO, sondo: pensão de reforma, 82t$50; 0,14
por cento, 5~. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o sôldo, 10 anos de serviço e 26 períodos.
Tenente
do infantaria
Alfredo
da Silva Gomes,
10M51, sendo: pensão de reforma, 106j81, 0,14
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por cento, 1)70. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo, 26 anos ele serviço e 4 períodos.
Tenente de infantaria
Manuel de Almeida, 137t$50
de pensão de reforma. Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbre o sõldo e 30 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
António
Afonso
Pereira,
200638, sendo: pensão de reforma, 167650; lei
n." 888, 16;$75; lei n.? 1:332, 6670; 0,14 por
cento, 9643; do vencimento total 22624 são pela
província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo, 36 anos de serviço e 49 periodus.
Tenente de infantaria Manuel Matias Júnior, 122190,
sendo:
pensão de reforma,
120145; 0,14 por
cento, 2t$45. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 29 anos de serviço e 14 períodos.
Tenente
de infantaria
Amaro
Garcia
Loureiro,
95a de pensão de reforma. Tom 2 aumentos de
10 por cento sõbro o sôldo e 20 anos de sorviço.
'I'onente
do infantaria
J01LO Teixeira
da Oosta,
250t$04, sendo: pensão de reforma, 177 t$50; lei
n.? 888, 17a75; lei n.? 1:332, 21630; 0,14 por
cento, 33:$49; do vencimento
total 118a44 são
pela província
de Angola. Tem 2 aumentos
de
10 por cento sõbre o sõldo, 38 anos de serviço e
174 poríodos.
Tenente de infantaria Fernando
Vieira de Azovedo,
84~59, sendo: pensão do reforma, 81t554; 0,14
por cento, 3605. Do voncimento
total 3684 são
pelo Ministério
do Interior.
Tom 22 anos de serviço e 19 períodos.
Tenente de infantaria
Joaquim
Tristão
Pereira Pimenta,
242a07, sendo: pensão do reforma,
182650; lei n.? 888, 18625; lei n." 1:332, 29i$20;
0,14 por cento, 12112; do vencimento total 18660
são pela provincia do Angola. Tem 2 aumentos do
10 por conto sõbre o sõldo, 39 anos do sorviço o
63 períodos.
Tenente
de infantaria
Pompeu
da Costa, 136t$68,
sondo: pensão do reforma
129~5-!; loi ll.o 888,
21'559; 0,14 por cento, 4655. Tem 1 aumento elo
10 por cento sôbre o soldo, 31 anos de serviço o
26 períodos.
,
Tenente de infantaria
Augusto
Carlos
de Brlto!
1481S(\2, sendo: pensão de reforma, 142a50; leI
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n." 888, 2;$85; 0,14 por cento, 31$27. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sóbre o soldo 31 anos
de serviço e 17 períodos.
'
Tenente de infantaria Manuol José Nogueira Leite
B~ag~, 1661$10, sendo: pensão. de reforma, 147;$50;
lei n. 888, 5690; 0,14 por cento, 12;$70· do vencimento total 311$14 são pela provínci~ de Moçambique e 5619 pelo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo
32 anos de serviço e 66 períodos.
'
Tenente de infantaria José António de Lima, 180;$16,
sendo: pensão de reforma, 147;$72; lei n." 888,
14~77; 0,14 por cento, 17;$67; do vencimento
total 20~56 são pela província de Angola, 20~56
pela de Moçambique e 15642 pela de Timor. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 35
anos de serviço e 101 períodos.
Tenente de infantaria Manuel Joaquim Domingues,
2081$94, sondo: pensão de reforma, 1721$50; lei
n." 888, 171$25; lei n.? 1:332, 13~80; 0,14 por
cento, 51$39. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 37 anos de serviço e 28 períodos.
Tenente de infantaria João Silveira Bettencourt,
811$81 de pensão de reforma. Do vencimento total
17;$20 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo e 19 anos
de serviço.
Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
Jorge Fernando da Oruz Vieira, 106~15, sendo:
pensão de reforma, 1021$50; 0,14 por cento, 31$65.
Tom 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo,
22 anos de serviço e 19 periodos.
Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, José António Pombinho Júnior, 1051$96,
sondo: pensão de roforma, 1021$50; 0,14 por
conto, 3546. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o sõldo 22 anos de serviç-o e 18 períodos,
Tenente miliciado de infantaria, do quadro especial,
Carlos Aueusto Gonç-alves Coelho, 1001$77, sendo: penSllg de reforma, 97650; 0,14 por cento,
3527. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o
sOldo 21 anos do serviço o 17 períodos.
Tenontd de artilharia Adão Inácio Carrapatoso,
85tS19 sendo: pensão de reforma, 8M; 0,14 por
conto,' ~19; do vencimento total 14· 19 são pelo
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Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbro o sõldo, 18 anos de serviço e 1 período.
Tenente
do serviço de administração
militar Casímiro Artur Vieira,
196i$85, sendo: pensão de
reserva, 161Ó36; lei n.? 888, 16;$13; lei n.? 1:332,
19~36. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o
sõldo e 38 anos de serviço.
Tenente
do extinto quadro auxiliar
de artilharia
Eduardo
Francisco,
20M24, sendo: pensão de
reserva, 172i$50 j lei n. o 888, 17625 j lei n. o 1:332,
13t$80 j 0,14 por cento, 2;$69. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o soldo, 37 anos de serviço e 14 períodos.
Tenente
do extinto quadro auxiliar
de artilharia
.José Consciência,
104;$37, sendo: pensão de reforma, 102$27 j 0,14 por cento, 2$10. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 25 anos
do serviço e 12 períodos.
Tenente
do extinto quadro auxiliar
de artilharia
Abílio Lima da Oosta, 99i$G4, sendo: pensão de
reforma, 97ó72; 0,14 por cento, li$92. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 24 anos de
serviço e 11 períodos.
Tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia
Alípio Alfredo Gama, 148,$43, sendo: pensão de
reforma,
142{$50; lei n.? 888, 2$85; 0,14 por
cento, 3$08. Tem 2 aumentos
de 10 por cento
sõbre o sõldo, 31 anos de serviço e 16 períodos.
Tenente
do extinto quadro auxiliar
de artilharia
António de Sousa Pinto Cardoso Machado, 111M8,
sendo:
pensâo
de reforma,
106$81; 0,14 por
cento, 4:>37. Do vencimento total 12i$81 são pela
província de Moçambique.
Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o soldo, 26 anos do serviço e
25 períodos.
Tenente do serviço de administração
militar Manuel
Maria Ferreira
de Abreu, 101i515, sendo: pensão
de reforma,
07 ,550; 0,14 por cento, 3665. Tom
2 aumentos
de 10 por cento sobre o sóldo, 21
anos de serviço e 19 períodos.

50) Rectificados
se publicam
os vencimentos
a que
têm direito os oficiais, na situação de reserva, a seguir
mencionados,
em substitutção
dos quo lhes foram atri-
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buídos pela Ordem do Exército
corrente ano:

n." 18, 2.a série, do

Coronel do serviço de administração militar Amadeu Damasceno Vieira de Castro, 4031$44, sendo:
pensão de reserva, 284MU; le1.n.? 888, 28t$44;
lei n .? 1:332, 79·)52; 0,14 por cento, 111'$08; do
yenCilllElnto total 28;)80 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, 42 anos de serviço e 40 períodos.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Francisco Marques Beato, 300;$04,
sendo: pensão dl' reserva, 211i$75; lei n." 888,
21617; lei n.O 1:332, 50;582; 0,14 por cento,
1G630; do vencimento total 80;$41 são pelo Ministério da Marinha. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 41 anos de serviço e 77 períodos.
51) Declara se qne, conformo preceitua o artigo 3.°
do decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada hábil Maria Madalena Fernandes Silva para
receber, ao abrigo do n .? 1.0 do § único do artigo 1.0
do mencionado decreto, os vencimontos de seu marido,
furriel pn1ticante de farmácia n.? 1G71E, da 3." companhia de saúde, António da Silva Júnior, internado na
Casa de Saúde do Telha!.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

52) Declara-se qne, nos termos dos artigos 11.° e 12.°
do decreto n.? 19:616, de 28 de Fevoreiro de 1931, está
aberta a inscrição para a matricula no curso do estado
maior devendo os oficiais que desejom concorrer enviar
os se~s documentos à 3.:1 Direcção Goral do Ministério
da Guerra ató 31 de Janeiro ele 1937.
53) Lista do apuramento e classifi~a.çrlo final dos aspirantes a oficial, alunos da Escola Militar, que concluiram o curso nos termos do decreto-I i n.? 12:704, de
25 de Outub;o de 1926, com as rectificações do decreto
n.? 1G:750, de 19 do Abril de 1929, e alterações do de-

594

ORDEM

N.o 19

DO EXÉRCITO

2.' Série

creto n.? 18:883, de 27 de Setembro de 1930, no ano
lectivo de 1935-1936:
o

~
"'" ..

i:

o

"o

""o...

Nomes

"a
."
z

-"
0'"

Cota de mérito

'" o

""."
a:o-

de6nitivo

" e

õ""

Curso de engenharia

28
23

26
22
15
21
42
30
53
25

Rogério Jaime de Campos
Cansado.
Manuel Barbosa de Matos
Chaves.
Raúl de Brito Subtil.
Humberto Lopes Gonçalves Garcia.
Fernando
de Sousa Medeiros Júnior.
João José Rodrigues Mano
Armando Mesquita Pereira
Cosme (a).
Urbano Augusto Pires Benites.
José de Freitas Soares.
Mário Jorge Rios de Sousa

1

16

(Dezasseis).

2

15,9 (Quinze e nove).

3
4

15,3 (Quinze e três).
15,1 (Quinze e um).

5

,14,8 (Catorze

6
7

14,6 (Catorze
14,5 (Catorze

e seis).
e cinco).

8

11,5 (Catorze

e cinco).

9
10

e oito).

13,7 (Treze e sete).
13,2 (Treze e dois).

Curso de artilharia
57
51
56
30
40
54

60
150
41

58
41:
152
149
148

Manuel Maria Delgado e
Silva.
João de Paiva de Faria
Leite Brandão.
Luiz Joaquim de Sequeira
Manso Couceiro Leitão.
Anselmo Guerra
Correia
António Luiz Tadeu.
José Maria da Ponte Rodrigues (a).
Paulo Eduardo
Silva de
~ Gouveia Durão (a).
Angelo Ferrari
. . .
Armando
Machado
da
Silva.
Mário Machado da Graça
Francisco António Correia
Leal.
Ernesto Armindo Felgueiras e Sousa ,(a).
João Vítor 'I'cixeíra Bragança,
Miguel
Martins do Sequeira Braga.

1

14,9 (Catorze

e nove).

2

14,2 (Catorze

e dois).

3

14,1 (Catorze

e um).

4
5
6

13,9 (Treze e nove).
13,8 (Treze e oito).
13,7 (Treze e sete).

7

13,7 (Treze e sete).

8
9

13,7 (Treze e sete).
13,4 (Treze e quatro).

10
11

13,3 (Treze e três).
12,9 (Doze e nove).

12

12,7 (Doze e sete).

13

12,7 '(Doze e sete).

14

12,3 (Doze e três).
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o

Eo
c

C
"O

eo

NOUl08

Cota de mérito definitivo

e

~
Curso de Infantaria
95
55
37
67
71
36
(i3
93

52
9b
73

-Iosé Sacadura Moreira da
Câmara.
J osé N oguoira Valente Pires.
João Saraiva Côrte Real
Rogério Paulo de Oliveira
Seixas,
Vasco António Lopes da
Eira.
Fernando
Ferreira
Pinto
Resende.
Mário Agostinho de Mendoça Frazão.
Armando Correia l\Iera .
José Ausrust« da Costa Almeida.
l\,lário Alvarenga Rua . .
Alvaro Marques
de AIldrade Salgado.

1

15,7 (Quinze e sete).

2

15,2 (Quinzo e dois).

3
4

14,7 (Catorze e sete).
14,6 (Catorze e seis).

5

14,1 (Catorze

6

13,8 (Treze e oi to).

7

13,6 (Trf'ze e seis).

8
9

13,5 (Treze e cinco).
13,4 (Treze e quatro).

10
11

e quatro).

13,3 (Treze e três).
13,1 (Treze e um).

Curso de cavalaria
91
33

100
99

90

António Feliciano Pereira
Rabaça.
Eduardo
Joaquim
Maga·
Ihãís Almeida Martins
Soares (a).
Mário Marques
de Andr ade.
Joaquim
Furtado
Lcote
Benjamim Fernando Fonseca de Almeida.
I

1

14,9 (Catorze e nove).

2

14,5 (Catorze e cinco).

3

14,5 (Catorze

4
5

13,7 (Treze e sete).
13,5 (Treze e eineo).

e cinco).

Curso de administração militar
721 Armando Lourenço Coelho
dos Santos.
75 António Coelho . . . . . I
(a) Mai ... ntlgo 1",1"5 prova,

1 113,2 (Treze e dois).
2

13

(Treze).

escalare s,

54) Declara-se que o tenente de artilharia António Augl~sto Lopes concluiu, no ano lecti~o fi~do, na Esc.ola
Mtlitar, o curso complementar do artilharia, tendo obtido
a classificação final de 15,5 valoroso
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N.· lO

da Guerra - Repartição

Geral

56) Publica-se
a relação dos candidatos,
nos termos
do Conselho Tutelar e
do artigo 78.0 do regulamento
Pedagógico
dos Exércitos
de Terra e Mar, no concurso
do corrente ano para admissão no Colégio Militar:
Marinha
2.° grupo

1 -; Fernando

Xavier Vidigal da Costa Cascais,

do segundo tenente
cais, falecido.

José

Goulão

ela Costa

filho
Cas-

4.° grupo

1 -

Álvaro Santiago Ponce Dentinho, filho do primeiro
tenente Luciano de Sonsa Dentinho.
2 - António Capelo da Silva Romão de Figneiredo.
filho do capitão-tenente
João de Figueiredo.
3 - Luiz Manuel de Freitas Teixeira, Diniz, filho do
capitão-tonente
Fernando
Fábio Teixeira Diniz.
4 - José Francisco
do Carvalho
de Azevedo e Silva,
filho elo capitão-tenente
João Vaz Monteiro de
Azevedo e Silva.
5 - Vinício António Borges (le Freitas Monteiro, filho
do capitão ele mar e guorru módico António Maria de Freitas Monteiro.
G - José Manuel d e Almeida Campos Soares de Oliveira, filho do primoiro tenente José Soares de
Oliveira.
7 - António Aurélio
Rodrigues
de Freitas,
filho ao
guarda-marinha
Carlos
Augusto
Martins
tll'
Freitas.
8 - Sérgio Marq lI0S da Silva Moroiru, filho do cavititO-tenentc Arnaldo Guedes da Silva MoreirüArtur.J osó de Cisnoiros Ferreira
Monteiro, filhO
do capitão-tenente
Artur Paulo Correia Monteiro.

o-

5.° grupo

1-

:? -

Sérgio Marques

da Silva Moreira, filho do capitãOTH
-tenento Arnaldo Guodes da f:-;ilva :\roroira (ta bóm n.? 8 no 4.° grllpo)..
filho
Artur José elo Cisnoiros
Ferreira
~[ontt'lro,
'ro
do capitãotonento
Artur Paulo COI'I'l'in Mont('l
(também !l.0 n no 4." grupo).
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Exército
1.' grupo

1 _ Horácio de Canalho,
filho do alferes António da
Silva, falecido.
2 _ Henrique Caetano Nini Tavnres, filho do capitão
Homualdo
Augusto
Esteves
Tavares,
falecido.
2.' grupo

1- Eduardo

de Matos Correia, filho do tenente-coronel
António Correia Adelino, falecido.
2 _ Sérgio Mário Couto Alexandrino,
filho do capitão
médico Mário Alexandrino
da Silva. falecido.
3 _ Alfredo Fernandes
do Oliveira, filho do capitão
Abílio José de (Iliveira, falecido.
4 _ Luiz Fernando
da Câmara elo Vale Valente, filho
ti o capittlO João Barata Salgueiro Valente, falecido.
5 _ :Mário Luiz

capitão

da Veiga

Brandão

de Brito, filho do
ele Brito, falecido.
filho do touente António

.J osé Maria Brandão

6 _ J os6 de Quoiroz Yieira,
Dario Vieir:L, falecido.
7 _ Orlando Octúvio Lobito da Cruz, filho do capitão
António da Cruz Júnior, falecido.
8
Fortunato
Manuel Murtins FpITinho, filho do tonente Fortuuato
J..ntónio Ferrinho.
9 _ Jorco Baptista Borges, filho do tenente António
It~drigLles J anoiro Borges.
10 _ António Teixeira Sam paio, filho do tenente António Orsini de Sousa Sampaio.
3.' grupo

1_ Eugéoio

)[t1ximiliano FCl:r~irn de, Se(jl~ein\ V a.l~edo tenente A.dcrlto de Se([Uelra "\ arojao

.i i'i o , filho

Castelo Branco, fakcld o.
2 _ Albidulíno Almirindo Dulcinio Artur Ferreil'a Pinto
da Cuuhn, jilh« do tenente Albino Cândido Ferreira Pinto da ('linha Júnior, .
3 _ .T úlio Campos B01'b('I'11U,filho do tenente J ulJo Tomaz (!as );'C\('s B(~rberan,
.'
4 _ Abíl io J orce Vi dai do Castro Cordeiro,
filho do
tenente José Manuel Cordeiro.
5 _ Eduardo pOl'l'ira, filho do alferes Aníhal do Jesus.

60.1

OHDEM

DO EXÉRCITO

6-

Amândio

7-

Avelino Gonçalves Goraz.
Luiz José Cantinho Machado

89-

Melo Gonçalves
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Goraz,
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filho do alferes

Figueiras Andrade,
filho do alferes Vítor Soares de Andrade.
Luiz Lopes da Conceição, filho do tenente Constantino da Conceição.
Hum berto Manuel de Carvalho Lopes Jordão, filho
do tenente Gllstão Lopes Jordão.
4.° grupo

1-- Fernando

Jorge Barbosa dos Santos Leite, filho do
major José Barbosa dos Santos Leite, falecido.
2 - Jorge António Nogent Nogueira
Soares, filho do
tenente Jorge Martins Nogueira Soares, falecido.
3 - Sebastião José Vieira Lisboa da Costa Pessoa,
filho do capitão médico Luiz da Costa Pessoa,
falecido.
4: - Filipe Jorge Quosado Marques, filho do tenente
Manuel Marques, falecido.
1) - Pedro Paulo
de Matos, filho do tenente José António de :\[atos Júnior.
6
Vasco de .Almeida Valdoz Bandeira,
filho do capitão 1lário Valdez Bandeira.
7
Amad eu .T osé Ferreira,
filho do alferes Adriano
Augusto.
S - Luiz )1<~lo de Oliveira, filho do capitão médico
Anselmo Xlonteíro de Oliveira.
Q - Alexandre
de Xlutos Fernandes
Duarte Sil Vil, filho
do tenente-coronel
Joaquim Plácido Duarte Silva.
10
Henrique
Adriano
:\Iira Dores, filho do tenente
Adriano Augusto de Figueiredo
Dores.
11- José Roberto Duarte Silva, filho elo tenente Haúl
Duarte Silva.
1~
José Afonso Antunes Pala, filho do capitão J\lário
Guimarãis Pala.
1B '1'ito Capelo Zuzartc,filho
do capitão ]jjurico de
Castro Graçu Zuzarte (n.? 1 para as \'agus do
artigo 70.°).
14
José Gualberto Nascimento Xlatins, filho do tenento
.Ioaquim
~ratias (ll.o :? para as vagas (lo artigo 70.°).
15 -.J osé Orlando
Cunolas Carupoto,
filho do tenente
José Domingos Carapeto (n.? 3 para as vagnS
artig» 70.°).
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16 -

Durval Serrano
de Almeida, filho do tenente Armindo de Almeida
(n." 4 para as vazas do
artigo 70.0).
b
17 _ Eurico Santos Rodrigues ('orvo, filho do capitão
Vitorino Rodrigues
Corvo (u." 5 para as vazas
do artigo 70.0).
b
18 - José Luiz Almiro Cunelhas, filho do capitão José
Luiz Gooc,:alves Canelhas (n." 6 para as vagas
do artigo 70.").
19 _ Tiago do Nascimento
de Sousa Cunha, filho do
tenente Norberto de Sousa Cunha (n. o 7 para
as vagas do artigo 70.°).
20 _ Mário Margarido e Silva Falcão, filho do tenente
António Falcão.
21- Artur Francisco Cunha Semedo, filho do tenente
António 'l'avarcs Semedo.
22 _ José Alvos Coelho de Azevedo, filho do tenente
A ntónio Coelho.
23 _ João Baptista da Costa Catarina, filho do tenente
Luiz Baptista da Costa.
~4 __ Mauuel Angelo Barata da Costa Cabral, filho do
capitão Manuel J os6 Óscar Guimarãis da Costa
Cabral.

25 _ António

Crispiniano Vieira Ferreira
de Lemos, filho do capitão médico Antóllio nomes Ferreira

de Lomos.
José Pereira Galhardo,
filho do capitão
Eduardo de Brito Galhardo.
27
João do Carmo :\lt>doiros de Almeida, filho do major médico João Pedro 1\frdC'i,ros de Alll:e~da ..
28 _ J osó Maria Ahoim de Barros, filho do caprtão FIlipe do NascimC\uto de Barros.
2\)
João de Sá Garc,:ão, filho do capitão Eduardo Antó-

26 _ Fernando

ao
31

nio Garç'ão.
Eurico José Branco de Faria Amaro, filho do alfe1'0S Eurico Zunno de Faria Amaro.
José Pereira Lohato Pina, filho clo tenl'nte João
Lohato

Pina.
PaclH'(:o, filho do capituo André

,:32 _ Luiz Arruda
:33

3-1

Cor-

ino Pacheco.'
Francisco
:Uanu(,l U\' Carvulhv }lodl'lgllos, filho do
tenente José do Brito Hodrig1l0S.
Orlando de AZl'\'cdo, filho do tenente I1erclllll.no
, ~Il Boan'Jltlll'1\
de .\zevedo.
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António Lopes Saldanha Palhoto, filho elo tenente
António Cândido Saldanha Palhoto,
Luiz Manuel Pereira ele Sampaio Quintino Rogado,
filho elo capitão Artur Quintino Rogado.
Rui Afonso de Bossa Sanches da Gama, filho do
capitão Eugénio Sanches da Gama.
César Manus] de Sousa Pires Lopes Gama, filho
do tenente Filipe de Oliveira Gama.
Patrício
José do Sousa, filho do tenente Patrício
José de Sousa.
José Eduardo Barreto de Almeida, filho do tenente
José Augusto do Almeida.
S.· grupo

1-

João de Sá Garção , filho do capitão Eduardo António Garção (também n.? 29 no 4.° grupo).
2 - Eurico José Branco de Faria Amaro, fi I 110 do alferes Eurico
Zofino do Faria Amaro (tambéu;
n.? 30 no 4.° grupo).
3 - Luiz Arruda Pacbeco, filho elo capitão André Corsino Pacheco (também n.? 32 no 4.° grupo).
4 - Rui Manuel Figueiredo ele Barros, filho do capitão
Jorge Figueiredo
de Barros (também n.? 2 no
7.° grupo).
5 -Francisco
Manuel de Carvalho
Rodrigues,
filho
do tenente Josó de Brito Rodrigues
(também
n.? 33 no 4.° grupo).
6 - Manuel Agostinho
da Fonseca Salvação, filho do
capitão Manuel da Fonseca Salvação.
7 -Vasco
Emanuel de Noronha e Avila Madrnga, filho
do capitão Manuel J os6 de A vila Madruga.
8 - António Mota Marques Vicente da Silva, filho do
tenente-coronel
Francisco Vicente da Silva.
9 - José Manuel da Mota Marques, filho do capitiiO
José da Mota Marques.
10 - Alexandre
de Matos Fcrnando«
Duarte Silva, filho
do tenente coronel Joaquim Plácido Duarte Sih'/t
(tamb('lll 11.° 9 no 4.° grupo).
Civis
7.· grupo

1- Afonso

Eduardo
do Melo Lopes Mateus,
coronel António
Lopes Mateus.

filho do
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2 - Rui Manuel Figueiredo de Barros, filho do capitão
Jorge Figueiredo de Barros (também n.? 4 no
5.° grupo).
3 - Pedro Barbosa Casqueiro, filho do coronel João
Barbosa da Silva Casqueiro.
4 - Manuel Primo de Brito Limpo Serra, filho do capitão João Nepomuceno de Brito Limpo Serra.
5 _ Fernando Ilonriq ues Voss Walnon, filho de Mário
Lima \Valnon.
6 _ Rui Manuel Cabral Teles Palhinha, filho de Joaquim Teles da Sih,Lt Palhinha.
7 _ Artur Cotrim de Tõrres Fevereiro, filho de Agostinho Tõrros Fe\'ereiro.
8 _ Henrique Goulão de Moura Pinheiro, filho de Américo de Moura Pinheiro.
9 _ José Pacheco Teixeira Gomes, filho de António
Pacheco Teixeira.
10 _ Gerard Maria José Levoque de Castelo Lopes, filho de J osó Martins do Castelo Lopes.
11 - João António da Costa Crêspo Ferreira Cerveira
do Amaral, filho de Domingos da Costa Cerveira do Amaral.
12 _ Eduardo de Matos Coimbra, filho de Eduardo António Coimbra.
13 _ Manuel Augusto dos Santos Júlio, filho de Carlos
Augusto Júlio.
14
Rui Freire de Andrade, filho de Carlos Bento
Freire de Andrade.
57) Publica-se a rela('ão dos candidatos classificados,
nos termos do artizo 78.0 do regulamento do Conselho
Tutelar e Pedao-ó<rfco dos Exércitos de Terra e Mar, no
concuri:lo do (,ol~·(\7lÍ()
ano para admissão no Instituto Profissional elos Pupilos do Esórcito :
Oficiais
1•• grupO

1- António Salcs
António de
2
•\nlbul Artur
nente Artur

de Azevedo Pinho, filho do major
Azevedo Pinho, falecido.
f\entieiro de Alme~da, filho. do teSentieiro de Almeida, falecido.
2 •• grupO

1_ Fernando Maria Vidigal da Costa Cascais, filho ~o
segundo tenonte J osé Goulão da Costa Cascais,
falecido.
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2 - Teófilo José Sarmento, filho do tenente António de
Gouveia Sarmento, falecido.
3 - J oaq uim Lopes Leite, filho do alferes J oaq uim Gomes Pereira Leite.
3.· grupo

1- Jorge de Almeida Godinho Belo Vieira, filho do
alferes José Belo Vieira (n. ° 1 para a vaga do
artigo 70.°).
4.· grupo

1 - Luiz Alborto de Sousa Baptista, filho do capitão
Luiz Teixeira Baptista (n." 2 para a vaga do artigo 70.°).
2 - Arnaldo Viriato Tavares de Melo Egídio, filho do
tenento Viriato Egídio.
3 - Veríssimo Maria Cunha da Silva e Costa, filho do
capitão Veríssimo José da Silva e Costa.
4 - António da Costa, filho do capitão Francisco da
Costa.
[) - Estêvão J osé de Moura, filho do alferes Norberto
de Moura."
6 - Vergilio de Matos Dias, filho do tenente Vergilio
Camíller Dias.
S.· grupo

1 - António
Costa
2 - Manuel
berto

da Costa, filho do capitão Francisco da
(também n." 4 do 4.° grupo).
Rosa ele Carvalho, filho do tenente GilMaria de Carvalho.
Sargentos e equiparados
1.· grupo

1- Ilidio de Andrade, filho do segundo sargento Bartolomeu de Andrade, falecido.
2 - Ilonriq ue Manuel Correia de Carvalho, filho do
sargento ajudante de marinha Manuel Ferroira
de Carvalho, falecido.
3 - José Manuel dos Santos, filho do segundo sargento
Manuel Joaquim dos Santos, falecido.
4 - Orlando António Barreira de Aguiar, filho do. segundo sargento músico Mário de Aguiar, falocldo.
5 - Manuel António Gonçalves Paulo, filho do segundO
sargento Urbano Augusto Vaz Paulo, falecido.
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Américo de Sousa Henriques, filho do segundo sargeu to Manuel António Henriques,
falecido.
7 - José Clemente Ferreira,
filho do segundo sargento
Manuel Clemente Ferreira,
falecido.
8 - Serafim Maria Moreira Durãis, filho do segundo
sargento José Francisco
Durãis, falecido.
9 - António da Conceição Neves e Sousa, filho do sargento ajudante Acácio Augusto, falecido.
10 _ Eugénio Afonso Costa Rosa Pereira, filho do primeiro sargento Mário da Cruz Pereira, falecido.
11- Armando Duarte Mendes Lopes, filho do segundo
sargento António Lopes, falecido.
12 _ Leonel da Assunção de Sousa, filho do segundo
sargento músico Manuel de Sousa, falecido.
13 _ Fernando Saraiva e Silva, filho do primeiro sargento João Saraiva e Silva, falecido.
14 _ Fernando
Teixeira da Cruz Moira, filho do segundo
sargento músico José da Costa Moira, falecido.
15 _ José Ramos da Silva Fraga, filho do segundo sargento Vitorino Fraga, falecido.
16 _ Jorge Figueiredo Saraiva Baião, filho do segundo
sargento Raúl Baião, falecido.
17 _ Fernando
de Meira Pacheco. filho do primeiro sargen to Avelino Pacheco. falecido.
18 _ Fausto Melo Águia, filho do primeiro sargento ferrador Domingos Rodrigues Águia, falecido.
19 _ Francisco Durão de Matos, filho do primeiro sargento Jorge Mendes de Matos, falecido.
20 _ Anzusto de Oliveira Martins, filho do segundo sar:ento António ~fartins, falecido.
o
21- polidoro
Alvos Vaz do Castelo,
filho do segundo
sarcrento Pedro Alves Vaz do Castelo, falecido.
o

2.· grupo

1_ António

Augusto Lopes, filho do sargento ~jud~nte
de marinha Messias Augusto Lopes, falecido.
2 _ Manuel Cerqueira Pimento!. filho do s~rgento ajudante Bento Correia Pimentel, falecido.
3 _ João da Fonseca )loreira, filho do segundo sarqento :Múrio Augusto ~foreira, faleci~o.
.
4 _ António do Carmo CândIdo de !esus;, fil~o do PrLmeiro sargento :Manuel CfmdIdo, falecido.
5 _ Frederico
J 08u6 dos Santos :Mot~, fil~? do segundo
sargento
Josué António
GUlmarms
da Mota,
falecido.
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José Lourenço dos Santos, filho do primeiro sargento Manuel dos Santos, falecido.
7 - Henrique Fernando Lopes, filho do sargento ajudante Francisco Matias Lopes, falecido.
8 --- José dos Santos Frias, filho do sogundo sargento
Mariano dos Santos, falecido.
9- Auroliuo Ferroira Alves, filho elo segundo sargento
António Joaquim Alves, falecido.
10 - Edmundo Ferreira do Nascimento, filho do segundo
sargento Tomaz do Nascimento , falecido.
11- Germano José de Sonsa Fernandes, filho do primeirp sargento músico João Fernandes, falecido.
12 - Nuno Alvares Soares Lopes, filho de primeiro sargento José Joaquim da Silva Lopes, falecido.
13 - José de Aguiam Melgueirn, filho do segundo sargento Eduardo Camarate Melgueira, falecido.
14 - António 'I'cixeira, filho do segundo sargento Artur
Teixeira.
15 - Alberto Bettoncourt, filho do segundo sargento
José Bettoncourt.
16-José
Maria de Moura Rêgo, filho do sogundo sargento João Evangelista Botelho do Rêgo.
17 - João Barata Serôdio Rosa, filho do primeiro sargento J OfLO Rosa.
18 - José Resendo Génio Barata Freire de Lima, filho
do primeiro sargento José Barata Freire de Lima.
19-João
Manuel de Brito Nevos, filho do segundo sargento Cristóvão António das Neves.
20- António Correia de Bossa, filho do segundo sargento músico Francisco Correia de Bossa.
21- Luiz Humberto Ribeiro Matias, filho do sogundo
sargento Raúl Luiz Matias.
22 - Artur Alves Pinto, filho do sogundo sargento
Abraão Henrique Pinto.
23 -- José Alves de Araúj o, filho do segundo sargento
Manuel de Araújo.
24 - Francisco Calado Godinho, filho do primeiro sargento da guarda nacional republicana Oustódio
Godinho Cabaço.
25 - J OSÓ António Ribeiro :Neutel, filho do segundo sargento de marinha António Mendes Neutel.
26 - Oassiano Martins Nunos, filho do primeiro sargento
~jstêvão Nunes.
27 - Gualdim Cristóvão de Melo, filho do primeiro sargento Manuel Cristóvão.
(3, -
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Ernani Manuel Carvalho de Matos, filho do segundo
sargento Manuel Carvalho de Matos.

Candidatos abrangidos pela preferência 7.' do artigo 66.°
do regulamento do Conselho
3.° grupo

1- Manuel António Oustódio, filho do segundo sargento
Manuel Custódio.
2-

Francisco Dias Marques, filho do segundo
Joaquim Marques Parteiro.

sargento

4.° grupo

3-

J-

António Alexandre Matias Nunes, filho do primeiro
sargento Alexandre Vicente Nunes.
José Maria Garcia Ramos, filho do segundo sargento Manuel Pedro Ramos.
Cabos, soldados e equiparados
1.° grupo

1 - Fernando
Caroço Diabinho, filho do primeiro cabo
da guarda nacional republicana
Cristóvão Diabinho. falecido.
~ _ Joaquim
Pica de' Almeida,
filho do soldado
da
guarda fiscal José de Almeida Sarneta, falecido.
3 - Joaquim Miguel Serôdio Júnior, filho do soldado
da guarda fiscal Joaquim Miguel Serôdio, falecido.
-!: _ José Baptista, filho do soldado ela guarda nacional
republicana
Francisco Baptista, falecido.
5- António
Emídio Fernandes
'I'avarcs, filho do soldado da guarda Bscal Joaquim Tavares, falecido.
6 - Pauli no da Oosta Timóteo, filho do primeiro cozinheiro da armada José da Costa 'I'imótco , fulccido.
7 - Henrique
Rodriguoa Carneiro,
filho (lo primeiro
cabo ela armada António Joaquim Carneiro, falecido.
8 - António Pinto Jordão,
filho do criado da câmara
da armada José Jordão,
falecido.
D -- .Tosó Teódulo da Glória Farrajota,
filho do marinheiro Manuel dós Santos Furrajota,
falecido.
10 - ..\lvaro José Aleixo, filho do soldado da guarda
fiscal José Joaquim Aleixo, falecido .
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Civis
1.° grupo

l-Manuel
Rosa Pedro, filho de Joaquim Pedro.
2 - Vitrúvio Paulino Biscaia Santos, filho. de Luiz
Paulino dos Santos.
3 -Manuel
Eduardo Allem Camaeho, filho de Manuel
Martins Camacho.
4: - Carlos de Assunção Pereira Serrano, filho de Custódio Fernandes Lopes Serrano.
5 - Augusto Fernandes, filho de Custódio Fernandes
Serrano.
6':_ António Joaquim Paulino, filho de Anacleto José
Paulíno.
7 -- José Higino Xavier Amado da Cunha, filho de António de Barros Amado da Cunha.
58) Publica-se a relação das candidatas classificadas,
nos termos do artigo 78.0 do regulamento do Conselho
'I'utelar e Pedagógico dos Exércitos de Torra e Mar, no
concurso do corrente ano para admissâo no Instituto
Feminino de Educação e Trabalho:
Oficiais
1.° grupo

l-Maria

J 086 Bulhõos Maldonado Domingues, filha
do tenente António Domingues, falecido.
2 -Maria
do Carmo Afonso Fialho, filha do alferes
Francisco Durão Fialho, falecido.
S - Guida Salomé Videira Martins, filha do capitão
José Júlio PimentellVIartins, falecido.
J -lVIaria Isabel Pereira Veloso, filha do capitão Manuel J oaquim Veloso, falocido.
5 - Ester Arminda de Lonrdos Guapo 00 Almeida,
filha do capitão José Caetano de Almeida, falocido.
2.° grupo

1-

Maria Isabel Ferreira de Mesquita Quintela, filha
do capitão António José Mesquita, falecido.
2 - Maria Ilda Monteiro Machado Toledo, filha do capitão João Machado Toledo, falecido.
3 - Maria Inoz de Azevedo Correia de Oliveira, filhn
do tenente Armando Augusto do Oliveira, fale·
cido.

2,' Série
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Maria Antonieta Gouveia, filha do alferes
Joaquim de Almeida, falecido.
Alcides Celeste Santos, filha do tenente
Francisco Santos.
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António
António

3.· grupo

1- Ermelinda

elas Doros Miguens, filha do capitão
Roberto Gaudêncio Miguens, falecido.
2 -- Maria Manuela Sorra de Figueiredo, filha do capitão J orgo Figueiredo,
falecido.
:3
Lídia Gomes Pereira Ramos,
filha do tenente
Adriano Augusto Pereira Ramos,
4 - ::\Iaria Vitória Saldanha Hernándoz
Palhoto, filha
do tonente Joaquim José Saldanha Palhoto.
:-)_ Honriqueta
de Lourdes Gonçalves Travanca, filha
do alferes António João da Conceição Travanca.
G - Maria Isubcl Magalhãis Valdez, filha elo tenente-coronel José de Assunção Valdoz.
7 - Mariu Alice Barata Neves, filha do alferes Jos
Augusto das Neves,
8
:\1aria Branca Pina da Fonseca,
filha do tenente
João Fonseca.
~ _ Xlaria Ofélia Guimarüis Honriques Cortês) filha do
capitão Francisco
José Henriques Cortês.
4.· grupo

1-

Aida Antunes Pinheiro,

filha do alferes Ernesto
Augusto, falecido.,
~ -)1 aria do Lourdes Azevedo Borges da <. osta, filha do
toncn te J 08(\ Augus to Borges da (insta, falecido.
:3
Natália Can'alho Cnstim, filha do tenente :\lanuel
Nunes (_'ustim, falecido .
..j, _ Almcrinda
dos Heis Passos, filha do capitão Damião Afonso Passos,
,)
:\Iaria Constância Franco Ribeiro, filha (lo tenente-coronel .T oão Francisco Ribeiro.
(i _ :\1aria do Lourdcs
Gomos Farnundcs,
filha do capitão Uar)os ~i!)llle::; FOl'Jl<~ntles.
.
7 __ .\Iaria Boutriz VIeira Braga, filha do tenente Gabriel
AlIgusto Gonçah'Os Braga,
?\
Ana :'IIndalt\IHl Fernandes
Cunha, filha do capitão
António Rnmos da ('unha.
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5.· grupo

1-

Maria Regina Celorico Borba da Silva, filha do
tenente Aníbal Borba da Silva.
2 - Adewirges Bernardettc
dos Prazeres
Gomes, filha
do tenente João l\1iguel Gomes.
3 - ~Iaria Manuela Carneiro Tojoiro Cutela do Vale
Teixeira,
filha do tonento José Ernesto Cutela
do Vale Teixeira.

Praças de pré
1.' grupo

1-

Maria de Lourdes Amaro,

filha do segundo sargento João Vieira Amaro, falecido.
2.- Fernanda
de Castro Vieira Braga, filha do primeiro sargento
Viriato Vieira Braga, falecido.
3 - Virgínia Celeste :\Itturicio Fava, filha do segundo
sargento músico João da Conceição Fava, falecido.
4 -Cândida
dos Reis Rosa, filha do cabo artilheiro da
armada "Manuel Rosa, falecido.
;). ::\laria :Madalena Fernandes,
filha do segundo sargento da guarda fiscal Boaventura
J OSÓ Fernandes, falecido.
6 - Alice I da Conceição
Carvalho,
filha do sargento
ajudanto músico António de Carvalho, falecido.
7 - :Jfaria Violante Ribeiro, filha do segundo sargento
músico Américo de Lima Ribeiro, falecido.
8 - Xlariu Ludovice Gonçalves Santana, filha do primeiro sargento
Artur Ludovico
Santana,
falecido.
9 - :\laria da Conceição Costa Araújo, filha do sogundo
sargento músico Aníbal JO~LOde Araújo, falecido.
10 - Ester Marques de Queiroz, filha do segun<lo sargonto mestre de corneteiros
da guarda naciouul
repllblicUlHt .João J osó Autunes de Quoiroz.
Civis
7.' grupo

12-

Fernanda
Quezudu Navarro, filha de Alltónio Navarro L0fLO.
Mari» Júlia Damasceno Ferreira,
filha do Francisco
Augusto Ribeiro Ferreira.
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3 _ :\farta Manuela Elias de Carvalho, filha de António
Henriques
de Carvalho.
4 _ Maria Francisca
Elias de Carvalho, filha de Ant{lnio llenriques
de Carvalho.
l) - Maria Raquel
Ribeiro, filha de Francisco Jerónimo
Ribeiro.
.
6 - Adelina de Sá, filha de Pedro Alexandre
de Sá.
7 _ Maria Salomé Caetano, filha de João Caetano da
Noiva.
8 _ :\lercedes
da Silva Carreira,
filha de Agostinho
Dias Carreira.

x-

ÉDITOS

Conselho de Recursos
ÉdItos de trInta dIas

Pelo Conselho de Recursos
correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem do Exército,
ci tando os oficiais abaixo .indícados pclra, na qualidade
de recorridos
q ne são, apresentarem,
q nerendo, contestação num processo de recurso que no mesmo Conselho
pende e em que o tenente do extinto quadro de oficiai s
do secrC'tnriado militar Alberto Alfredo Ferreira
de Miranda recorre
do despacho
do 11 de Julho último, na
parte da portari:1 que promoveu ao põsto imediato, som
prévia promoçi"to do rocurrunte, um oticial mais moderno
do seu extinto quadro.
Os recorridos,
bem como os seus ropresontantes
leg:tis, têm vista do processo
na secretaria
do mesmo
Conselho:

Cnpitãis do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Aníhnl Falcão,
António .Iosó Murqucs Guimnrãis, .J o~ó Maria de Lemos o .J osé Carvalho Pereira.
Pelo Couselho
de Recllr,;os correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presento ()/"(ltm~ do E.-cército,
citando os sargento H ajudantos
abaixo indicados
para,
ua qualidade de recorridos
qun são, apresl'ntal'em,
quorondo, contestu(:1to num llrocl'SSO 110 recurso
que no
mesmo Consclho pende e em quo o primeiro sargento,
supranumerário
perllllllll'nte,
(lo butalhão
de ciclistas
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n. ° 1, Luiz Pereira
Podroso
Gomes recorro por não
concordar
com os motivos da sua preterição
ao pôsto
.le sargento ajudante.
Os recorridos,
bem como os seus representantes
legais, têm vista: do processo
na secretaria
do mesmo
Conselho:
Batalhão
de caçadores
n." 7, sargento
ajudante 'I'aciano de Araújo Zuzarte.
Batalhão
de caçadores
n." 2, sargento ajudante Alexandre Magno Dias dos Reis.
Regimento
de infantaria n. ° 4, sargento aj udanto Abílio Wlademiro
da Silva Buíça.
Regimento de infantaria n,? 2, sargento ajudante José
Maria Paquete.
Regimento
de infantaria
n.? 16, sargento
ajudanto
Aristides
Alves Martins.
Regimento -de infantaria
n. ° 20, sargento
aj udante
Afonso Dias.
Regimento
de infantaria
n.? 19, f'<ll'gento ajudante
Cesário
Augusto
Lopes.
Regimento de infantaria n. ° 8, sargento
aj udante Mauuol Augusto Pir0S.
Escola Prática do Infantaria,
sargento
ajudante
José
Maria Simões Belo.
Regimonto de infantaria n.? 7, sargonto ajudante João
António Rodrigues.

XI -AVISOS
Escola Militar
Declaração de vacaturas do magistério

do artigo 13.° do decreto n.? 12:704, dI'
de 1926, com as rectificações
elo decreto
n.? 1:3:6f)7, de 23 de Maio do 1927 (O/'(lem do Eirército
n. o 6, 1.fi sério, do 15 do Junho de 1927), e altorações
constantes
do decreto n.? 18:883, do 27 de Setembro do
11)B0 (Urdem do Exército n. ° 16, L." série, do 1930), e
para efeito do respectivo provimento,
faz-so público quo
pelo Cons011LO do Instrução
foi declarado vago o lugar
ele professor
da 9. a cadeira --l\futorial
o operaçõos na-

Xos termos
25 do Outubro

vais.
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Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas DO 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 D.O 7,
1." série, de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 16 de Dezembro de
1936, as suas declarações feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que se refere o artigo 3.° e seu § único do
citado regulamento.
Sala das Sossões, 6 de Outubro de 1936. - O Secretário, Alberto Alvim Leal, capitão de infantaria.
(Publicado no Diário
rie, respectivamente

do Govêrno n.O' 243, 244 e 245, 2." séde 16, 17 e 19 de Outubro de 1936).

Obituário

1924
Setembro 17 1933
Setembro

18 o

Hl35
Dezern 11'020 Hl36
Outubro

9-

Tenente miliciano ele ar tilharin,
do Scírós da Cunha.

Iícenciado, Edmun-

Aspirante a oficial miliciano de infantaria,
dado, José dos Santos Labrincha.

Iicen-

Aspirante
a oficial miliciano
ciado, José Maria Miranda

l icen-

de infantaria,
Rocha.

Temente de infantaria,
arlido, Joaquim de Sousa
Pereira.
»
15 - Coronel reformado Carlos Augusto Vcrguciro.
»
19 - Capítâo reformado
Albino Morr-ir a de Sousa Baptista.
))
25 - Tenente-coronel,
na situação de reserva, AICre(lo
Pimenta de Almeida Boja.
))
2() - Capitão reforuiadn
Emídio José Abruntes.
»
30- General, graduado,
reformado
Norbcrto Jaime
Teles.
Novembro 2 -:Major,
;rraduado, reforruadu Eduardo Augusto de
Carvalho Bal.lino.
»
·1- Majo r, graduado, reformado Lázaro Moreira Côrt«
HeaJ.
))
4 - Capitão reformado Ricardo Tomé! Dias da Sil va.
10- Capitão reformado António José Fcrreí ra .Túnior.
"
14- Coronel, na situação de rescn-a, António Pedro
Lopes de Mendonça e Matos.
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Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 18, 2." série, do corrente ano, p. 509,
1. 28, onde se lê: «7», deve ler-se: ,,17,,;
530, 1. 14, onde se lê:
"Setembro 29", deve ler-se: "Setembro 30».

r-

António de Oltoeira Salazar.
Está conforme.

o Ajudanto

General,

/1

~~Ú~~~~..4

L. d

c:/~~--;r- ·

BlBLlOTEC
MINI5TERIO DA GUER.

Ordem

do Exército
2.&

N,O 20

Série

18 de Dezembro de 1936

o Ministro

da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Usando da faculdade conferida pelo n." 4.° elo artigo 109.° da Coneí.ituição, o Govêrno decreta que seja
exonerado do cargo de adido militar junto da Embaixada de Portugal em lladritl e ela Legação ele Portugal
em Paris o coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, Vasco de Carvalho.
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém.
Paços do Govôrno da Rcpúblicu,
18 <1e::'\ovembro cIp
JO;Jü. - ANTÓNIO ()SCAlt J)l~ FIL\GOSO O.\IUroNA - L1ntô uio dr- Oliveira Salazar.
[Anotada

pelo Trtbunn l de Cout ns cm 24 do ~o, ombro do ln36).

Manda o Govêruo da Republica Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, nomear os oficiais de aeronáutica
abaixo mencionados para, em missão urgente ele serviço público, irem à Alemanha colhê!' elementos de
informação que se relacionam com o plano de rearma-
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mento elo exército. Durante o desempenho desta missão
será feito a cada um dos mesmos oficiais o abono da
ajuda de custo diária de 3 libras, bem como as respectivas despesas de transporte. Ao primeiro dos referidos oficiais, como chefe de missão, serão abonadas
30 libras para despesas de representação. Estas importâncias serão pagas pela verba constante do capítulo 24.°, artigo 56.J:.o, elo orçamento elo Ministério da
Guerra para o corrente ano.
Majores AHredo Delesquo dos Santos Sintra e Joaquim
Sérgio da Silva;
Oapitãis Celestino Pais ele Ramos, Filipe Gomes Vieira,
Joaquim de Almeida Baltasar, António Augusto David e Carlos Oiríaco Ferreira da Silva.
Ministério da Guerra, 13 de Novembro de 1936. Por delegação do Ministro ela Guerra, o Sub-Sccretrirío
ele Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(ViRada polo 'I'ríbunat de Contas em 17 de Novembro do lüSG,N"o
são devídos emolu moutos, nos tOJ"lUOS do decreto n 022:257)_

Manda O Govêrno ela República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, nomear o capitão ele aeronáutica
Eugénio Pequito Caldeira Pires para ir à Alemanha em
missão urgente de serviço público que se relaciona com
o plano de rearmamento elo exército. Durante o desempenho desta missão será feita a êste oficial o abano da
ajuda de custo diária de 3 libras, bem como as respectivas despesas de transporte. Estas importâncias serão
pagas pela verba constante do capítulo 24.°, artigo 564,°,
do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente
ano.
Ministério da Guerra, 11 ele Novembro dr W36. Por delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pejo 'I'rtbunul 'lo Contas em 21 de Novembro de lü3G, Niio
são d evldos emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:2~;).

Manda o Govêrno da República Portuguesn, pelo
Minisl1'o (la Guerra, nomear o capitão ~k fi 'l'on:iuti(>a
António Aialu Pinto clt, Q1H:lrOv, Mon tenegro e o ten ontv
da mesma arma Ifuuiberto Pais Martini:l dos Santo,;
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para irem à Alemanha cm missão urgente de serviço
púb1ico que se relaciona com o plano ele rearmamento
do exército. Durante o desempenho desta missão será
feito a cada um elos mesmos oficiais o abono ela ajuda
de custo diária de 3 libras, bem como as respectivas
despesas de transporte, Estas importâncias serão pagas
pela verba constante do capítulo 24.°, artigo 564.°, elo
orçamento do 'Ministério da Guerra para o ano corrente.
Ministério da Guerra, 27 de Novembro de 1936. Por delegação elo Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
ele Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada peloTrlbunal
de Contns em 28 de Novembro de 1936. Nào
são dovldos cmotumentos,
uos termo. do decreto n,? 22:257).

II-MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

Ministério da Guerra _La Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 7 de X01:enwro findo:
Adidos

Major, elo regimento de infantaria n ." 14, Leopoldo
Gerardo Martins, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente elo
Ministério elas Finanças, na guarda fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro
ele 1936.
(Anotada

pelo 'I'r-ibuna.l de Contas em 25 do No vornbro de 19BG).

Tenente, do batalhão ele caçadores n ." 9, Manuel Gonçalves da Silva, por ter Rido requisitado para desempenhar uma comissão ele serviço dependcnLe do Ministério do Interior. na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Outubro de 1936.
(Anotada

polo 'I'rfbun al do Conlas om 19 do Novembro

do 1936).

Disponibilidade

Capi túc rlo serviço de administração
~,l.lilitar José Gonçal vcs Macieira Santos, qne, ele regresso do Ministério
das Colóuias,
1936.

I4P

npl'('~('Jd()u

em

;j

(h, Novembro

(ll'

(Vianda polo Trlbunnl do Coutus om ~1 do !>.o... mhro fie 1936. Não
S60 do\'Ídos emulunuutus,
1106 termos
do decreto n.o 22:257) ..
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Por portarias de 14 de Novembro findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, José da Silva Lopes, nos
termos do n ." 1.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, que em 1 de Setembro de
1936 se apresentou da situação de licença ilimitada
por se encontrar abrangido pelo § 1.0 do artigo 463.°
do Código de Justiça Militar, preenchendo vaga no
respectivo quadro.
(Visada polo Tribunal de Comas em 8 do Dezembro do 1936. Nilo
são dovidos cmoturnoutcs,
nos termos do decreto n." 2:?:257).

Adidos

Tenente, do grupo de artilharia pesada u." 2, Leopoldo
Manuel de Seabra de Sousa Gentil, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Miuistério das Colónias, nos termos do artigo 31. do decreto n ." 13:309, ele 23 de
Março ele 1927, devendo ser oonaidera.do nesta situação desde ,14 de ~ovelnbro de 1936.
0

(Anotada

1'010 'I'r-lbun nl do Contas

em 21 do Novombro

cio 1036)

'I'enentes ele infantaria, do batalhão de caçadores n ," 1,
João Branco Gaio e, da 1.a companhia ele reformados,
António Joaquim Borlido de Carvalho, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço deJ?endentes do Ministério das Finanças, na
guarda fiscal, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 1 e 3 de ~ ovembro de
1936.
(Anotada

1'010 Tribunal

do Contas

cm 25 do Novombro

do 1030).

Inactividade

Major, do regimento de cavalaria n ," 4, António Mário
de Campos Soares, por ter sido julgado incapaz do
serviço temporàriamcntc
pela junta hospitular de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 ele N ovembro e 1936.
(Visada )11'10 Tribunal de Conta» em 8 de Dozourbro
do lD3G. Não
são devidos emolumentos,
!lOS
termos do decreto 11.° ~2:257).

Reserva

Tenente (lo serviço c1l' a(lminiHiração militar, supranumerário permanente, da 3.~ Repnrt içâo (la 2.· Dircc-

2.' Sór ie
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ção Geral do Ministério da Guerra, António Francisco Camacho, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pe~a junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Novembro de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 8 de Dezembro de 1036. São
devidos omolumentos,
DOS termos do docroto 11.° 22:257).

Separado do serviço

Tenente, na situação de reserva, Miguel Mar-tins Camelo, nos termos do artigo 178. do regulamento de
disciplina militar, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de ~ ovembro de 1936.
0

(Vlsa~a polo Tribunal
do Contas em 8 de Dezembro do 1936. Não
são devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 21 de ~Yove?nbto findo,'
Quadro da arma de infantaria

Tenento

de infantaria, adido, José Joaquim Capucho,
Q118, por ter' deixado do prestar serviço na guarda
nacional republicana, se apresentou, de regresso do
Ministério do Intorior, om ]4 do Novembro de 1936;
preenchendo \'aga no respectivo quadro.
(Visada pelo 'I'ribuunl de Contas e m 7 de Dezembro de 1036. Não
são dovidos emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido,
Santos, que, de regresso
so aprosentou em 18 do
chendo vaga no respectivo

Alberto Jóice Cardoso dos
do )Iinistório das Colónias,
N ovombro de 1936, preenquadro.

(Visada polo 1'rihunnl do Contas cm 7 do Dozorubro de 1!l3G. Não
são devidos 011101U1Oonto., nos termos do decreto n,? 22:257).

Adidos

Major do ongonhuria,
no quadro da armn, Heitor de
:Mascarenbas Inglês, por ter sido autorizado a desempenhar lima comissão de serviço dependente (lo Ministório das Obras Públicas o Comunicações, devendo
ser considerudo nesta situação desde 16 de Novembro
do 10:36.
(Anotadn

polo 'I'ribnunl

do Contas

OJl1

10 de Duzerubrn

tio 1036).
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Capitão, do batalhão de caçadores n.? 2, Daniel Fernaudes Aguiar, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do ~Iinistério das Colónias, na Direcção Geral Militar das
Colónias, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Novembro do 1936.
(Anotada

pelo 'Tribunal

de Conta. em 28 de Novembro de 1936).

Tenente, do regimento do telegrafistas, Gijsbert Paz
Andringa, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
(Anotada polo Tribunal

de Contas em 7 de Dezembro

de 1936).

Reserva

Coronel de cavalaria, no quadro da arma, António Pereira da Cunha e Costa e capitão, do batalhão de
caçadores n." 8, Joaquim dos Santos Farrnjota, por
terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo SOl' considerados nesta situação desde 2 do Novomhro de 1936.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 7 de Dezembro de 1936.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão médico, da 1.1.1 companhia do saúde, Óscar ~foreno e alferes, do regimento de cavalaria n.? 3, Mário
Augusto de Mendonça, ambos milicianos, licenciados,
nos termos do § 3.0 do artigo 61. o do decreto n. 012:017,
de 2 do Agosto do 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo SOl' considerados nesta situação,
respectivamente, desde 16 o 21 de Novembro de 1936.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas em 29 de Novembro do 1936).

Reforma

Coronel, na situação de reserva, João Augusto da Costa,
nos termos do § 4.° do artigo 10.0 do decreto
n. o 17:378, de 27 de Setembro do 1929, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 do Novembro do 1936.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 28 de Novembro

do 1936).

Tenente, do batalhão de ciclistas n.? 1, Josó Alves Pereira, nos termos do ~ 4.0 do artigo 10.° do decreto
n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 192~, por tor sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospí-
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nesta

(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 do Dezembro de 1036. Sâo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Por portaria de 24 de Novembro findo:
Reserva

General, na situação de adido ao quadro, António Óscar
do Fragoso
Carmona,
nos termos do § 3.0 do ar0
tigo 10. do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
do 19J9, por ter atingido o limite de idade, devendo
SOl' considerado
nesta situação desde 24 de Novembro
de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Dozombro de 1936.
São dovidos emolumentos, nos termos do decreto 11.° 22:257).

P01'

portadas

de 28 de Novembro findo:

(Anotadas polo Tribunal

do Contas em 5 de Dezembro do 1936).

Demitidos
elo serviço do exército os tenentes, módico,
do regimento do infantaria
n.? 16, Manuel Freire
da
Saúde e, do serviço de administração
militar, adido,
com Iiconça ilimitada, Alexandre
Francisco Ferreira,
nos tormos do artigo Lado decreto n. ° 25:317, de 3
do Muio de 1035, devendo
ser considerados
nesta
situação desde 6 de Novembro de 1936.
Adidos

Major, do regimento
de infantaria
n.? 18, Eurico da
Silva Baltasar Brites e tenente, do batalhão de caçadores n.? 7, Eduardo Pinto Barradas,
por torem sido
rc,q uisitad os para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do 'Ministério das Colónias, devendo ser
considerudo s nesta situncão , respectivamente,
desde 23
e 21 de Novembro de 1936.
Reforma

Alferes, na situação de reserva,
.A<101fo Afonso,
nos
termos do artigo 1.0 dó decreto n.? 25:317, de 3 de
Maio <1(, 1935, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Novombro de 1936.
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Geral

Por portaria de 9 de Novembro findo:
(Vlsnda pelo Tribunal do Contas om 19 de Novembro do 1936. Não
são dovidos emolumentos,
nos termos do doeroto u.? 22:257).

Supranumerário

permanente

Alferos de infantaria,
o alferes reformado,
invalido de
guerra, Pedro dos Santos Nobre, nos termos do n. o 1.0
do artigo 5.° do decreto n.? 21:tl90, de 16 de Dezembro do 1932, por ter sido julgado pronto para todo o
serviço pela junta de recurso de que trata o artigo 9.0
do mesmo decreto, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Outubro de 1936.

III-PROMOÇOES
Ministério da Guerra - La Direcção GeralP01'

porta/ia

2.a Repartição

de 7 de Novembro findo:
Quadro da arma de infantaria

Major,
o capitão de infantaria,
da 2.11 Repartição
ela
1. a Direcção
Geral do Ministório
da Guerra,
João
Carlos Guimarãis.
(Vlsa(1a pelo Trfbunal do Contns om 26 do Novcrubro do 1936. Nilo
são devidos omolumoutos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Por portaria de 21 de Novembro findo:
(Visnda pelo Tribunal do Contas om 7 do Dezembro do 1~3G. São
dovidos emolumontos,
nOM termos
do doercro n.? 22:2õ7).

Ministério

da Guerra - 2.· Direcção

Tenente coronel,
Pinto

de Abreu

Geral-

o major do cavalaria
Soto Maior.

4." Repartição

Primo

de Sá

Quadro da arma de infantaria

Capitão,
o tenente do infantaria,
adido, om serviço no
Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana,
José Jacinto Figueiras.
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Regimento de infantaria

n.· 7

Capitão, o tenente Amílcar de Sousa Ferreira.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel, do regimento
n.? 8, Abílio do Sousa Namorado.

Por portaria

do cuvalaria

de 28 ele ..N01;embl'o findo,'

(Vl>nda pelo 'I'r-lbnnul de Contas em 10 de Dezembro de 1936.
São devidos amo lurne ntos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Supranum.erário

Capitão, o tenente de cavalaria. no quadro da arma,
Teófilo Duarte, nos termos do artigo 80.° do decroto
n.? 17:378, de 27 do Setombro de 1929, contando
a antiguidade desde 11 de Março de 1922.

Por portarias

ele 1 elo corrente mês,'

(Vl>ndas pelo Tr-lbu nnl dt- Contas em 11 de Dezembro do 1936. São
devídos emolumontos,
no s termos do decreto 0.° 22:257).

Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Tenentes do extinto quadro
militar, supranuIllerários,
quadro, supranumeritrios,
guel e Bernardino Militão
Escola Prática

de oficiais do socretariado
os alferes do mosmo extinto
Adriano Rabaçal Dias MiGomes.
de Infantaria

Tenentes, os alferes de infantaria Alfredo Amélio Pereira da Concoicão, Edmundo da Luz Cunha, José
Maria de Azevedo Gulvão de Melo e António Almeida
Andrade.
Regimento de infantaria

Tenente,

O

n.· 4

alferes Jaime IIcrminio Ramalho dos Santos.
Regimento de infantaria

n.· 5

Tenente, o alferes Artur rrúixoira.
Regimento de infantaria

n.· 6

'I'ononto, o alferes Alberto da Encarnação

Poreira.
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n. o 7

Tenente chefe de banda de música, o alferes
banda de música Domingos Martins Coelho.
n. 9

Regimento de infantaria

Tonente
banda

Tenentes,
os alferes.
Sarmento e Ernesto

Alberto
Ferreira

os alferes

Aníbal

chefe de

n.O 13

Augusto
Proença.

Regimento de infantaria

Tenentes,
Bôto.

O

chefe de banda de música, o alferes
de música António Maias Moira.
Regimento de infantaria

chefe do

de

Figueiredo

n.· 14

Adelino

Machado

e Josó

Batalhão de caçadores n. o I

Tenente módico, o alferes médico Henrique
Carmo de San Payo Melo e Castro.

Maria

do

Batalhão de caçadores n.O 2

Tenente,

o alferes

Ernesto

Carvalho

Durão.

Batalhão de caçadores n. o 6

Tenentes, os alferes Manuel Domingues
Miguel e JOrLO Lopes.

Carreto,

Eduardo

Batalhão de metralhadoras n.O I

Tenentes,
os alferes António dos Santos,
veira Vitoriano e José Lúcio Possidónio

José de Olida Silva.

Batalhão de metralhadoras n. o 2

Tenente,

o alferes

Adriano

Augusto

Pires.

Escola Prática de Artilharia

Tenonte, o alferes do artilharia
António Augusto
elos
Santos.
Tenente do serviço ele administracão
militar,
supranumerário, o alferes do mesmo serviço) supranumorúrio,
Daniel Neves Sales Grade.
Regimento de artilharia

Tenentes,
Rebêlo
Duarte

ligeira n.· 3

os alferes Mário Arnaldo ela Silva, Bernardo
Neves Diniz de Aiala e Joaquim Mendonça
Pedro.
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====0==
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Tenente, o alferes J oaq uim Ilenríq ue da Costa Branco.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferes do mesmo extinto quadro, supranumerário, António Marcelino.
Regimento de artilharia

ligeira n. 5
O

Tenente do oxtinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferes do mesmo extinto quadro, supranumerário, Manuol Arisberto Lopes.
Grupo independente de artilharia

de montanha n. o 12

Tenentes

do extinto quadro auxiliar do artilharia, suos alferes do mesmo extinto quadro,
supranumorúrios, Inocêncio Alves Rebelo de Sousa e
José Gaspar.

prunumorários,

Grupo mixto independente de artilharia

montada n. o 14

Tenente, o alferes Vítor Novais Gonçalves.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n." 24

Tenente, o alferes João Soares Vítor de Sonsa Vairinho.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferos do mesmo extinto quadro, supranumerário, ::\Ialluel de Ascensão Campos.
Grupo de artilharia

Tonentc,

O

a cavalo n. o I

alferes Carlos Pereira.
Grupo de artilharia

pesada n. o 2

Tonoute, o alferes J oaq uim Teixeira Tolo.
Grupo de especialistas

'I'enonte do serviro do ndministraçl'to militar, supranumerúrio, o alfe;os do mesmo serviço, suprunumert'trio,
Fernando Joaquim Corado.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tononte do ('xtinto quadro do oficiais 0.0 secretariado
militar supranumerário, o alferes do mesmo extinto
C]uao.l'd,supranumerário, Delfim das Neves.
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Escola Prática de Cavalaria

Tenentes, os alferes de cavalaria João Maurício Fernandes Espadanal e António Maria Malheiro Reimão Nogueira.
Regimento de cavalaria n.O 6

Tenente, o alferes Fernando Cabral.
Regimento de cavalaria n.O 8

Tenente, o alferes José Costa Gomes.
Escola Prática de Engenharia

Tenentes, os alferes de engenharia José Salvato Bizarro
Saraiva e Alborto Simões.
Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, o alferes do mesmo extinto quadro António AI ves. '
Regimento de sapadores mineiros

Tenente, o alferes Alexandre Nobre dos Santos.
Tenentes do extinto quadro auxiliar de engenharia, os
alferes do mesmo extinto quadro Henrique Duarte e
Manuel Fernandes Moreira.
Regimento de telegrafistas

Tenentes, os alferes Henrique Costa dos Santos Paiva,
Gabriel Constante Júnior, Manuel João Pais de Azevedo, Miguel Rodrigues da Costa Paiva e António
Gonçalves Barata Gal vão.
Tenente do serviço de administração militar, supranumorário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
António Manuel Gonçalves Rato.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenentes, os alferes Rogério Humberto Alves Machado
de Sousa, Manuel Pedro de Sousa F'runkliu, Bernardo Tiago Mira Delgado e Vasco Esteves Ramires.
Batalhão de pontoneiros

Tenentes, os alferes António Ferreira
e Arnaldo Carrilho.

Molarlnlio

Carmo

Batalhão de automobilistas

Tenento do extinto quadro auxiliar de engenharia, o alferes do mesmo extinto quadro Júlio Gonçalves.

2.. Série
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de pioneiros

auxiliar
quadro

de engenharia,
João da Costa

3.' companhia de saúde

o alMar-

.

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúdo,
supranumerário,
o alferes do mesmo extinto quadro,
supranumerário,
António l\~aria de Almeida.
Hospital militar

auxiliar

Tenente farmacêutico.
o alferes
reira Gomes da Costa.
,

Tenente
Alves

Hospital militar

farmacêutico,

de Belém

farmacêutico

da guarnição

o alferes

José Fer-

de Beja

farmacêutico

António

Saltão.
Hospital militar

da guarnição

Tenente farmacêutico , o alferes
de Jesus Góis Oliveira.
Hospital militar

da guarnição

Tenente farmacõutico,
o alferes
Pinheiro de Figueiredo.
fscola

Prática

da Feitoria

farmacêutico

Francisco

de Tancos

farmacêutico

de Administração

João

Pais

Militar

Tenente do serviço do administração
militar, supranumerário, o alferes do mosmo serviço, supranumerário,
Josó Rogélio da Palma Vaz.
Instituto

Feminino de Educação e Trabalho

Tenente
do serviço de administração
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Salvador Vieira de Sant'Ana,

Ministério da Guerra-I.a
P01'

Direcção Geral-

a.a

Repartição

portaria de 4 do corrente mês:

Promovidos
a aspirantes
a oficial para a Escola Militar, nos termos do artigo 23.° do decreto TI.O 12:70-1:,
rectificado pelo decreto D.O 13:G57, do 25 de Outubro de
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1926, desde 19 de Novembro do 193G, as seguintes
ças e indivíduos da classe civil:

pra·

cadetes:
do regimento J(' infantaria
Luiz Jordão 'I'avaros e José Rodrigues de Oliveira;
do batalhão
de caçadores
n, ° 5,
Fernando
Ferreira Valença ; do batalhão de caçadores
n." 7, José Vasco Lobato do Faria Roncou, José João
Henriques
do Avelar e. Alvaro Augusto
Pereira de
Figueiredo
Oardoso ; Já batalhão
de metrulhudorns
n." 2, Armando de Brito Subtil; do batalhão de motralhadorus n.? 3, Gualdino Leite da Silva Matos; do
regimento
de artilharia
ligeira n. ° 3, José Augusto
Henriques
Monteiro Tôrres Pinto Soares;
do regimento de cavalaria n ." 4, José Augusto Salvador 'I'ribolet e Raúl de Figueiredo
Cunha Pacheco;
do regimento de cavalaria n. 7, Alberto Carlos da Silveira;
do regimento
ele tolegrafistas,
Feruaudo
Josó Pereira
Marq uos Cavaleiro.
Primeiro sargento,
grad nado, cadete, do corpo de cadetes do exército; Armando Gonçalves Pires.
Soldados
cadetes:
do regimento
de artilharia
ligeira
n." 2, n.? 363/35, José Vasco Rodrigues Ramos;
do
regimento
de artilharia. de costa. n.? 1, n.? G:3j31/3G,
José J unqueira dos Reis; da Escola Prática de Artilharia, n.? 104/512/3G, Abílio Antunes da Mata.
Soldados
serventes:
do regimento
de artilharia ligeira
n.? 1, n.? 462/35, David Gomes Martins Cal ado ; do
regimento do artilharia
ligeira 11,') 2, n. ° 273/36, Américo António Osório e Oruz; do regimento de artilharia ligeira D.O 3, 11.° 361/3l>, Carlos Fuustino da Silva
Duarte, n.? 613/36, António Alberto de Carvalho Rosado, 0 n. ° 812/3.,1" Aires Pires Ferreira;
do regimento
de artilharia
ligoira 11,° 5, 11,° 5J9j3G, Carlos HercuIano de Castro Meireles Amado.
Soldados:
do regimento de infantaria n.? 8, n.? 023/3(i,
Hermes
de Araújo Olivoira ; do batalhão
do cucadores n." 7, n." 201/g,
Luiz Augusto do ~ratos Palotti ; do batalhão de metralhadoras
H.O 2, D.O ~19!3[),
Manuel José de Azambuja
Fonseca, n.? 1G4/35 , Augusto Eduardo
de Olivoira Ferraz de Noronha o 1\1eneses Freire de Andrade,
n.? 470/36, João de Deus
Mendes Quintola, 11.° J00j3(), Joaquim dos Santos Alvos
Pereira, e n. ° 468/36, J 015(' Albert)' Correia ; do regimento do artilharia ligeira n.? 1, n.? 31Oj3G, Josó 1\flll'ia

Primeiros sargentos
n." 1,Fernando

<)
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Gil 'Júdice ; do regimento de artilharia ligeira n.? 3,
n.? 50/3G, Alexandre
Herculano ~faugna Oifuentes, e
n. ° 411/36, Carlos José Vences e Costa ; do regimento
de artilharia
de costa n.? 1, n.? 6G/f.>0j3G, José Moreira Otero; do regimento de artilharia de costa n.? 2,
n." 136/36, Armindo de Jesus Fernandes ; do grupo
de artilharia
pesada 11.° 2, n.? 106, .Túlio António
Carvalho
da Silva; do grupo de defesa submarina
de
costa, n. ° 55/36, J osé de Alrnoida ; da Escola Prática
de Artilharia,
n." 514/36, Manuel do Nascimento
Antas;
do regimento
de cavalaria n.? 7, n.? 256/36,
José Afonso Rodes Sérgio; do regimento de telografistas, n.? 493/3G, Guilherme Bastos Moreira, n." 496/35,
Jaime Silvério Marques, n.? 551/36, Dagoberto do
Ooito Graça, n.? 248/36, António Catalão Filipe Dionísio, e n." 240/36, Manuel Ribeiro de Faria;
da 2.:'
compnnhia
de saúde, n.? 112/36, Agostinho Martins.
Oivis: Álvaro Baptista
Jacquot, Francisco Franco do
Carmo, Henrique Dantas Maya, João António Brandão
Calhau, JoitO António Ribeiro de Alburquerque,
José
Frederico Põrto de Assa Castel-Bruuco , José Manuel
Bettencourt
Conceição Rodrigues, Manuel Soares Ferreira, Orlando Ferreira
Barbosa
e Rui Braz de Oliveira.

IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra _I.a

E TRANSFERÊNCIAS

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 28 de Xorembro findo:
Supremo Tribunal

Militar

A lfcrcs <lo qua<lro <1m; RC'l'vi\,os nuxil iarea (10 exército,
elo quml e l cr('lu'ml ela 1.' hrignc]a ele cavalarin,
An- li10 para a J'~azenr 1a
tón io AugustoI"' S<'l'rn, sem (liISl)('!H

NaciOllal.
I. brigada de cavalaria
1

Quartel general

Capit:lo <lo p in to qU~I~l}:()(1(' ofi(:i,~is <lo H<:cJ';tnl'ia(lo
militar, do Supr(,Jllo lnlnlllal
Militar, .Ioaé Carvalho
Ppl'pit'a, sem di,;Pl'llclio para a Fazcntlu Xacional.
í
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n. ° 3

Capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial,
do distrito de recrutamento e reserva n. ° 4, Joaquim
Ferreira da Silva, por pedir -,
Regimento de infantaria

n. ° 16

'I'enente, do regimento de infantaria n ," 4, Carlos Gomes
dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n.O 5

Tenente, adido ao extinto quadro de oficiais elo secretariado militar, da Repartição Geral elo Ministério da
Guerra, AHredo Teotónio Tinoco.
'
Quadro de oficiais do serviço de. administração militar

Tenente elo serviço de administração militar, da .) a
companhia de administração militar, Hipólito Dâmaso das Neves, por motivo disciplinar.

Por portarias de 5 do corrente mês,'
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Guimarâis.

n.O 4

do quadro da arma, João Carlos

Regimento de infantaria

n. ° 20

Capitão miliciano, do quadro especial, do batalhão do
metralhadoras n. ° 2, Francisco Maria dos Santos Galhardo, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 5

Tenente, do regimento de infantaria n.? 15, José Domingos Carapeto, som dispêndio para a Fazenda N acional.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Capitão, do regimento de infantaria n.? 20, Roinato Pimentol de Almeida, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Escola de aplicação de artilharia

de costa e contra aeronaves

Tenento, do grupo de artilhuria
quim de Avelar Santos.

contra noronavos, Joa-

2,' Série
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Quadro especial a que se refere o artigo 5,° do decreto n.s 7:823,
de 23 de Novembl'o de 1921

Capitão miliciano de artilharia, do mesmo quadro, da
bataria de artilharia de defesa móvel do costa 11.° 3,
António Correia.
Grupo mixto independente de artilharia

Major de artilharia,
Oliveira.

montada n.· 24

no quadro ela arma, J osé Inácio do

Depósito geral de material de gue,ra

Major, do gru po mixto independente de artilharia montada n.? 240,Francisco de Paula Macedo de Portugal
e Castro.
Regimento de cavalaria n.O 5

Capitão miliciano de cavalaria, no quadro espocial, António Bivar Uoroira do Brito, sem dispêndio para a
F azend a Nacional.

Por portaria
Ministério

de

12 do corrente mês:

da Guerra - 2.' Direcção Geral- 1.' Repartição

Capitão do serviço do administração militar, da La
companhia do administração militar, Carlos Luiz Gonçalves Canelhas.
Regimento de infantaria

n,O 2

Alferes médico, do batalhão de ciclistas n.? 1, José Liborrador Ferraz Pereira Monteiro, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 9

Major, do batalhão independente do infantaria
António 'I'omaz do Aquino Tavares Júnior.
Regimento de infantaria

n.? 2-1-,

n." 16

Tononto do infantaria, no quadro da arma, José Joaquim
Capucho.
Batalhão de caçadores n. o 2

Capitão do infantaria, no quadro da arma, JOl:iÓJacinto
Figueiras.
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Regimento de artilharia de costa n. ° I
2.° e 3.° grupos

Tenente médico, do regimento de cavalaria n.? 4, Nelson
Correia de Magalhãis Figueiredo,
sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente,
Cunha

do regimento
Viana.

de cavalaria

n.? 2, António

da

Regimento de cavalaria n. o 2

'Tenente de cavalaria, no quadro
Cardoso dos Santos.

da arma,

Alberto

Jóice

Regimento de cavalaria n, o 4

Tenente médico, do regimento
de infantaria
cardo Horta Júnior,
sem dispêndio para
Nacional.

n.? 2, Ria Fazenda

Regimento de cavalaria n. ° 8

Segundo comandante,
o tenente-coronel
quadro da arma, Teodorico Ferreira

de cavalaria,
dos Santos.

no

Depósito geral de material automóvel

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia,
do
regimento de sapadores
do caminhos
de ferro, António da Cruz Carita.
Depósito geral de material de administração

militar

Director,
o capitão do serviço do administração
militar,
supranumerário
permanente,
da Escola
Prática
do
Administração
Militar, Joaquim
da Luz Vicente.

Ministério
POI'

da Guerra - 3.a Direcção

portadas

Geral-I,a

Repartição

de 15 de Setembro do corrente ano :

(Vioadlts pelo Tribunal
do Conta. cm 2G do Nnvombro
rio 10:'6.
Nào .ao devidos orno íumoutos, nos termos do doereto n.? 22:~i,7),

Provido definitivamonto,
nos termos elo artigo 40.0 do
decreto n.? HJ:616, de 28 do Fevereiro de 1931, no lugar
de professor
adjunto do 2,° g'l'UpO de cudoiras do curso
do estado maior, o capitão do infantaria, com o mosmv
curso, Fernando
dos Santos Costa.
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Providos
definitivamente,
nos termos do artigo 40.0
do decreto D.O 19:616, de 28 de Fevereiro
de 1931 nos
lugares que lhes vão indicados, os seguintes oficiai~:
Professor
da 4.a cadeira do curso do estado maior o
capitão de artilharia,
com o mesmo curso, José Vi~Da
Correia Guedes.
.
Professores
adjuntos do 1.0 grupo do cadeiras do curso
do estado maior,
os capitâis de infantaria,
com o
mesmo curso, Aníbal de Faro Viana e Manuel Gomes
de Araújo.
Ministério da Guerra- Repartição Geral

Por portaria de 16 de Novembro findo:
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 21 do N ovembro

do 193,6).

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Exonerado
do cargo de professor ordinário efectivo da
disciplina da língua inglesa do curso complementar
de
comercio,
por pedir, o major de artilharia
Óscar
Neto de Freitas.

v-

AUMENTOS

SÕBRE O SÕLDO

Ministério da Guerra_La

E DIUTURNIDADES

Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n.o20:247,
de 24 de Agosto do 1931, desde as datas
quo lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida meneionados:
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, modlflcado pelo decreto n,· 19:069,
Novembro de 1930, necessário para o primeiro
de 10 por cento sObre o sOldo:

no oflclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por pOl·taria de 21 de Novembro findo:
(Vi.ada pelo Tribunal do ('ontas em 28 de :Novembro do 1936. São
dovidos emolumontos,
nos tormoa do docreto n.? 22:257)

Infantaria - capitão Arnaldo .T osé Claro
no r<,gimllllto do infautarin n.? 14, desde
do 1930.

da Fonseca,

3 de Outubro
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sôldo

i
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portaria de 21 de Novembro findo:
(Visada polo Tribnual do Contas cm 28 de Novemhro de 1936.
São dovidos omolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantariatenente José da Silva Lopos,
arma, desde 9 do Novembro de 1936.

Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

no quadro

da

Geral

portaria de 2 de Xocembro findo:
(Visada p elo Tribunal do Coutas em 26 do Novembro de 1936.
São devidos eiuclumentos,
DOS termos
do dooroto 11.0 22:267).

Concedida
a 2.:1 diuturnidade
dosdo 13 <le Outubro de 1936, nos termos do § 1.0 do n.? 3,° do artigo 101.0 do decreto n.? l8:8í9, ele 25 de Setembro
de lH30, decretes n.?" f):78í-13 e 20:397, respectivamento do 10 de Maio de H1H) e 17 de Outubro do 1931,
e artigo 10.° do decreto n." 21:426, do 30 de Junho de
1932, à professora
efectiva do 2.° grupo de disciplinas
do Instituto Feminino de Educação e Trabalho,
D. Guilhormiua de Jesus Franco da Trindade,
por tor completudo o tempo do serviço efocti vo necessário
para tal
efeito.

Ministél'io
POI'

VI--CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - La Direcção

Geral - I. Re~arti;ão

1)01'[01'1(1

de

(J

de Jullio

D

do

COI'I'C II li'

ano:

Condecorado
com a merlalha
militar
de prata
da
classe ele bons scrviçoa o brigadeiro
(h, cavaluriu
Luiz
da Cunha Mencsea, por, segundo
deliberação
elo Supremo Tribunal
:Militar, se encontrar
nas condições do
§ 2.° (lo artigo 8.° do regulamento
para a concessão da
medalha
militar,
de' 28 de Setembro
de 1917.
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Por portaria de 31 de Agosto do corrente ano:
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços, em substituiçâo
de duas de prata com
que foi agraciado,
o coronel, na situação de reserva,
José Augusto dos Santos Lucas, por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal
Mi litar,
se encontrar
nas
condições da última parte do § 1.0 do artigo 8.° elo regulamento
para a concessão da medalha militar,
ele 28
de Setembro de 1917.

VII- DECLARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciado com a Modalha do Agradecimento da Sociedade Portnguesn da Cruz Vermelha o
primeiro sargento cadete 11.° 372, do 2.° esquadrão do
regimento do cavalaria n." 2, Arnaldo Damião Vilola
Toixeira Diniz, é-lho permitido usar as respectivas insígnias.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

La

Repartição

Z) publica-RC' o parecer do Supremo Tribunal
Militar sôlrre a eonsult a feita por êste Ministério
acêrca
do processo de recurso apresentado
pelo capitão,
do
regimento
de infantaria
n." 19, Rogério Augusto perante o Conselho de Recursos e acórdão, parecer que
obteve a conrorc1uncia <10 Rub-fiC'crl'tário
(10 Estado
da
Guerra, por despaeho <1e2 dr ~ Oye1111>rofindo:
:No ano <10 ]98:1 doram-so na Cooperativa
(la guarnição militar
<1(' Aveiro fucl os irregulares,
<1(' que resultaram
para a mesma Cooperativa
prrjuízos
no valor <lr 25.~25$O:L
Era preS1(lell te (la (lirerç;ão o capitão,
(10 regimento
de infantaria
n ." lf), Hog{>rio Augusto, a (lU em respeita
o assunto (la pl'eSl'lltl' (,ollsulta.
Reünidu
fi, n:-;spmhlell
geral dn Cooperntiva,
em 30
de .Tll1ll'il'o (1 19:3-4-,('on1('riu no presidente
ela mesma
assomblcn,
coman dnu e elo n'g'imellto
de infantaria
n .? 19 e comandante
militar
ela cielac1e, coronel Joaí
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quim Augusto
'I'ôrres, além de outros poderes, os de
promover
«sem necessidade
ulterior de autorização,
e
sempre em nome da assemblea, que aos culpados, se
os houver,
sejam aplicadas
as sanções da lei». (acta
n .• 77, a fi. . .. ).
O referido presi d entecomunicou os factos ao comandante (la 2.a região militar B, depois ele feitas averiguações pela polícia de Aveiro, pediu (lue fôsse nomeado
um oficial estranho
tt guarnição para proceder às necessárias diligências.
Destas c1iligêneias resultou,
além de várias punições
disciplinares
contra dois presidentes
do conselho fiscal e d018 soldados del iuqüentes,
mandar-se
instaurar
contra os membros
da direcção da Cooperativa,
capitão Rogério Augmlto, presidente,
e tenente Domingos
Britaldo
xla Conceição
Pilar
Gomes, tesoureiro,
processo crime por falsificação e contra o segundo também
por ahuso ele confiança.
Enviado o proceRso ao tribunal
militar territorial
de
Viseu, emitiu o juiz auditor, na al l.ura prépriu,
o seu
parecer para que fôssc dada ordem ele acusação contra
os (lois mencionados
oficiais, pelos aludidos
crimcs, e
assin alou as infracções
dos deveres 4-. o c ij.o <10 artigo 4.° do regulamento
de discip linu militar,
por parte
de todos os membros da direcção,
e bem assim a responsuhili dade civil em que todos incorreram
pelos
prejuízos
causados,
11a importância
mencionada
ele
25.226$03, na proporção do tempo em que serviram,
visto ter havido da sua parte inobservância
dos estatutos
ela Cooperativa
e não terem dc(licado a êste
serviço, que lhes estava confiado, toda. a sua intel igêneia e aptidão.
Conformando-se
com êste parecer,
ordenou o comandant c (la 2." região, CDI JS de Janeiro
de 19a5, que
aque Ies réus respondessem
pelos 11H'ncioJ1udos crimes ;
não puniu 08 arg üidus elas in-fra('çõp:-; d isciplinarcs
por
já estarem prcacri tas, mas mandou
Inzer a to.los o'
m0]11 1Il'0:-; (la di l'c('\,âo vá rios descontos.
('01110 sua responsabi lidade civil, sendo ao capitão Uogél'io Augusto
da quantia
(le 9.Ô20$S:I, caso lião enl rnsse (le pronto
com a quantia rofcritlu.
])i'Rte despacho,
aliás confirmado
por dospncho ele
R. Ex." () Minist ro ela. Guerra,
de' 28 ~r Jun eiro (1('
19:1G, reclamou o capitão Uogério Augusto ('lU 2ô do
dito mê , mas esta. rl'dama.ção
foi-lhe dcyohi(la,
"isto

2." Série
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se não tratar ele punição ou nomeação de serviço (únicas que lhe dão direito a reclamação],
com a declaração de só lhe assistir direito de queixa nos termos elo
artigo 148.° do regulamento
de disciplina
militar.
Em virtude
desta 'devolução,
apresentou
aquele oficial, em 21 de Fevereiro,
um recurso para S. Ex." o
Ministro,
com OR mesmos fundamentos,
o qual foi julgado improcedente
por despacho
ele 7 de Março ele

1935.
Dêste despacho

'

interpôs,
em 19 elo mesmo mês, recurso para o Conselho ele Recursos,
que, pelos fundamentos do seu parecer de 20 ele Abril ele 1936, constante do processo de consulta,
julgando-se
competente
para ápreciar
o recurso, resolveu dar-lhe provimento,
por ter fundamento
legal.
E tendo sido determinado
à 1.& Repartição
ela 1.& Direcção Geral elo Ministério
da Guerra que dissesse e
justificasse
se o parecer do Conselho de Recursos era
ele homologar,
entendeu a referida Repartição
que sim,
justificando
êste seu parecer com a informação
ele 10
de Julho de 193ô (a:fi ....
).
E desejando Y. Ex." saber se é de aceitar a doutrina
eonst ant e da rcfcritln informação,
manda que êste Supremo Tribunal
Militar emita o seu parecer sôbre todo
o processo referente
a êste assunto.
Antes de mais:
E conveniente
explicar
que, em ~O de Julho
de
19;35, foi o procc',,~o crime mal1claclo instaurar
ao capitão Hogério Augusto e tenente Pila~' Gomes julgado
no tribunal
militar
territorial
de Viseu, dando êste
tribunal
como pro-vaela a falRificação
e o desfalque
apurado pelos peritos, mas cntenc1('u não haver prova
de crimina1idade
dos arp:üid08, pelo que os absolveu
do crime de que eram acusados, «embora reconl!('cenclo
quC', em ÍlH'C' do artigo 20.0 dos citado: estatutos
~a
Uoopprati,a
(rl'Ípre-se
aos estatutos
antigos).
ca_be as
respedi-vas
direcções respoll:<abiliclade
pelos P!('luí~os
oausudos it sor-iotludc,
ainda mesmo por negbgcnCla,
inucJvPl't011cia ou não observânciu
dos referidos ostatutos c carlu u m elos ~CU8 membros ])('10 tempo por que
tiver ~l'l'yjc1o, visto não' ter c:,w],l'i(lo a ('on-vcllicnte fis- •
cnlizaçilo».
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Este Supremo Tribunal
Militar,
ponderando
tudo o
que consta do processo ele consulta,
parecer do Conselho ele Recursos
e informações
da La Repartição
da
La Direcção
Geral, entende:
1.0 Que não é de homologar o parecer do Conselho de
Recursos.
Com efeito, sendo a responsabilidade
rivil atribuída
ao capitão Rogério Augusto,
de que resultaram
os descontos mandados
fazer nos seus vencimentos,
proveniente de Ialtaa cometidas no exercício das suas funções
de presidente
da direcção ela Cooperativa
da guarnição
militar de Aveiro; sendo êsta sociedade regida por estatutos aprovados pelo Ministério
da Guerra; pertencendo
por estes estatutos à assemblea geral da mesma Cooperativa (artigo 14.°, n.O 4.° e §§ 1.0 a 3.°, e artigo 41.°)
conhecer
dos prejuízos
cansados
à mesma sociedade
pelos seus sócios e membros ela sua direcção, e à direcção
solicitar,
para pagamento
de tais prejuizos,
os descontos nos vencimentos
rlêstes, quando os não paguem de
pronto - não pode o Cousclho dr Rei-ursos c01111rce1'
desta matéria por compet ir expressamente,
por disposi<;ão legal, a outra autoridade
(artigo ~39.. o do regulamento do Conselho de Recursos).
2.° Que, pelo mesmo motivo, não podia o comandunto
descontos
(la 2.a região militar mandar fazer quaisquer
àquele oficial emquan to a nssemblea geral da Cooperativa se não pronunciasse
e a direcção não lho solicitasse,.
porquanto
só o capitão Rogério Augusto poderia pagar
de pronto a importância
por que a asscmblea
geral o
julgasse
responsável,
como poderia recorrer aos tribunais civis, quando onl enrlessc CJue eram ilegais as deliberações sociais tomadas.
Os poderes concedidos pela assornhl ea geral (la Cooperativa ao comandante
militar ele' Aveiro, seu presidente,
para promover, Rem necessidade ele ulterior autorização,
que aos culpudos, se os houver, sejam aplicadas as sanções da lei, não podem compreender
as S~111\,ÕPR
provenienles dos prejuízos causados pelos culpados, visto qu('
estes, por Iôrça elos estatutos,
têm (le SPI' prõviamcnte
fixados pela assernblea.
Também o parecer elo t ribuna] militar tcrritoi-inl
de
Viseu, rcconboccndo
a rcsponsahil idndc civil (10'; al'güidOR, não tem outro valor (lue não seja o ele informar
a

úlWEl\I

2." Série

DO EXÉRCITO

G!3

N.o 20

entidade que tenha de decidir, visto que êsse tribunal
tem apenas competência
criminal
e, acidentalmente,
disciplinar.
Finalmente
nenhuma
disposição
de lei ou regulamento clá aos comandantes
ele regiãe'? competência
para
mandar fazer descontos nos vencimentos
elos seus subordinados desc1e que não sej um por êles reconhecidas
as
dívidas para cujo pagamento
se fazem os descontos, ou
o facto não tenha sielo previamente
decidido por quem
ele dÜ"eito.

Em suma:
1. o Não daverá homologar-se
o parecer do Conselho
de Recursos por não ser o assunto ela sua competência;
2.0 Deverão anular-se os descontos mandados fazer ao
capitão Rogério Augusto
pela 2.11. região militar,
por
terem sielo feitos ilegalmente;
3. o Deverá
comuuieur-sc
êste fado
à (Erecção da
Cooperativa,
a fim de requerer a convocação ela assemblea geral para se pronunciar
sôbre o assunto.
V. Ex." porém resolverá como julgar ele justiça.
Sala das Conferências
do Supremo Tribunal
Militar,
em Lisboa, aos 29 ele Outuhro de 193G. - Ernesto Maria Vieira da Rocha, O'encral-Isaías
Au çust o Newton,
contra-almirante
- ,1níbal de Sousa Dia,~, contra-almirante - Pedro de Paula Pinheiro Jlaclll1do, generalJotio Estêuüo .ríguas , nO'eneralJaime .1mílcar RTVills
I .
de Araújo, contra-almiranle
- David ,:111(/118[0 oc ri-

oucs
,',

0'ene1'al-11foI180
'b

Ribeiro

Castanho,

juiz

de Melo Pinto Veloso adjunto

(relator

José
I

da consu ta).

3) Declara-se
que, torido sido agraciado
pelo Presi- a
dente
da República
Espanholtt
com a cruz do 3:
classe lb Oflh-n (11'1 Mérito -:'I1ilitar o coronel do artilharia, na, situa\,('tO do reserva,
lIenriq uo c1~ Campos
Frrroira
Lima, é-lho pcrmitido,
('11l confornllclado
com
as <lisposi<;(")c::ldo rogulamento
das Or(~()llS ~o~'tu~llcsas,
aceitar aquela mercê o usar as rospecttvas
msigmus.
4) Declara-se
qUI', tendo sido agraci::ulo pelo Prosidente <la Ropúblico Espanhola
com a cruz do L." classe
da Ordon dcl ~Iérito ~lilitar
o cnpitâo ele artilharia
Fruncisco
Freire
elo Matos, é-lho permitido,
em conformirludo com as disposiC;()('s do l'l'gulamento das Ordens
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Portuguesas> aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insignias.
5) Declara-se que por decreto de 11 de Novembro
findo, publicado no Diário do Govêrno n," 268, 2." série, ele 14 elo mesmo mês, foram condecorados com os
graus elas Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Cristo
Cavaleiro

Tenente

de cavalaria

Luiz Ferreira

Pinto.

Ordem Militar de Aviz
Grande oficial

Coronéis: ele infantaria João de Passos Pereira de Castro Júnior e ele cavalaria Benjamim Luazes Monteiro Leite e Santos.
Comendador

Majores: de infantaria Carlos Ludgcro Antunes Cabrita
e Eurico ela Silva Baltasar Brites e do serviço de
administração militar J osé António Cerveira.
Oficial

Capitãis: rle infantaria, com o curso elo estado maior,
Aníbal de Faro Viana, c António Moreira Waddington e António Mil-Homens Correia, miliciano ele
cavalaria, elo quadro especial, António ele Rival' Moreira do Brito e médico ,Tosé ele Moura Neves.
Ordem MIlitar de S. Tiago da Espada
Grande oficial

Coronel reformado

J'oâo Sovorn da Cunha.
Comendador

Coronel médico Alberto

Luiz ele Mendonça.

Ordem do Mérito Agrícola e Industrial
Grande oficial

Capitão de engenharia

Fernando

ele Arruda.
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Ordem de Instrução Pública
Comendador

Capitão, na situação de reserva, Francisco
Almeida Moreira.

António de

Cavaleiro

Cap~tão chefe de banda de música 'I'omaz Jorge
mor.

J ú-

Ordem de Benemerência
Oficial

Capitão médico auxiliar do exército,
Carlos Pereira Mendes.

Iicenciado,

Luiz

Ordem do Império Colonial
Comendador

Major de engenharia
toura.

Alvaro Eugénio

Neves da Fon-

com a medalha
militar da classe
o rX<'111 plar, em r-ouformidndc com as
disposições
do regu]amrl1to aprovudo
pelo decreto de
28 de Setembro de 1911, os seguintes oficiais:
6) Condecorados

de compor-tamcnt

Medalha de ouro
Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

CapiLãis de in Iantariu Antônio Gomes ela Cruz e José
Luciano
Martins Correia.
'I'cncntc dp in Iuntnriu .T lião Teodoro Caldeira.
Regimento de infantaria

n. o 2

Capitão Alwl Malhou 'l;ülliga.
Trll('llü' .J osé .J on(]11iul de Anllrade.
Regimento de infantaria

Capitão

Oaspar

n.O 3

CeI'llUl'ira.
Regimento

Capitão Amíl('ar Ih'

de infantaria

~()U:,à

]<'PU'Cil·U.

n.O 7

I

•
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Regimento de infantaria

Capitão

Bernardo

Pelicano

2.' Série

de Brito

e Abreu.

Batalhão de caçadores n. ° 7

Tenente

António

Falcão.
Batalhão de caçadores n.O 8

Capitão

Joaquim

dos Santos

Farrajota.

Guarda nacional republicana - Comando geral

Ooronel de infantaria,
com o curso do estado
Abílio Augusto VaI dez ele Passos e Sousa.

maior,

Guarda fiscal - Comando geral

Capi tão de infantaria
João José da Silva Duarte.
Tenentes:
de infantaria
J oão da Conceição Machado e
Francisco
ele Jesus Pires e do extinLo quadro especial
da guarda fiscal Agostinho
Bras.
Medalha de prata
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral-

Tenente
Júlio

do serviço
Pires.

I." Repartição

de administração

militar

Alcino

Govêrno militar de Lisboa - Qual·tel general

Tenente
do extinto
militar
Joaquim

quadro de oficiais do secretariado
Machado Portelinha.

Regimento de infantaria

Tenentes
Arnaldo
Brito e Abreu.

Nunes

Vitória

Regimento de infantaria

Oapitão miliciano,

do quadro

n. ° 12

e Fausto

J

OSÓ

de

n.O 16

especial,

Nicolau

Barbosa

da Fonseca.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Capitão miliciano,
ao quadro especial,
lino da Fonseca.
Tenente
J oão Lopes Romãozinho.

Francisco

Ave-
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Regimento de cavalaria n.v 6

'l'enente Américo Chamiço Dias Heitor.
Hospital militar auxiliar de Belém

Capitão médico José de Moura N ev~s.
Colégio Militar

'l'enente ele infa~taria

Ministério

Oscar Spencer Moura Braz.

da Guerra - I. a Direcção

Geral - 2. a Repartição

7) Declara-se
que o coronel de infantaria, com O curso
do estado maior, João Carlos Pires Ferreira
Chaves,
que: por portaria
de 25 do Julho último, inserta na
Ordem do Exército n.? 14, 2.11 série, do corrente ano,
foi colocado na 3. a Direcção Geral dêste Ministério, onde
exerce desde 6 do citado mês de Julho o cargo de chefe
da secção do rearmamento
do exército,
acumula
estas
funções desde a mesma data com as de professor e director do curso do estado maior na Escola Central de
Oficiais.
8) Declara-se

que o coronol

de infantaria

José Fran-

cisco Pires do Carmo, que pela Ordem do Exército n." 19,
2. a série, do corrente ano, foi colocado como chefe da
3.:l Repartição
da 1. Direcção Geral dêste Ministério,
11

pertencia

à Direcção

da Arma

de Infantaria.

9) Declara-se
quo o capitão
de infantaria,
om ser"iço na Agência Militar, Lúcio do Campos Martins foi
nomeado como reserva dos capitãis quo hão de freqüentar O 1.0 turno
do curso de comandantes
de batalhão, quo tem inicio na Escola Prática de Infantaria em
11 de Janeiro
do 1037, ficando na respectiva
relação
publicada
na Ordem do E.rh·cito n.? 10, 2.a série, do
corrente ano, imediatamente
ii. esquerda do capitão Armando Afonso Henriques.
10) Declara-so
quo o capitão de infantaria
Simeão
Nunes Vitória, que pela Ordem dolseército 11.° 10, :!." 1::6-
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rie, do corrento ano, foi colocado no Colégio Militar,
como assistente de estudos, desempenha aquelas funções interinamente.
11) Declara-se que os capitãis, miliciano, do quadro
especial, do regimento de infantaria n.? 16, Basilio Esteves e, do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, José
Francisco Carneiro deixaram ele estar suspensos das
funções de serviço.
12) Declara-se que desistiu de servir nas colónias, no
corrente ano, o tenente, do batalhão de caçadores n,° 4,
Vitório Frederico Crispim.
13) Declara-se que os alferes de infantaria, supranumerários, Joaquim António Júnior, José Joaquim Machado e Luiz Paula dos Santos chegaram à altura para
entrar no quadro em 1 de Novembro de 1936.
14) Declara-se que B Simão do Santissimo Sacramento Pedro Cota Falcão Aranha o verdadeiro nome
do aspirante .a oficial miliciano ele infantaria promovido
a. êste pósto por portaria de 9 ele Março de 1934, inserta
na Ordem do Exército n.? 4, 2.11 série, do mesmo ano.
15) Declara-se que 6 Jos6 Hermano Costa, e não Josó
Ernani Costa, o verdadeiro nome do aspirante a oficial
miliciano de infantaria promovido a êste põsto por portaria de 12 de Janeiro do 1035, inserta na Ordem do
Exército n. 1, 2. a série, do mesmo ano.
U

16) Declara-se que fica suspenso das funções de
viço, nos termos do artigo 170.° do regulamento de
ciplina militar, o capitão miliciano de artilharia,
quadro especial, José Maria Varregoso, em serviço
regimonto de artilharia de costa n.? 1.

serdisdo
no

17) Declara-se quo 6 Manuel Freire Mendes Godinho
o verdadeiro nome do aspirante a oficial miliciano de
artilharia promovido ao referido põsto por portaria de
9 de Março do 1934, insorta na Ordem do Exército n.? 4,
2.a série, do mesmo ano.
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18) Declara-se
que o brigadeiro
de cavalaria,
com o
curso do estado maior, António Maria de Freitas Soares,
promovido
a êste posto pela Ordem elo Exército n.? 19,
~." série, do corrente ano, conta a antiguidade
desde 5
de Outubro de 1936.
19) Declara-se
que o major de cavalaria, om disponibilidade, Luiz Filipe Carneiro
de Sousa e Faro chogou
à altura para entrar no respectivo
quadro em 2 de Novembro findo.
20) Declara-se
que o capitão de cavalaria,
adido, em
no Ministério
do Interior,
na guarda nacional
rep u blicana, Avelino Ferreira
Barbosa foi nomeado, a
seu pedido e sem dispôudio para a Fazenda
Nacional,
para
freqüentar
o curso de informação
do 2.° grau
da Escola Central de Oficiais, que tom início em 4 de
Maio de 1937, devendo o mesmo oficial efectuar ali a sua
aprosenta<:flo cm 3 do referido mês.

serviço

21) Declara-se que o tenente de cavalaria, no quadro
da arma, António da Cunha Viana desempenha
as funções do ajudante
do campo do general Alberto Guorreiro Peixoto e Cunha.
22) Declara-se
que o major do engenharia IIeitor de
Mascaronhas
Inglês deixou de prestar
serviço no Colégio Militar, como professor
provisório,
desde 14 de
Novombro findo.
23) Declnra-se que o major de engenharia, cm disponibilidado,
António Soares Leito chegou it altura para
entrar no quadro em 16 de Novembro findo.
2-1) Dcclara-so quo o major do serviço de administra<:ão militar, adido, em serviço na Manutenção
Militar,
Eduardo Guedes de Carvalho Meneses deixou de prestar serviço naq uolo ostabelecimento
desde 25 de N 0vembro findo, continuando
porém na mesma situação de
adido por ser professor da 11." cadeira da Escola Militar.

25) Declara-se
que o eap itão do serviço do admiuistrução militar, adido, em serviço no Miuistério das Colónias, Ilídio Aníhnl Botelho Coelho desempenha desde lG
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de Janeiro
do corrente
ano as funções de chefe da
2.11 Repartição
da Direcção Geral Militar daquele Ministério.
26) Declara-se
quo concluíram
o 3.° grau do curso
técnico do serviço de administração
militar, com aproveitamonto,
os 'capitãis do mesmo serviço Vergílio Lusitano, Luiz Cândido de Passos Pereira de Castro, Ney
Pompílio
da Voiga Mata, António
da Cunha Osório
Pedroso e Armando Luiz Pinto.
27) Declara-se
que a parte da portaria
de 7 de N 0vembro findo, inserta na presento
Ordem do Exército,
que coloca na situação do disp onihilidado
o capitão do
serviço de administração
militar José Gonçalves
Macieira Santos, deve ser considerada
publicada na Ordem
do Exército n.? 19, 2.a série, elo 26 do referido mês.
28) Declara-ao
que ficam suspensos
das funções de
serviço, nos termos dó artigo 170.0 do regulamento
do
disciplina militar, os tonentes do serviço de administrnçitO militar António Orsini do Sousa Sampaio o Hipólito
Dâmaso das Neves, om serviço, respectivamente,
no batalhão do caçadores
n. ° 3 e na 3. n com panhia de administração militar.
29) Declara-se
que os alferes do oxtinto quadro auxiliar do artilharia,
supranumerários,
Luiz Augusto Domingues do Campos Vidal, António JOS(' da 1\1ota, Joaquim do Rosário Castela, J 086 Alves Soares e Manuel
Bento Alves contam a antiguidade
do actual posto desde
1 de Novembro
do corrente
ano, o último nos termos
do § 2.° do artigo 1.0 do decreto n.? 25:294, de 26 de
Abril de 1935, e os restantes
nos termos do § 1.0 do
mesmo artigo.
30) Declara-se
que a colocação do capitão do extinto
quadro auxiliar de engenharia,
do batalhão do automobilistas, João Antunes Salvador,
por portaria de 21 do
Novembro
findo, inserta na Ordem do Exército n.? 10,
2.3 série, <lo corrento
ano, na direcção do serviço do
obras o propriedades
militares da 4.n região militar, foi
por motivo disciplinar.
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:11) Declura-so que OH alferes do extinto quadro auxiliar (lo ('ngellharin
Manuel da Silvu Baltasar, V ('qdlio
Cósar Gaseou de Campos. Albino Gabriel da ('nsta Juna ,
António da Cruz C'arita, Vitorino Leopoldino
do Carmo
Moreira, Joaquim Rosado Charrua e Francisco
Guinapo
:\[oroira contam a antiguidade do actual pôsto desde 1 do
Novembro
do corrente ano, nos tormos do ;:i 1.0 do drcreto 11.0 ~õ:~0-i, de 26 do Abril de 103;).
:l~) Publ icn-sc n li,;jn(lo~ oficiai" quI' no ;l.0 quadri(lo r-orreut o ano se ()f('l'{'('pram
p.1J"n RP1Tir nas
colóuius,
nOR t ermos
(lo (l('('l"do 11.0 l;~::I()D, (1(' 2;1 (10
)Iarço (le lD:27, durante o uno (le 19:)7:

mestro

Infantaria

'l'ellen!e-roronrl
.\1)('] Aujruto 'l't\l'res.
)Injol'es:
Leopoldo T,pül Din-;.
Carlos Ludgoro .\1l!UJ1P~
Cabri ta .
( 'apitúis:
HOg't>rio Augusto.
João Monteiro
Hl,inn..,
Nonr('s.
Alwl Baptista da ~ihn.
Câncio
.10';(; .JOl"g"l'.
({unHeI" Xl outeiro
'\1\'(',.;, mi l ir-iuuo
pct-iu l.

[lo

quadro

l'S-

Jost> c1,' )1.1(·('(10 J'ünior .
.All!ónio

AUg'ui"i!o Tuvures.
)Inria til' ~ou-;a Pinto, m il irinno (lo quadro
p,.;pP(·inl.
1\ lfl'l'(lo )[a1"lil1"; ,r<11"(1u(',;, mi lir-in no (lo quadro l'~-

António

lH'(·ja 1.

'1\'11 pu! es:
)Ianul'l )1nl'ti11"; Af'ouso, mi l ir iuno (lo quadro 0SpC'cial .
•\11 írin io ,1(),.;p l Inurte.
Dinmautino
An!óllio lhall<l:lo <ln CUlllln TJ('itr.
Ill:lcio .Maria dI.' A,a Castelo Brnll(·O.
Jo"é Ferl"l'irn ()e ~lntos .
.Tol"o·p Pillhl'il"o
~I'ITilo (la Yl'iga.
Al"l~ll<lo lIeJll"i<[11l' til' ('anal ho.
Luiz OOJllf,ug-a (hpg'o.

,1nsp

\'alf,

(h·

('a1"\";I]]1(1 .

.To,.;{>
(lo Egipto (ll' Oli\"l'il'a Bragn .
•\ 11)('1"10 ela };11(':1l"llll<;ào ]>(·]"('i1"n.
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Artilharia

Cupitãis:
Eurico Gonçalves
Luciano Augusto

Monteiro.
Dias, miliciano

(lo qnrulro

cial.
Alexandra
António :.\Ioura dl' ..\Zl'\'(,!lO.
~Iúl'io Emílio Aaiuhais
(le )fp]o .
.J ol'ge Di 011 ü;i o (1(' .T csus.
Bliscu JOKé Pinto Vilas BoaK.
Tenente Ll íd io :Marinho
AiI'P~ 'I'rimlnde.
Cavalaria

Coronel Francisco
Martins Lusiguan
d e Asevcdo.
::\fajor José de Melo Pinto ele Gusmão Calheiros.
Capitão José da Câmara Meneses AJveR.
'l'euent e Domingos Pereira.
Aeronáutica

Major Joaquim
Sérgio (la Silva.
Cu p it ão Joaquim
(ll' Almei(la Balí asnr.
Serviço de administração

militar

Cupitãis:
Carlos do Amaral.
Hui Augm;Io ela Nihn MPlldl's.
'I'cuentes:
Manuel José Mendonça
Pereira.
Salvador
Pereira
(ln Silva.
Em psi o G ust.avo A J'1'u(la.
Alfl'l'es Ho(lrigo do Maios Azevedo Lonl .Fúu inr.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

A lfercs:
Francisco
.TORé Pclien.
Fraueisco A IV('R.
A 1l1(~t'jCO Pl'l'l'il'n Gnln-iel ,
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

'I'enoní o Henrique
E(llllllll!lo

Alt'(,l"'S

Allg'11::;lo Tomé.

A lWR dr Carvalho.

r"pr-

OHnE~1 110 EXÍ<:IWlTO

Extinto
Cap i t âo Júlio

quadro auxiliar

)leim

~O

~,o

de artilharia

11e Amorim,

'I'cueute Joaquim Augusto de Simus Nunes,
Extinto
'l\'lll'llll'

Xluuuel

quadro auxiliar

Pereira

Ministério da Guerra
:l;l) ])l'clam-~l'

de engenharia

Put.ru-io.

l." Direcção Geral-

que lo l'on"illera(lo

3,a Repartição
l'OlllO não esiuurlo

111"cr110 nas Iistus (1l' <1nliguida(le (los ti<l1'gl'ntos njudaul os I' primciros
,.;nrgPlllo,.; !ln,.; (1iYC1'S,h armas e ,;pl'yi(:o,.;,
publicncla,;
na :2,a ~(;1'1l' (la" Onlen» do ]iJ,thl'ito, n ." :l,
(1(' :28 11l' Fevere iro d(, lDM, H,O !l, (ll' 1~ dl' F('Yl'l'C'il'o
(1(' ]!);lj, c n ." :2, (1e ao de Juneiro dI' lH:lG, o tlllrgelllo
ujuduute, (10 batalhão iudepeudente
(1(,iufuntmiu 1].° ',t!,
8cbn,.;lião (la Enr-nmueão Júnior, visto ler "ido oli m ilHH10

do serviço

em 28 (h, A lnil

(1(, l!):~;l.

;{+) Dcr-Iurn-se q11t' (h,,,j,,tiu (la frl'([ü(')l('in (lo 1." alio
(ln e111'"O (ln Escolu Central de Snrg'(')ltos, 11m; t('1'111O'; (lo
nrtip:o -1.7," (lo tlCCl'pjo 1].° 2:2:16D, lll' 2 dI' Fevereiro
(lI'
lD;38, o primeiro sal'g'l'lllo,
do grupo 11t' Psqutlllrilhas
de aYia~ão Hepúhlil'lI,
.\.1't111' ,J ouqui ui Abrantes
Ferreira.

Ministério da Guerra - 2.:\ Direcção Geral,

3.<\ Bepartiçãe

:35) Voncimentos que, nos termos da lei n." 1:G68, do
U de Setembro de 1U:?-I:,e decreto n." :?0::?-17, de ~-1 (lo
Agosto (lo 1931, competem no" oficiais, cm seguida meueionados, transferidos
para as situações de reserva o
rolorma :
General António
Óscar de Fragoso Caruiona, 816,.S-1tl,
sondo : pensão de ro ervt, :>04,); lei 11.° 888, 50MO;
lei tl.O 1:33:?, 262rS08. Tem J anos de pOsto e -18 anos
ele seryiço.
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Pore ira da Cunha
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o Costa,

37M32, sendo: pensão de reserva, 277 ;)20; lei n.? 888,
27672; lei n.O 1:332, 66·')52; 0,1-1 por conto, 31588.
'rem 1 aumento de 10 por cento sobro o sôl do, 41
anos do serviço e 1J períod os.
Capitão do infantaria
Joaquim
dos Santos Farrnjota,
168696, sendo: pensão elo reserva, 152~50; lei n.? 888,
\).')15; 0,14 por conto, 7~31; do vencimento
total,
30672 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por conto sôbro o soldo, 3;3 anos do serviço o
38 períodos.
'I'ononte do infantaria José Alves Pereira, 86,)511,sondo:
pensão de reforma, 86~36; 0,14 por cento, ·')17. 'rem
1 aumento de 10 por cento sõbro o sôldo, 20 anos de
serviço o 1 período.
'I'oneuto do serviço de administrnção
militar
António
Francisco
Camucho , 247a02, sondo: pensão do 1'0serva,
187650; loi n.? 888, 18675; lei n.? 1::332,
37~50 ; 0,14 por cento, 3627. 1'em '2 aumentos do 10
por cento sôbre o sóldo, 40 unos de serviço o 17 poríodos.

36) Declara-se que, conformo preceitua o artigo 3.° do
decreto n.? 14::525, de 26 do Outubro de 1927, foi cousiderada
hábil Antónia Maria Rangel para receber, ao
abrigo do n.? 1.0 do § único do artigo 1.° do meneionado decreto,
os vencimentos
de seu filho, primeiro
cabo n.? 41JE, do regimento
do infantaria
11.° 16, Manuel Joaquim
Rangel, intcruado
na Casa de Saúde do
'relhal.

VIII

ANÚNCIOS

Direcção do Serviço de Saúde Militar
Nos termos (lo artigo 2.n do decreto n ," 2G:()31, de
11 (lo ~ ovcmhro de 1\);3,>, pllbl icu-se que ex isto urna
vagu de ('Unico no serviço ele oftalmologia no hospital
militar principal do Lisboa.

01WE.\L

no

EX.l~I{ClTO :-\.0

so

(;55

Obituário

1(13G
Novemb n, LlGl'ncral, graduado, reformado Leopoldo Cétiar de
))
Noronha Gouveia.
»
1!)- Alferes reformado JOSt' Pereira.
»
20 - Teucnte-cor ouel de artilharia,
adido, 'l'ibúreio
Afonso 'I'eixeíra,
»
21 - .\Iajor miliciano
Hlt·di(·o de reserva Desidério
Carubournae.
»
::W - 'I'encute-coronel,
na situação de reserva, Manuel
Braz Serra.
J)ezelnhro
·1- Capitão, na situação de reserva, .Iosó L~ranci:;co
Lopes.
10- Tenente
reioriuado
.Iosé Carlus de .vssunção
e Ahucida.

Rectificações

Na Ürtlcni do Exército
11.° 19,2.' série, do corrente ano, p. 557,
l. lU, onde se 10: «de artilharia»,
deve ler-se: «de engl'ldlariao j
p.570, l. 5, onde se lê: «eap itfii s», deve Icr-so : «capclüis» j p.5H,
I. 17, oudo til' lê: «It amos s , ,10\<,' ler-so : «Rosado)) j p. 57G, 1. 22,
onde se lê: «2), deve ler-se: (~7).

António de Oltceira Salazar,
Está conforme.

o Ajudante

Genm'al,

.,

BIBLIOTBCA
MINISTÉRIO Df\ GlIERRf\
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31 de Dezembro de 1936

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS

Ministério

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 subsidio mensal de 66 e a melhoria correspondente, a D. Maria AmAlia da Costa Lima Ferreira, D. Maria Clara Lima
Ferreira, D. Cristina da Purificação Ferreira e D. Belisa da Concei~ão Ferreira, respectivamente viúva e
órfãs do capitão, na situação de reserva, Hipólito António Ferreira.
Miuisrério da Guerra, 12 de Novembro de 193G-Por
delegação do :Jfinistl'o da Guerra, o Sub-Secretário de
l~l;tado da Guerra, Fernu nd» dos Santo» Costa.
(Visada pelo Trlhunal de Contas em H de DoZt'mbro do 1036. 1%0
devidos emolumentos,
no' termos do decreto n.? 22:257).
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11- MUDANÇAS

2.' Série

DE QUADRO
2.a Repartição

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPor poriaria de 1 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal <1'0 Contns em 21 do Dezembro do 103G. ~ão
s ão devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Têm ingrosso no quadro da arma de aeronáutica, nos
termos do artigo 14.0 do decreto-lei n." 2J:849, do 5 de
Janeiro de 1935, os seguintes oficiais:
Tenentes, adidos, em servico na arma da aeronáutica:
de infantaria, da Escola Militar de Aeronáutica, J cão
Baptista Peral Fernandes, e, do grupo independente
de aviação de protecção
e combate, António Ro drigues Costa; de artilharia, da Escola Militar de Aeronática, Fernando
José Ribeiro Duarte Silva, 0, elo
grupo independente de aviação do bombardeamento,
.J oilo José Ribeiro Ferreira; de cavalaria, do grupo
independente do aviação de bombardeamento, .rono
Faustino de Albuquerque de Freitas.

III-MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPor portarias

2.a Repartição

de 28 de Nocembro findo:
Adidos

'I'onen tos, do regimento

de sapadores de caminhos de
ferro, Albino Augusto de Macedo Vendeirinho, e, do
batalhão de pontoneiros, Inácio Xavier Teixeira da
Mota, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério dns
Obras Públicas e Comunicncões, devendo SOl' considcrad os nesta. situação desde ~1 do Novembro de 1936.
(Anotada

polo 'I'rí bunnl do Contas

cm 12 do Duzumhro do HI31i).

Reserva

Tencntos coronéis, méd ico, no <] uadro, Carlos .T osó Fornandcs Botilheiro,
o do extinto quadro auxiliar do artilharia, do depósito geral de material de guerra, An-

2· Série
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tónio J OSÓ de Simas, e tenente, supranumerário
perdo regimento do infuutaria 0,° 20, Domingos
nos termos do § 3. o do artigo 10. o
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro do 1920, o
últim? por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela Junta hospitalar
do inspecção o os restantes
por
torem atingido o limito do idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 21, 17
e 2 de Novembro de 193G.
' '
, ,
manente,

J osé dos Santos.

(Vi,ada pelo Tribunal do Contas ern12 de Dezembro do 19M'. Siio
devidos emehrmemos,
nos termos do decreto n.4 22:2õ7).
I

I

'

Capitão do infantaria,
auprnnumerário
pormuncnte, Ma·
nuel Henrique de Faria, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo SOl' considerado
nesta situação desde 0 de
Novembro do 1936.
(Visada pr lo Tribunal de Conta, em 12 de Dezembro de 19SG. K50
aão devidos emolumentos,
nos termos do decreto n,? 22:2.'17).

Separado do serviço

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general da 4.3 região militar, AI·
borto Alfredo Ferr ira do Miranda, nos termos do
artigo
178.0 do rogulamento
de disciplina militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 do
Novembro do 1936.
(VisadR pe lo 'I'rthunu l do Cuntas em 12de Dezr-rubro de 1!)3(i. :':10
são dcvfdus emoluJUolltos, nos termos do decreto a." 22;~','7)_

Por portarias

de 5 do corrente mês:

Ouadro da arma de infantaria

'I'oncnte

do infuntaria,

adido,

Loonnrdc

)!

Mendes

Fiúlho'

Prego, que, de regresso do ~Iinistf-l'jo das Colónias, SP
aprosoutou em 30 (le Xo\'('mbl'o do 1936, preenchendo
vaga no respectivo

quadro.

(Visada pote 'I'rlbunnl ,le Contas orn 18 do Dozembro do 193(;. .'\iil}
são (lovldos '-·ul()ltt.tnOlltO~t nos termos do decreto n." 2~::t37).

Ouadl'o especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n. o 7:823.
de 23 de Novembro de 1921

Oapitão miliciano de iufanülria, do m smo quadro, adido,
Jo!" ro Frederico T()rrcs Vcl('z Curoçç, qtH', (lo regresso
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do Ministério
das Colónias,
Novembro
de 1936.

se apresentou

2.' Série
em 27 de

(Vtsadu polo Tribunal do Conta. om 18 de Dezembro de ln36. Não
são devidos emolumontos,
DOS termos do decreio
n.? 22:257).

Disponibilidade

Tenente-coronel
de artilharia Walter Lima e capitãis, de
artilharia
Francisco
José Henriques Cortês e do serviço de administração
militar
João Coelho Lopes,
todos adidos, que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentaram,
o primeiro
em 3 do corrente
mês e os restantes em 30 de Novembro findo.
(Yisada polo Tribunal d o Contas em 18 de Dezembro de ln36. Nilo
são dovídos emolumentos,
1105 termos
do decreto u.o 22:~ô7).

Reserva

Coronéis, do regimento de infantaria n.? 9, Luiz do Nascimento Dias, O de engenharia,
graduado,
adido, António Carlos
do Aguiar
Craveiro Lopes, e tenente
miliciano, do quadro especial, do batalhão de caçadores n." 8, Narciso dos Santos, nos termo I:> do § 3.0 do
artigo 10.0 do decreto n.? 17::378, de 27 do Setembro
de Hl29, o segundo por ter atingido o limite de idade
e os restantes
por terem sido julgados incapazes clã
serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectiva.
monte, desde 16, 27 e 16 do Novembro do 1936.
(Vi'lldas
polo 'I'r-lhu nu.l do Contas om 18 do Dezembro
do 1936.
São devidos cmclumeutos,
nos tormos <lo decreto n .• 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Major miliciano médico, licenciado, do batalhão de caçadores n." 9, Carlos Alberto da Rocha, por ter atingido
o limite de idade, nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n." 12:017, do 2 do Agosto de 1926, devendo ser considerado
nesta aituação
desde 26 do
Novembro de 1936.
(Anotada

polo Trlbunol

da Contas

cm 12 do Dozembro

do lnJ6).

Reforma

na situaçâo
do reserva, Herculano
Pereira
nos termos do § -I,. o do artigo 10. o do decreto
11.° 17:378, do 27 <lo Soteruhro do 1920, por ter atingido o limite de idade, devendo SOL' considorudo neste
situução desde 1 do corrente mês.

Tonento,
Osório,

(Anotada

polo 'I'rIbuuu!

do Contue

em 12 de 1)07.01l11)rodo IUS6).

2.' Série
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Por portarias de 10 do corrente mês:
(Vi~ndns pelo Tribunal de Cont ... em 18 de Dezombro do 1936. Não
suo dovidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

O de nenhum efeito o decreto
de 22 de Abril do
1933 o a parto do decreto de \) de Junho do mesmo

Nulos

ano,

que,

respectivamente,

passaram

à situação

de

reserva, nos termos do ~ LOdo artigo 17.° do decreto
n.? 22:068, de 5 de Janeiro de 1\l:3:3, os coronéis,
com o curso do estado maior, adidos ao quadro, de
artilharia João Augusto Crispiniano Soares e do infantaria Eduardo Augusto
Azambuja Martins, por, em
acórdãos
do Supremo Tribunal
Administrativo,
lhes
ter sido dado provimento
aos recursos interpostos,
mandando-lhes
anular as provas a que foram submetidos, pelo que, nos termos da alínea 2) da alínea f)
do n." 4,° do § L." do artigo 10.0 do decreto n." 17:378,
do 27 de Setembro de 19~O, ficam na situação do adidos aos quadros das SU11S armas.
.

ne

Por portadas

de 12 do corrente mês:

Quadro da arma de infantaria

'I'eúonte de infantaria,
adido, Hsrmógenes
Ovídio, que,
do ]'C'gresso do Ministério
das Colónias, SI' apresentou
em \) do corrente mês, proonchendo
vaga 110 respectivo quadro.
(Visnda polo Trthunnl
do Contns em 2G de Doz erubro !ln 1036 •
.s:IO dovldos omol urucutu-, I10~ t armos do dl'CI'1 to 11,° ~!2:251).

Adido

Capitão,
do regimento
de infantnriu
n.? 4, Filipe do
Nascimento
Barros,
por ter sido roquisitndo
para
dosomponhur
urun comiss'lo
de serviço dependente
do J[illbtério
das Colónias, nos termos <l() decreto
11.0 1:3:;300, do ~:3 de ~r:lJ'(:o elo H127. d('vendo ser considerndo lH'sta sitllac:i1o desde 5 do corrente mõs,
[Auotada

l'O!O

'I'r+bun.rl do Contas fim 18 ele Dezembro

dn 1936).

Reserva

Coronel de infantaria, clu·f(1 du distrito do rocrutnmonto
o rcsr-rva n." 11, GregMio Nunes Geraldes. o tenentes-

-corouóis

da mesma

:~I'llla. da

:3." H<'partic:i1o ela I." I>i-

l'l'c'('i'to Gerul .lõste jfillii-lU'rio, João
Bell·lf'l.ito, e, do distrito de l'oc'l'lltalllento

)laria I ruurto
o n'S01'\'1I n.? 7,
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José LObo Alves de Sousa, o primeiro nos termos do
~ 3.° do artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 uo
Setembro de 1929, por ter atingido o limito de idad«,
o segundo
nos do artigo 72.° do referido
decreto
n.? 17:378, substituído
polo decreto n.? 19:175, de :J7
do Dezembro de 1930, e o último por ter sido julgado
incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar
do
inspecção,
devendo sor considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 2 de Dezembro,
7 de Setembro e 16 de Novembro do 1936.
(Visada polo Tribunal
do Contas oro 26 do Dezembro
de 103G.
São dovídos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:2,)7).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano médico, da 3. a companhia
do saúde,
Jorge Frederico
de Aguiar Saldanha, nos termos <lo
§ 3.° do artigo 61.° do decreto n. ° 12:017, do 2 do
.Agosto de 1926, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado
nesta situação desde 11 <lo
corrente mês.
(Anotada

pel o Tribunal

do Contas

om 21 do Dezembro

do lJ;lG).

Reforma

Coronel, graduado,
na situução de reserva, João Lopes
da Silva Martins Júuior,
nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, do 27 elo Setembro
de 1929, por ter atingido o limito do idade, devendo
ser considerado
nesta situação
desde 9 do correu to
mês.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 21 do Doxomhro

d •• 10:~r.).

Capittio do infantaria,
suprunumenirio
pcrmnnouto, João
Augusto Gonçalves,
I!OS tNIllOS do decreto n, ° ~5:;317,
de :3 de :\1aio de 1035, devendo ser considerado
nesta
situação desde (i de Novembro do 10:~(j.
(V{sada Iwlo Tl"ihuual do Coutns 1'111 26 c1l' !) 1.1'111"1'0 !ln t~~(i.
Hno do vIdus umul umontus, 1I0S tunnos do dtWI'l'lo lI,o 2:?::!.")·

Baixa do serviço

'I'ouento-coronr-l
!l<'I1I'i(!t10S

milicinno médico de reserva .Ionquim
do Morui« Sarmouto,
nos termos do R f).o
fi 1.n do decreto n.? 13:017, <lo:? til' .i\g'o~to

do artigo
do 10:.!(). por to!' atillgido o limito do idade, dOyelH!O
~I'I' considerado
nosta situução desde 2 do corrente
mõs,
(AnOlll<ln 1",10 Tr lbnunt

do Contas

utn ~1 do I> .... ·mbro d.· 1036).

2.· Série
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IV - PROMOÇOES
Por portaria de 21 de Novembro findo:
(Vi,ada polo 'I'rf buunl d, Contas OID 1 t de Dezembro do 1936. São
devidos emot umen tos, nus termos do decreto n. o 22:257).

Adidos

Capitãis,
os tenentes
de infantaria,
adidos, em serviço
no Ministério
das Finançns,
na guarda fiscal, César
Augusto Correia, Américo Pinto da Silva Oliveira e
Eugénio Marinho Ferreira de Sousa.

Por portarias de 28 de Xovembro findo:
(Vi"ulas polo 'I'r-Ibnnn.l de Contas em 12 de Dozombro do 19RG.
São de vldos amof umouto s, nos termos do decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

~Ia.ior, O capitão de infantaria,
do Arquivo
IIistórico
. Militar, Fausto de Matos.
Capitão, o tenente do infantaria,
da 1.lI Roparticlto da
1." Direcçf o Gorul dõsto Ministério, Vasco Godfroy de
Abreu de Lima.
Regimento de infantaria

n,O 3

Capitão, o tenente de infantaria,
no quadro da arma,
António Pinto das Neves Ferreira.
Regimento de infantaria

Capiti'io médico,
reira do Lago

o tenente
o Costa.

módico

Batalhão independellte

n.O 8

Abílio

de Deus Pe-

I

de infantaria

n,O 22

Alferes

mé.lico, o alff'J't'K mí·dico, graduado, António dos
Santo.
Ht,doIHlo, nos tNlIlOS do ~ 1.0 do urt.ip:o 2.°
do decreto-lei n." :.?J:G7:1, de 22 do Novrlllbro de 1034.

Regimento de artilharia ligeira n. ° 4
elo
('.
tinto quadro
auxiliar d<' artilharia,
Capitão
do
!1IC';;1Il0 oxtiuto qlladro Luiz Ferreira
(lo
!Il'U te
Direcção

do Serviço

o teHOUS11.

de Saúde Militar

~ra.i()r inédit-o,
O capiti"to Illl·dico, do rrginl('_l~t() dI' artilharia do r-ostn 11.° 2, ',João Calvot MagallHII~ :\InI'C[lH'S

da Costa.

ORDEM DO EXÉRC1TO N.· 21
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Quadro de oficiais médicos
Alferes médico, o alferes médico, graduado,
Ricardo
Pedro Chaves de Almeida, nos termos do § 1.0 do artigo 2.° do decreto-lei n.? 24:673, de 22 de Novembro de 1934.
Hospital militar principal do Pôrto

Tenente-coronel médico,
de Oliveira

o major

módico Joaquim

Lopes

e Castro.
Adido

Capitão, O tenente de infantaria,
Ministério das Colónias, César

Por portarias

adido, em serviço
Maria Serpa Rosa.

no

de 1 do corrente 1nPS:
Adidos

Tenentes, os alferes, adidos: do infantaria,
em serviço na
arma do aoromiutica, da gscola Militar do Acrouáutica,
. João Baptista Peral Fernandes, o, do grupo inrlepeudente de aviação de protecção e combate, António Rodrigues Costa, o, no Ministério das Colónias, Mnnuol
Albuquorquo
Gonculves do Aguiar, Abílio de Fnrin (3
Rafaol Pinto Burrudns ; dr artilharia,
em serviço na
arma dr aeronáutica,
(la Escola Militar de Aeronáutica, Fernando
Josr Ribeiro Duarte Silva, o, do grupo

indopendeute
ele aviação de bombardeamento,
.Ioüo
José Iiiboiro Ft-rrr-iru ; <lo cavalur-ia, om serviço na
arma do ueronáuticu, do grupo iudopendonto do aviação do bombardeamento,
.João Faustino (lo Albuquerquo ,de Freitas, no 1Jillist('rio do Inter-ior, na gllarda
nacional ropuhlicann,
Joaquim
da Cunha Frnzão 1'0roira e A1H'1 António, ('. no das Colóuins, :\Jigupl António tio Carmo de Paiva UOUCPil'O.
(Vi8!ldns po!o 'I'rtbnnnl do Contns em 21 dI" Dez ombro d e ln;{n. Sno
dfld,!ol'l Nllnl1lllH'nto!:!,
110M l('I'HlOt\
tio d('(H·toto u," ~~~2:J1).

Tenentr-,

() alferes de' iufuntnriu, adido. om sl'ryiço no
dil Finan(:n~,
na gUtl1'Cla fiscnl, .Ios(' Lopes
Bnptiatu ,
l\1illi~tl'rio

(ViSlldft

[1010 T'ribuun!

<lt'\'ido!l

('Jl1olu1I1011tUS,

dfl OUldaR

nos

l'IH

tOl'lllOR

2(~tln J)P1.üllllll'O dI' l!l:~Ii.Sjlo
do dt'croto II o 2:!::!:,j).
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r.a Direcção Geral- 3.a Repartição

P01' portaria de 16 do corrente mês:
Promovidos a aspirantes a oficial para a Escola Milítar, nos termos do artigo 23,0 do decreto n." 12:704
rectificado pelo decreto n.? 13:657, de 25 ele Outubro d~
1926, desde as datas que lhes vão indicadas, as seguintes pra<:as e indivíduo da classe civil :
Desde 1 de Dezembro de 1936:
Soldado cadete, do regimento de artilharia ligeira n. 02,
n. o 1J 7,35, Celestino Bonucci Veiga.
Soldadoa:
do regimento
de artilharia
ligeira n. o 3,
n. o Jb9j 36, J oaq tlim Luciano Marafusta Marreiros, e,
do regimento de cavalaria n.? 7, n.? 350/34, José da
Glória Alves.
Civ il : Iioinaldo José Duarte.
Dos(le 5 de Dezembro de 1036:
Soldado
cadete, <lo regimento
do infantaria
n. o 404pG, Alfredo Mur q ucs Osório.

V -CDlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

de 18 rio corrente
Regimento de infantaria

19,

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra _La Direcção GeralPor portaria

n.?

2,a Repartição

III?:;:
n. o

"

Cnpitrio do infantari;L, uo 11'lHuro da arma, Vasco Godfroy
de Abreu dl' Lima.
Regimento de infantaria

n,O 16

'I'enonto IPódi('o. do hata Ih:1u d(· cn<;ador,':-; n. o 1, ITcnJ'iq ti!' :'Iraria do ('armo, do SIm !),I):O :\1('10 (l Castro,
1;(1111 dis]ll'lIdio
pam a I· azenda • ucioual.
Regimento de infantaria

n, o 18

~tll,j()l',.lo rr ",illlPllto dI' illf'aot:1rÍa n." 0, .Iaimo Rodolfo
n
- I'III p:lra a F,1ZI'Il(I',1 N
~'0\ ais (' Silva,
som' I"l,;jH'!H
1 tlciounl.
T

OIWE:\!
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Batalhão de caçadores 11.0 I

Alferes médico,
Almeida.

110

quadro,

Ricardo

Pedro

Chaves de

Batalhão de caçadores n.v 7

Alferes (lo infantaria,
supramnnorúrio
dro dos Santos Nobre.

permanente,

Pe-

RegimentQ.de cavalaria n." 6

Comandante,
o coronel de cavalaria,
Abílio de Sousa Namorado.

no quadro

da arma,

Grupo independeute de aviação de protecção e combate

Capitão,

do grupo

de aviação

de informação

n.? 1, Ma-

nuel ;\IOl'eira Cardoso.

Por portaria de 26 do corrente mês,'
Midstério

da Guerra - 2.· Direcção Geral
1." Repartição

Capitão

do artilharia,
Henriques
Cortês.

em disponibilidade,

Francisco

José

3." Repartição

Capitão do serviço de administrução
militar, em disponibilidade, João Coelho Lopes.
'I'cncnto do serviço de administrncão
militar, do grupo
do artilharia
:t cavalo
11.° 1, Artur Paiva Garcia de
Curvulho , som diRpôndio para a Fazonda Nacional.
Regimento de infantaria

n." 3

Capitão,

do regimento
d(' infuntarin n.? 10, Bornurdo
I'olieano dr' Brito e Abreu, SPIn dispêndio para a Fuzcnda ~ aciouul.
Regimento de infantaria

Tcncute .lo infunturia,
no quadro
lHondc-" Fialho Prego.

n.O II

da arma,

Grupo mixto independente de artilharia

Comandanto,
nibilidad(\,

o tcnentc-co rouol
\YaltN Lima.

Loonnrdo

montada n.· 24

do artilharia,

cm dispo-
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N.o 21

de defesa móvel de costa n. o 4

Capitão, do regimento
de artilharia de costa n.? 1, Eliseu José Pinto Vilas Boas, nos rormos do decreto
n.? 24:854, de 7 de Janeiro elo 1936.
Regimento de cavalaria 'n. o 3

Capitão

miliciano de cavularia,
do quadro especial,
regimento do cavalaria u.? li, António .Iosé Sobral
beiro, sem dispêndio para a Fazenda ~ aoional.
Regimento de cavalaria

elo
Ri-

n. o 9

Alferes, do regimento do cavalaria
n." 3, Eduardo Joaquim 1IIagalhãis Almeida Martins Soares, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
1.' companhia de administração

militar

Capitão miliciano
do serviço de arlministração
militar,
a
do quadro ospecial, da 3.a R(\parti~ão da 2. Direcção
Geral (l(\sto ~1inistério,
Lauro de Barros Lima, sem
dispêndio l)ara a Fazenda Nacional.
Supranumerário

permanente

Major do extinto quadro auxiliar de ongenharia,
nuinorúrio
permanente,
<la Direcção da Arma
genharia,
.T OSÓ i\falaquias.

suprado En-

Escola Militar

'I'onento , do batalhão

de mctralhadoras

11.°

1, António

dos San tos,
Escola de Educação Físíca do Exército

TI~nentp.('or()Jlel, do regimellto de infantaria n.? 9, Joaquim O\)Jlçah'cs Mendes .Iúnior , ii fim .de retornar o seu
lugar (lp pro1'o:;sor da. ~l'('(:ão do l':-;gl'llUH.

portadas

FOI'

lilri

Prr-sidcuto:

dp. 29 tlo CONcllte mês :

para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a general no ano de 1937

()'cIlcral

.T úlio Ernesto

de }[orais Sarmento.
do (~xtn'ci~o o genrrais
Juão Bapti!iÜl (lo Almoidu Ar<:z, T' rancisco Bernardo
do Canto c .losé Alberto da Silva Basto.

Vogai:-;: clll'f'c elo estado .maior

ORDEM DO EXÉRCITO
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do serviço do estado maior
no ano de 1937

Sub-chefe do estado maior do exército i comandante
da
Escola Central de Oficiais; b rigudoiros,
com o curso
do estado maior, de infantaria Tasso de Miranda Cabral, e de cavalaria António Maria do Freitas Soares ;
e coronéis, com o mosmo curso, de infantaria Ernesto
de Frnnca Mendes "Machado, de artilharia
Aníbal César Valdez do Passos e Sousa e José Cortês
dos
Santos, e de cavalaria Artur Pereira de Mos quita.
Júri para avaliar as prol/as especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de infantaria no ano de 1937

Prosidente : director da arma de infantaria.
Vogais: brigadeiro de infantaria,
com o curso do estado
maior, Carlos Maria Pereira dOR Santos, coronel Vasco
de Carvalho
e tenente-coronel
Francisco
Aires de
Abreu, ambos de artilharia e com o mosmo curso, e
major de infantaria
Miguol Francisco
da Conceição
Santos.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de artilharia no ano de 1937

Prosidente:
director da anua do artilharia.
Vogais: brigadeiro
João de Azevedo Monteiro de Barros o coronéis Gilberto Duarte 1\10t,1, o, com o curso
elo estado maior, Vusco de Carvalho,
todos de artilharia , e tenente coronel
da mesma arma e com o
mesmo curso, Francisco
Aires do Abreu.
\

Júl'i para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de cavalaria no ano de 1957

Prosidcnto

. director

da arma de cavalaria,
Luiz da Cunha Meneses o coronel
Artur José do Almoid»,
ambos do cavnlariu, e co ronel
Vasco de Carvalho !l tenente-coronel
Fruncisco Aires
do Abreu, amuos de artilharia o com o curso do estado
maior.

Vogais : brigadeiro

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a prumoçãn a major dos canltãis do engenharia no ano de 1937

Prcsidcnto
: director
da al'IIIH do crq.;<'nlwl'ia.
Vogais: jn'iglull'il'o António
Alfredo do MagalhitiK Corroia, II coronel,
tirocinudo,
Inúcio 11l1n1l01 do Sousa

2.' Série
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Freire
Pimentel,
ambos de engenharia,
e coronel
Vasco de Carvalho e tenente·coronel
Francisco
Aires
de Abreu, ambos de artilharia e com o curso do estado maior.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de aeronáutica no ano de 1937

Presidente:
director da arma de aeronáutica.
Vogais: coronóis, de aeronáutica
Salvador
Alberto du
Courtils Ciíka Duarte, e de artilharia,
com o curso do
estado maior, Vasco de Carvalho, tenente-coronel
de
artilharia,
com o mesmo curso, Francisco
Aires de
Abreu, e major de aeronáutica
Anselmo
de Matos
Vilardebó.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis médicos no ano de 1937

Presidente:
director do serviço de saúde militar.
Vogais: coronéis, de infantaria,
com o curso do estado
maior, Henrique
Sáriro Lopes Pires Monteiro, e médicos Alberto dos Santos Monteiro e Alberto Luiz de
Mendonça, e major de artilharia,
com o curso do estado maior, Adolfo do Amaral Ahranches
Pinto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis veterinários no ano de 1937

Prosidente:
director do serviço veterinário
militar.
Vogais : coronel do infantaria,
com o curso do estado
maior, IIonriqueSátiro
Lopes Pires Monteirq,
tenentes.coronéis
voterinários
João de Almeida Seara e
Inácio Júlio Pereira de Sousa, e major de artilharia,
com o curso do estado
maior, Adolfo do Amaral
A branches
Pinto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos cap ltãis do serviço de administração
militar no ano de i937

Prosidento : director do serviço de administração
militar.
Vogais : coronéis,
do serviço de administi.·aç'1lo militar
Luiz Pereira Loureiro,
e de infantaria,
com o curso
do estado maior, l Ienrique Sátiro Lopes Pires Montoiro. Í('tll>ntl'·('orollol do serviço de administração
militar António José Hodrigues,
e major de artilharia,

670
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com o curso do
Ahranchos
Pinto.

estado

maior,

Adolfo

2,' Série
do Amaral

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar no ano de 1937

Presidento:
coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, José Arrôbas Mnchado,
Vogais:
coronéis, do infantaria José Maria Vale de Andrade, e do extinto q U:I dro do oficiais do secretariado
militar Francisco
Pedro Simões, e tenentes-coronéis
de artilharia,
com o curso do estado maior, João JOS(1
Pereira
Damasceno,
e do extinto quadro de oficiais
do secretariado
militar Francisco
Grilo Fevereiro.
lúrl para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do extinto quadro auxiliar
de artilharia 110 ano de 1937

Presidente:
coronol do artilharia
Fernando
Cardoso do
Albuquer quo.
Vogais: tenentes-coronéis,
do ar-tilharia Manuel Ilolbecho Correia
de Freitas e Carlos David Calder, (1 do
oxtinto quadro auxiliar do artilharia
J OSÓ Bernardo
do Almoidu 'I'emudo o major de artilharia João Vasco
de Meneses.
Vogal suplente:
major do artilharia
Antón ia Peixoto
Chedus.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis
do extinto quadro auxiliar de engenharia no ano de 1937

Presidonto : coronel de engenharia
Jaime Eduardo
dos
Santos Paiva.
Vogais: tencntes-coronóis,
do engenharia
José dos Anjos
o Artur Arsénio de Oliveira Moreira, e do extinto <1lH!.·
dto auxiliar de engenhuria António do Rosário Santos
Gonçalves.
Vogal suplente:
major do engenharia
A ntónio Soares
Leito.

Pai' portaria de 31 do corrente

mês:

Regimento de infantaria

n. o 4

'l'ononto (lo infantaria,
Ovídio.

no quadro

da arma,

Ilnrmógcnes

,

:lo Série
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o coronel, do regimento
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n.s II

de infantaria

n." 10,

Henrique

Regimento

de costa n. ° I

de artilharia

(le

Capitão, da batarin do artilharia
defesa móvol
costa n.? 4, Acáoio Vidigal das l\e\"t's O Castro.
Escola de Educação

Capitão,

do regimento
crmnento Monteiro,
professor da secção
Companhia

Por portaria

Física do Exército

de cavalaria
n ." 7, João do Saa fim de rotomar o seu lugar do
de esgrima.
disciplinar

Capitão, do regimento
gues da Silva.
Tenente, do regimento
da Costa Reis.

Ministério

do

de Penamacor

n." 21, Júlio Rodri-

ele infantaria
do infantaria

da Guerra - Repartição

n. ° 21, Francisco

Geral

de 26 de Outubro do corrente ano:

(Visada pelo 'I'r-íbuu al ue Contas cm ~:l do 1)01'('1111.1'0 do 1Q311.
Hão devidos cmutumcntos,
nos termos do decreto H.II 22:257).

Colégio Militar

do gimnástica. nos termos do artigo
literúrio,
apronlr!o pdo decreto
n." 18:608, do 14 de Julho de 19;10, () tV1101ltn do artilharia (Iuilhorme V('l'gílio do Almeida Pires Monteiro.

Professor

auxiliar

1Hi.o do r.-gulumento

VI

AUmENTOS

Ministério

11,0

SÕBRE

O SOLDO

da Guerra _I.a Direcção

(]ol1e(\diJa~ as Yantagl'lls
:?():~ ..J.7, do ~-I: do Agosto

E DIUTURNIDADES
Geral-

a

2.

Rapartição

de qlH' trata
do

1\)31, desde

u decreto
as datas
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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,O17:378, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n,O19:069, de 27 de
Novembro de 1930, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sObre o sOldo:

Por portaria de 5 do C01Tentemês:
(Visada pelo Tribunal do Contas em 23 de Dezembro de 1936. São
devido. emolumentos,
DO. termos do decreto
n.? 22:257).

Infantariatenentes: Joaquim Maria Valente, na L." Direcção Geral do Ministério da Guerra, Fernando Augusto Nogueira Velho de Chaby Júnior e José Pedro
Pires, no regimento de infantaria n." 9, Armínio Ferreira de Almeida Cruz, no regimento de infantaria
n. o 21, Afonso Gomes Barroso e Mário Jaime de Cerqueira Rocha, no batalhão de metralhadoras n.? 1,
desde 1 do Dezembro de 1936; artilharia - tenentes: Alberto Enos Brandão e João Horta Galvão Ferreira Lima, no regimento de artilharia ligeira n.? 4,
Alvaro de Castro Fernandes, Vitor Maria Santos de
Moura Coutinho de Almeida do Eça, João Maria Navarro Vilalobos Vieira e Afonso Lopes Franco, na
Escola Prática de Artilharia, desde 1 do Dezembro de 193G; cavalaria-tonente
Manuel Ferreira
Peixoto da Silva, na Escola Prática de Cavalaria,
desde 1 de Dezembro do Hl36; aeronáutica - capitão
Tadeu Lopes da Silveira, no batalhão de aorosteircs,
desde 1 de Dezembro do 1936; administração militar - tenente Américo A ugusto de Almeida Calado,
no regimento de infantaria n.? 8, desde 1 do Dezembro de 1936; extinto quadro auxiliar de engenharia-major
Carlos de Melo, na inspecção das tropas
de comunicação, desde 1 de Dezembro de 1936.
Por portaria

de 8 do corrente mês:

(Visada pelo Trlbllnal de Conta. em 2:1 do Do.ombro do 1936.
São devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria-tonente
Aurélio Augusto da Silva Pereira,
no batalhão de caçadores n." 9, desde 1 do Dezembro
elo 193G; artilharia
tenentes: Alfredo .T 08(\ Forraz
Vi~ira ~iJlto de Oliveira, no grupo independente do
artilharia de montanha n.O 15, João Josó DomiuguOS
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Alves de Sousa Pinheiro, na Escola Prátodos desde 1 do Dozembro do 1936'
engenharia - capitâo ,Manurl António Vassalo e Silva'
na escola de trnusmissõcs,
desde 1 de Dezembr~
de 1936; administrncão
militar _-- tonentcs : João da
l~oncoiçrlO Domingos, na Direcção do Serviço de Admínistração Militar, .J os,', Coelho da Fonseca o José Ilenriquo de Sousa, na :3.3 Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Mário AlIg'usto .Jorgo de Figueiredo, Artur
Ramalho e Serafim .\ugllsto dos Prazeres,
na Escola
Prática de Admiuistracão
Militar, desde 1 de Dezembro, de 1936; extinto quadro auxiliar de artilhariamajores:
Emídio Poreirn da Costa, na Direcção da
A~'I?a do Artilharia,
VascO Henriques do 0, na Escola
Militar, Manuel Ricardo Guerreiro,
no campo do tiro
ele Alcochete, desde 1 de Dezembro de 1036; chefes
de banda de músicacapitão António de Campos
Felizes, no batalhão de cu<:aclores n." 0, o tenonte Manuel Joaquim, no regimento do infantaria n." 14, desde
1 de Dezembro do 19:36.
e. Boaventura

tica de Artilharia,

Pai' portaria

de 10 do c01'l'ente mês:

(Visada prlo TriLunnl de ('onta8 em 26 <loDozcmbro dr 1036, São
dcvldos omolUlllClltos,
Il0S termos do decreto n." ~2:257).

Infantaria _ tonento António Cândido Peroira Gonçalves, adido, em ser\'ic:o no Ministério do Interior, na
guarda nacional I'('pllhlicana,
desde 1 de Dezembro
de 1\)36; cayal:1ria - tenentes Agostinho António Favira o Luiz Alborto Filipo Rodrigues, adidos, em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional
1'epuhlicana, desde 1 de Dezembro de 1936.
,

Por portarias

de 11 do corrente mês:

Administração militar -- tenentes JOflO Francisco Calado,
Humberto dos Santos Pereira e All!oIlliro da Encarnação Pires, orn serviço na l\fanut<"Il<;i'loMilitar, desde
1 do Dezombro do ü)i36.
(Vlrndn 1>,'10 Tribunal de Contns em 2:1 de Dezemhr~ <lnJ?~6. SDo
rícvtdos t1nloluJl1ontotol, nos termos
do decreto 11. 22: ...i>7).

Infantaria _ tenente Carlos dI' Araújo Castro Fráguatl,
adido no 1\IiJlistt'rio das Colónias, dosde 1 do Dozom-

,

1>1'0de

H)3G.
(\'i,oda pu.lo Tribunal do Conta., em 26 de Dezolllbro odo~,~~3G).
São deVido!> emolumentos,
DOS termos do docreto n ... 2 ...,,7.
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Por portaria

12 do

de

COlTMt.e

2." Série

mês:

(Visada pelo Tribunal
de Conta. om 26 de Dezembro
de 1D30.
São devidos emolumentos,
nos termos do decreto 0.° :2:257).

Artilharia - major Francisco
de Paula Macedo de Portugal e Castro;
no depósito
geral de material
do
guerra;
tenentes:
António
Augusto
Lopos e João
Pedro Correia
do Matos, no regimento
do artilharia
do costa n. o 2, ..António Augusto Ferreira e António
Pedro Saraiva Júnior, no grllpo independente
de artilharia de montanha n." 12, Daniel Alexandre Sarsfielcl
Rodrigues,
no grupo do artilharia
contra aeronaves.
desde 1 de Dezembro
de 1936; administração militar-tenente
António
da Conceição
Marcelino,
no
rogimento
de cavalaria
n." 9, desde 1 de Dezembro
de 1936; extinto
quadro
auxiliar
de artilhariatenente-coronel
Pedro Camilo Chaina, em serviço no
depósito geral de material de guerra, desde 1 de Dezembro de 1936.
PU)'

portaria

de 14 do corrente mês:

(Visada po!o Tt-Ibunnl do Contas cm 26 de Dezembro de 1036. S50
duvldos cmolumcn to s, nus termos do docroto n.? 22:257).

Engenharia - capitão Manuel Quirino Pacheco de Sousa,
adido, no Ministério
do Comércio e Indústria
O em
serviço no Instituto
Geográfico
e Cadastral,
desde 1
do Dezembro do 1936.

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sôldo:
Por portaria

de 28 de Nocenibro findo:

(Vísuda pelo Tribunal do Contns em 1~ do D"7.cmbro do 1D36.
São devidos e mo lununtns,
IlOS termos <lo decreto 11.° 22:257).

Infuntaria-c=capitão
Frodorico
de 1936.
P01'

'I'õrres

portarias

miliciano, do quadro especial, Jorgo
V elez Caroço,
desde 7 tio J ulho
de

5 do corrente mês:

(Visadas r.oto 'I'r+bunul
<lo Contas cm ~:l de Dozumhro
<11\ lD:~r..
:São dnvidos emolumen tos , nos tormos do dí'cl'et.o n.o ~2.:257\.

Infantaria

coronóis : Caetano

E(luanl0

Freire

de An-

dr:I(!O, no quadro (ln arma, JOS(' Frnncisco
Pires do
Carmo, na 1.8 Direcção Geral do Ministério (la OUO['[':I,
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Fernando ..(\.1varo do Almeida Carvalho,
na Direcção
da ,Arma de Infantaria,
J lilio César G il Iglesias
no
rcgrmcnto de infantaria 11. G, Alberto da Silva P~is o
G_uill,lCrme Corroia de Araújo, respectivamente,
nos
dl,s~t'ltos de recrutamento
e reserva n. o 3 (I 18, .José
Júlio de Almeida da Costa Pereira, no Conselho 'I'utsl~~'e P~(~agógi('o dos Exércitos de Terra o }lar; capiÍ<lIS: Filipo da Conceição
Rodrigues,
Josó Raúl Alves
da Cruz, Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto e
Manuel Francisco Vidal Lopes, na L." Direcção Geral
do 'Jfinist6rio
da Guerra,
João Cândido Figueiredo
Valente, com o curso do ostado maior, Jaime Augusto
dos Santos Borges e Constantino
da Costa Azevedo,
no govêmo militar de Lisboa, Justino Leito, no regimonto de infantaria
n." G, António Pinto da Fonseca
O Joaquim
dos Prazeres Psroiru, no regimento do infantaria 11.° 9, João Evangelista
Gonçalves, no batalhão
do caçadores
n.? 5, Fausto Fernandes
Dias e João
Baptista Lombo, no batalhão de ciclistas n." 2, Pompeu LObo de Sousa, na Escola Militar, Nestor do Oliveira LObo e Silva, em serviço na casa de reclusão
do govõrno militar de Lisboa, Joaquim Viegas Baptista. na iuapocção das tropas de comunicação. João Hermínio Barbosa, no quadro da arma, .Ianuário Joaquim
Lopes de Sousa, Da 1.& Direcção Geral do Ministério
da Guerra,
António Pinto da Silva, no regimento do
infantaria
n. ° 6, Amórico Jacob dos Anjos Pires, no
regimento de infantaria
11.° 8, José dos Santos Candeias, no regimento
de infantaria
n.? 21, Francisco
Dias Furtado,
no batalhão de caçadores n.? 5, António Pernil, no distrito de recrutamento
e reserva n. o 3,
António Couto e Vasconcelos,
J osó Vicente Ferreira
B .J OSI' RodriO'ueK dos Santos,
no distrito de recrutamonto c resel~ra 0.0 e, PalIlo Ferreira Machado e Domin aos J OSÓ Vioira do Andrade, no distrito do recrutall1~IlÍl) e reserva n. ° 8, Manuel Pereira Martins,
...\lípio José da Cruz Olivoira e Manuel Ribeiro da
Laje, no distrito do rC('rllt:UlH'nto e reserva n.? ,18,
Aníbal de Faro Viana, com o curso do estado maior,
na Escola Militar, António Gomes da Cruz, cm se1'viço na casa do l'l)('lusJ.o do govêrno militar do Lisboa,
.Ioiio Teixeira. Vaz, em serviço na casa dr reclusão ela.
l.a ]'('gião militar, Dâmaso, I3aptista ~e Sousa, em ser\ i(:o no Presídio Militar, ...\.Ivaro Leite Antuurs,
r as
oficinas gerais JI' material til) engenharia,
'JIanueJ da
U
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Silva Guerra,
na Escola Militar do Aeronáutica,
lUanuel do Jesus Mug alhãis, Nicolau António de Andrade
e Manuel Joaquim Magro, respectivamente
na La, 2.a
e 7. a companhias
de reformados;
tenontes : António
Fernandes, na La Direcção Geral do Ministério da
(i uerra, António
Bento da Sil va, no govôrno militar
do Lisboa, João Augu::;to elo Freitas, no regimento de
infantaria
n." 11, Manuel Ferreira, no batalhão ele
caçadores n.? 5, António Maria Cartaxo Júnior, em
sorvico na casa ele reclusão
do govõrno militar de
Lisboa, todos deselo 1 do Dezembro do 1036; artilharia-- brigadeiros, com o curso do estado maior, Júlio
da Conceição Poreiru Lourenço o António Gorjão Couceiro de Albuquerque,
rospoctivamonto
na 1.:1 o ~.n
inspeccõos ele artilharia,
o Albino Penalva ele Figueirodo Oliveira Rocha, ua frente marítima ela defesa de
Lishoa;
majores:
Emídio Duarte Cadima, na 2.'1 Dirocção Geral elo Xlinistério da Guerra, o Afonso Jorge
de Aguiar, na frente marítima
da defesa de Lisboa;
capitãis : Alexuudro
do Vasconcelos
l\ S(l, no tIunrlro
ela arma, João Josó Guerreiro
Pacheco e Vcrlssimo
José da Silva e Costa, respr-ctivumonto na L." o 2.a Dirocçõcs Gerais do Ministério
da Gucrru, Autónio 1'01'res Baptista,
no governo militar de Lisboa, Nuno
Alvaro Brandão Antunes o Manuel Gustavo de Abreu
e Sousa, na Direcção da Arma do Artilharia,
António
Fornundo Gomes Porr-iru o João Tuborda Alves Poroira, no regimento de artilharia ligeira n.o.j:, Armando
José de Matos, Luiz António Vicento o Joaquim do
Olivoiru Leito, na Escola Prútica do Artilharia,
o J OSÓ
Vitorino Branco, na Escola Militar, todos desde 1 (lo
Dozombro
do 1036; cavnl aria - coronóis : Alexandre
Inácio t!(' Barros Van )';011(\1", na ~.il Direcção Geral
do Ministério da Guorra, Bl'lljalllim Lum,:os MOl1Ílliro
Leito e Santos, na Dirl'('(;ito da l\rma de Cavaluria,
l~'raneiHco 1\lartins Lufotip;nun <lo i\zovl'do, no 1'n"imento
dl' cavalaria D.O n; cupitàis: Luciano );jrIll'sto da ::)i!V/l
Grunato,
na 2.11 ])iroeçúo
(lt'l'al
do l\IiniKlt"rio da
GUl'ITa, Jouo BaptiRta Lopes, no regiJllt'nto do cavalm'ia n.O 6, JOlLo Martins Lopes Hiboiro, no r(lgimollw
de (',)Valaria n." ti, OIlHtil\,() ~[annol Snnt' Ana Cunha
o Castl'lo BraJH'o, 110 l'l'gimOllto dl' cavalaria
n.o
.ToHCJuimRibeiro )fartinH, na I~:~>l'ob
Pr·~itiea do ('fixnlaria,
todos dl'sdo 1 do J)ozelll b1'o de 1nBG; ongc~
nharia-coronol
Rui Viter])o
Fragoso
W!>('íro, nn

n,
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inspecção do serviço de obras e propriedades
militares; tenente-coronel
J osó Inácio de Castelo Branco
na Direcção da Arma de Engenheria. desde 1 de De~
zembro de 1936; administração militar - eapitãis : ÁIval'~ ~fanu?l Humberto
R,oiz Cepeda, no conselho
administrativo da La e 2. a Direccões Gerais do Ministório da Guerra, Francisco C~tett;'no Dias, na Direcção
(lo Serviço Veterinário Militar, desde 1 do Dezembro
de 1936; extinto quadro auxiliar do artilburia-c- major
Ernesto António Ribeiro ::\faltêR, na Direcção da Arma
de Artilharia,
desde 1 de Dezembro de 1936; picador-tenente
António da Silva, ~ronteiro, DO quadro,
desde 8 de Setembro de 1936.
Por portarias

de 8 do corrente mês :

[Yí s ada s 11('10 Tr-ibuunl
d e Con t.r« em ~;l c11~ D!lZell1hro do 1030.
São devtdos emotumoutos,
nOS mrmos
do decreto u.? 22:257).

Quadro elo oficiais generais - general Joaquim da Silveira ::\IalhC'iro, na 4." região militar, desde 1 de Dezembro (h\ 19:30; infantaria - - coronéis: Henriq ue de
Melo, no regimento <10 infantaria n. ° 16, jUtrio Constantino Oom do Val<', José :\laria Vale do Anrlrudo,
Afonso

Henrique

Valo,

Bnrhr-itos

Pinto,

Fruncisco

Feio

Jl'rónilllo
CluJl<:al\'cs niuas (' .Jo"é :\1achaclo
Duarte Júnior, rC'specti\'1lllll'nÜl nos .lísn-itos de recrutumonto o reserva
H.oS J, 5, 6; 8, 9 e 17, Bento
EStc'H'S Roma, no Instituto
Fr-minino de Educação
(' Trabalho;
cnpitãis, Augusto <1(1Sousa }[elleiros, no
quadro da nrma, Lauriudo
FO!Tt,ira do ::\Iagalhãis o
Vusconcelos,
no regiuH>Ilto (le infantaria 11.° G, António Rodriaucs da Sih'a Braga, no regimento de infantaria ll.O!\ José da Rosa, Josó Luíz Fontoura
de
Scq uoira, Cândido Pinto de F'igucircclo, Munucl Joaquim ('amoiro c António Joar[ui!ll AI\'('s }I(1lão, no
hatalhão do eac:ndorC's u." :3, Eduardo Djalmo Brun(lão
ell' ,\ zPYt.c!o, Fr a nr.is('() 1"('1"nan d(lt; Pereira da, Cos ta e
.Tosó do }[nepdo JÚllior, nu batalhiio dt\ (~aç'adoros
!l.o !l. António Augusto 'l'a,'arl's, no batalhiio elo cielista~ n.o 1 AnOJai ::\Illrrcirus Dia:;, 110 distrito do
rC'l'J'1I1:t1l1l 11P<:e rCí\L'rY<l11.° 15, :\fanud da Silnl Palma
.:'III'SII'I'
(I António
,Joaquim (}alrito, 110 dil'trito do re·
(TlltallH'nto e l'eS('na n. o 17, :\fttnH'(le .A IIgu~to A I've·
los !,'ol'!Ilosinhll. António Juaquim Jf('nriqlles o ::\falluel
(;onc'aln's
no!'(lado; no con:-olho de aellllinistra<:ão da11
Ii'I'at;'l"Ilidade )Iilitar, .]fJS(' elos Heis Lúzaro, na 9.
1
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companhia
de reformados,
José Ribeiro da Silva, em
• inactividade
por doença;
tenente Alvaro
Henrique
Antunes, no batalhão do caçadores n, ° 3, todos desde
1 de Dezembro
do 1936; artilharia - tenentes-coronéis: com o curso do estado maior , João José Pereira
Damasceno,
João da Conceição 'I'omaz Rodrigues
e
Josó Guerreiro
do Oliveira Duarte, na 3." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Alvaro Teles Ferreira
do Passos,
na Escola
Central
de Oficiais, e José
Augusto
de Beja Neves, na Escola Militar; majores.
Henrique Pereira do Valo, no regimento de artilharia
ligeira n.? 4, Carlos Gonçalves
Pereira
de Barros,
no grupo independente
de artilharia
de montanha
n." 15; capitãis : José Viana Ocrreia
Guedes, com o
curso do estado maior, no quadro da arma, Joaquim
Estrêla 'I'eriaga e, com o curso do estado maior, .J osé
da Costa Pereira Estaço do Sacuduru Boto Côrte Roal,
na 3." Direcção Gerul do Ministério da Guerra, todos
desde 1 de Dezom bro de 1\:)36; cavalaria
coronel,
com o curso do ('SÜH]O maio!', Artu r Pereira de Mesquita, na 3.n Dircocão Geral do Ministério da Guerra ;
tenonte-coronel
Armando Pereira Carvalhal da Silveira
'rolos d(\ Bettencourt,
no rt'gimento elo cavulnria n." \);
capitãis : Joaquim António Bernardino,
na Direcção ela
Arma de Cavaluriu, Augusto Luiz Neves }Iar<:al, no regimento dé cavalaria n." 8, Humberto
Buccta 1\1artins
e, com o curso do estudo maior, Angelo do ;\guiar
Ferreira,
na Escola Militar, Joaquim .Iosó Galhardas,
no distrito do recrutamento
o reserva 11.° 11, todos dosdo 1 do Dezembro de 193G; cngpnhllria-eorollel,
l nácio Munuel de :-lousa Fr('ire Pimentol, na inspeccãc das
tropas O serviços do pioueiros,
capitão -:\[allupl
AugHsto Gomes, na in8pec(;;l(l das tropas d(' comunica(:f(o, desdo 1 do Dozoruhro do lf)B6; módicos - cupí-

tãiR:

António

.José Félix

1\1\'08 .Júllior, !lO lwtalbllo

(le ca(:a(loroH H.o :3, :\lú,'io de Almeida,
110 ho:'\pital
militar principal do Pôrto, O ~\I'~IlR(()
da Hilvn 'Pra
\'assos,
na g"cola
Militar, (]I':·;(I(I 1 (h, l)pz(,Jllhl'O do
J 0B6; adJ~illistl'lIçi1o
milit:tr
(,llpitüis: .Tos!" F(!ITl'ira
"i\f:tl'qIH':-i da Cunha Júninl' (I .1 '>l' do Aalos '1'('l'l'eiro,
lUl
:3." I>il'l'('(:ho U(~t'al do l\Iini::;t("l'i() da OI1('r1'a,
l'jdutll'do Antúllio ~[ontf'iro, 110 batalhfto do allto11lobi-

°

li~tas, Vitorillo Al\'o:-i (lollllls, 110 hOt'pital Illilitar jlJ'in(lo Ptirto, António :\fallllol Bl'ullo ~Ia('had(), l'lll
ser\'Íço no <lopósito dn g~lranh('\ps, l' lllilieiallo, do (lll:telpal
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.lro especial,

Francisco
.Iacinto Ribeiro Soaros na
do :J[illistório da Guerra, dC8~10 1
do J 936; extinto quadro de oficiais do
se?retariado
militar - capitão António Isidro Guina,
no Supremo 'I'ribunal Militur, desde 1 de Dezembro
de 1036; extinto quadro auxiliar de nrtilhariu
tenonte José Cardoso Machado, na L" companhia do
saúdo, desde 1 do Dezembro elo 1D:36; extinto quadro
auxiliar do serviço
de saúde - capitui:;: :Sehastião
Pereira Dias c Joaquim (la Ailnl Pires, respectivamente, na 1. a e 2, a ins pecç('ios do serviço de saúde
militar, desde 1 de Dezembro de 19:36,
Direcção
de Dezembro

~,u

Geral

POJ' lJOJ'ü1J'ia.~ de 9 do corrente mês,'
Infantaria - capitão João José da Silva Duarte, adido,
cm serviço no Ministério
das Finanças, na gnarda
íiscal, desde 1 do Dezembro de 1936; artilhariatoncntes : Frnncisco
António (Ionçalves Cardoso o
Carlos Luciano Alvos do Sousa. em serviço na fábrica
de munições de artilharia, nrmumouto e viaturas, desde
:.! dr Dezembro do HJ;W. l' António Fernandes Pr-roirn
da Costa, em serviço na fúbrica do <,t]uipamcntos e
arreios, desde 1 de Dozornbro de Hl3G ; engenhariamajor Ilonríquc Ilip<Í.cio d0 Brion, adido, no :\ril1ist(~rio tia Marinha, d('~de 1 dt' ))ezemhro de jHBfi; módico - major António Luazes ~ront(lil'o Leite 0 Santos,
adido, cm serviço
no Ministério
das Finanças.
na
guarda fiscal, desde 27 dr' Novembro de 103(;; ad ministração militar - capitüo miliciano, do quadro cspecial, Henrique da Cümnrn Cruz Sohrnl, em serviço
nus oficinas gorais dI' furdamcnto o cnlçado, desde 1
dI' DCZPJllhJ'() do 103li.
(Vis:tilas

pelo Trihunal

!:'iio doyjdos

d

clcolunltui.I.'SI

\~~G~

Coutas cru 2::t do n{,7.o1ll1~ro0rlc
,,).
IIU::i tt'lrnlOS
do deCI"eto 11. ~2:_ ...

}, Cantaria
eapitais .10rp,·e ('6slI]' (':tiola da ?llota, .José
Eu "{'[Iio :Santos d<\ !'t'll10S, Jos(> dos Aantos I>onato:
ll('~]'iqu,' ~"lrt,il1R Figucil'~:~ e, l~ento F~'ril'f; d~ Matos
i\T"]'gttlltão,
a<l1(108, no ~lllIlst('l'l() do (Ol1H'J'('jO
r Indt't8trin
('JI\ s('l'\-j<'o no ln~titllto
(l('og]'útico 0 ('adaRtraI. d(~f;do 1 de lkzlIlIlbro 110 lWI(i; nrtillt:u'ia - eapil;iis Vic'ente Hohorto (;ar('ia dr' ('ar\'alho c Sl'gislIlundo
"\h'ar('b Percir<l e Limn, :HIid(·:-;,no l\linist{'rio do ('uIlll'rcio (, fntlústria,
elll S(\]'\-j<:o 110 Instituto n(,o~It':ífico
(\ ('adastl'ld, desdõ 1 d<> ))('z('lnhro <1(' HH1(i,
(,'isad:1 n....
lo'Tri1ltlnnl
II. CUIIUU; (lllI 23 cln Dt'l,l'll1hI'O
.bÃo '~,it10S
ewoJuJUoh10
DOS tUI1l10S do dO"I'f'~1J II.o
J

l~l:ln
.
22::!,j7).
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de 10 do corrente mês:

(VlRada pelo Tribunal
do Couras OlU 26 de Dezembro
de 193G.
São dev idos omoiumouios,
DOIi termos do decreto
u.? 22:257).

Infantaria-coronéis
Ernesto
Duval Pestana
Lopes,
João Rodrigues
Baptista
e, com o curso do estado
maior, Abílio Augusto Valdez de Passos
e Sousa,
capitãis
José Maria Fernandes,
Rufaol de Azevedo
Gamas,
António
Augusto
da Silva Paiva, ::\1anuel
Ventura Lopes, Amorim Henriques, António Joaquim
Dias, Josó Pedro dr Mato~, Eduardo
de Paiva 1Iacedo o Manuel Sociro do Faria, tenentes
Francisco
Jos6 ele Almeida, Fruncisoo
Alves Vilela e Joaquim
Pedro A lexandre Borges, todos adidos, cm serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
desde 1 de Dezembro
dr ,1936; cavalaria - cnpitãis
Luiz Almeida Ribeiro, Francisco
António, Artur Augusto Mascarenhas
da Piedaclr, ::\Ianuol Vieira o Clemente .Iosó Juncal, tenentes Xlanuo] Marciano e Manuel Poros, todos adidos. 1'111 serviço no Ministórlo
do Interior,
lia g'uar(ln nacionu I rcpublicann , desde
1 d{_> Dezembro
do 1\13li; administrnçiio
militar-cupitãis milicianos,
do quad ro especial,
Francisco
Hermenegildo
Calado , Manuc) Benjamim Hoclriglll'S
Coelho e Felisberto
.JOS{' 'I'avures,
todos adidos, em
serviço no ~linjsÍ(;río do Interior, na guarda nucionul
republicana,
desde 1 dr Dezembro dr 1936; extinto
q uadro auxiliar do servico de saúdo - capitão .J osé
Joaquim, adido, ym serviço no Xlinietério do Interior,
na gllarda nacional republicana,
desde 1 de Dezembro

do HJ3G.
PU?'poda rias de 11 do corrente

mês:

coronel, graduado, António Ferreira Neves,
capitão Daniel Fernandes
l\gllial' P Carlos da Hilvll
Carvalho
o touonto Aurând io Augusto Durão Fialho,
adidos, !lO Ministót-io
dus ColóniaH, dosdo 1 dn Dozembro d0 1n:lü; e:wnlaria - eapiti"LO .lorgo do Faria
Machado Vit'ira do :Sampaio, adido, no l\Iinist{'rio das
Colónins, dosdo 1 de [)l'Zl'1l1bro d(\ lV:~(i; adJllillistrac:ito lllilitar -- capitão I([ilio Anibal Botl'lho Co ·lho,
adido, no :\Iinistório das ColúlJias, ([('sdl' 1 til' ])ezembro dr 1\!B6.
.

Infantaria

tVisutlll
J10lu 'rrllJunnl
du CtJntns ~11l 2G dl\ Ih:l.tIJIlbro dll l~l:Uj•
.sOlO dcYldO!i olllolumontu!:i,
tiOS tormo:) do uocroto
11.° !!:?:~5j).
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militar - capitão José Ferreira
Flores,
na Manutenção :\1ilitar, desde 1 do De
de 1936,

Administração
em serviço

zcmbro

(Visada peloTribunnl do Contns em 23 de Dozembro do 1936. São
devidos cmotumoutos,
uos termos do docreto 0.° 22:257).

Por portadas

de 12 do corrente mês:

(Vtsudn pelo TriuuJlal do Coutas em ~Gdo Dez ombro do 1936. São
devidos omotumentos,
110$ ror-mos do decreto 0.° 22:257).

Infantaria - coronel ~l.ntóllio Amadeu Rodrigues
de
~outia, na inactividade
por doença ; capitãis : com o
curso do estado maior, Frederico da Costa Lopes da
Silva e António Henriques da Silva, na 3. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, e Luiz Augusto Soares do Sousa Sanches, na L." região militar, Gil Augusto Domingos
da Silva, na 2," região militar, Xlanuel Pinto da Fonseca o José Afonso de Almeida Júnior,
no regimonto do infantaria n." 1, Camilo DÜls do Lima
e Luiz Gonzugu da Silva Domingues, no rogimonto de
infantaria n. o 3, J oa<]_
uim A brautcs e Sebastiiio José
Fernandes,
110 regimento
de infantaria n." -1, Luiz Vila
Verde, no regimonto de infautaria n:o 11, Abel Antunes
Teixeira, no 1'e:;illHlnto do infantaria n." 12, :\Ianllel
Ribeiro Cardcnu e I"ilipt' C:1ndiJ.o Sou:;a Dias Hibeil'o
do Curvalho, lIO regiull'Jlto de infantaria I1,o 13, Celestino Baptista da Silva, no regimento de infantaria
11,0 14,
.Ioaquim Cordeiro Júnior e Abel B:tptista da
Silvn, no batalh:tO do ca<,'n.dores n. ° 2, J 01tO de Sousa
Mateus e Auiadcu Vil'.:.:as de Olivalv uo hntul hão de
ca<:auol'cs u. o 4, .T oão :\Iigncl Simões e JOS!',da Conccição das Neves :\Iurtius, no batalhão de eaçadoros
n.? 8, Rogório .\.u~nsto, 110 batalhão de ciclistas n." 1,
Amâncio
Vpl<,z Corado. no hatalhão dl' metralb.adoras !l,O 2, ('('sal' Este\'e~ 13as:-;o, no (li:;t1'ito ue rCCl'lltalllt'J1to o rc:;!'J'\'U 11,° 1, ~\tlolfo de Josus Leopoldo,
1\0 distrito
do 1'CCl'lltanH'nto é l'f'SOIT1l n.o 4, .António
:JO':l' da Silnl (\ ('{>~nr .\lIgllsto da COl:lta Gomos. no
di:;trito d!' J'!H:rutnllll'uto " i'l'srr'\'a !l,O 13. Augusto
dos ~alltO:; COllteiçFio. 110 distrito ele roerutaUlonto e
1'!'S\'I'\'a !l,o :20, ,\ntc'JIlio Soal't's, na 4,~ companhia ele
r<,forlltaclo~, Ccl fi :\[Pll!l('S d!1 ",[agalh:1is, C;)[~l .o curso
do l'stado JIlaior. !ln ),::-;('ola ('entraI de OIH'IaIS, ~\.bflio [,Ollt'!'JlI,'O,
01;1 s!'l'\'i\:o !lU casa de. rccJuR:to ..da 2,a
1'llgião militaI', Jlanltl'l ,Joaquim da Tl'lndad~\ HI.JO, o.m
ser\'Í~() !lO {)I'pb~ito Disciplinar, F(1l'tllUu.lo o::; car Wll-
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ton do Ó Pereira, nos serviços cartográficos
do exército, José Joaquim de Jesus, na repartição
de estatística e estado civil do corpo expedicionário
português,
Artur José de Andrade e Sousa, no depósito geral de
material de aquartelamento,
José Maria Varela,
no
Instituto
Profissional
dos Pupilos
dos Exércitos
de
Terra e Mar, desde 1 do Dezembro
de 1D3G, e João
César Correia Mendes, cm serviço na assistência aos
tuberculosos
do exército,
desde 8 do Dezembro
de
1936; artilharia - coronel Luiz de Albuquerque
Gusmito, no regimento
de artilharia
ligeira n. ° 1; major José do Pina Cabral, no regimento
de artilharia
ligeira n. ° 2; oapitãis : Alcino Miguel Pereira Rodrigues, no regimento
de artilharia
ligeira n.? 2, José
.Maria Rebêlo Valente do Carvalho,
no regimento de
artilharia
de costa n.? 2, Ramiro Antunes Farinha Poreira, no grupo mixto iudepondonte
de artilharia mono
i adu n.? ~-i, desde 1 do Dezembro
de Hl36; cantlari:,capitãis : Fernando Alberto Pessanha Charula do Melo,
António Vieira (I António Rodrigues Morais, no regimonto de cuvularia n. o 8, Albano dos Santos, no regimento ele cavalaria
n." 0, desde 1 do Dezembro
de
HJ3G; engenharia
- tenente-coronel
Ventura Mulln-iro
geimão, no quadro da arma, capitão miliciano do pioneiros, do quadro especial, Pedro Ribeiro dos Santos,
no quadro, desde 1 do Dezembro de Hl3G; módicocapitão Mário de Barros e Cunha, no hospital militar
regional 11.° 2, desde 1 de Dezembro de 1036; udrninistrução ruilitar
cnpitãis : Armando Vergílio Pinheiro
eh Silva Azovedo, J..ugusto dos Reis Antunes o GuiIhormino Augusto da Costa, na 2.3 Direcção Geral 110
Ministério da Guerra, Josó Gonculves ~[acit,ira Santos,
nu Direcção <10 Serviço do AtlminiHtru<:ão Militar, Eug('llio Herculano
Diogo de Carvalho, no regimento do
iufuntn rin n. o 14, V ergíl io Hod rigur-s Valente, nu pgcola de ;lp1icac::'to de artilharia
do costa c contra aeroII1IVl't-',
:\IUllUP] .\UgURto
I\~dlllolld Hanto~, 11<1companhia
([P trem hipoinóvel,
c .J us(i E~tf,Yl's, 11<1 1.'~compunhia

do udtuinistrnção

militar,

de:>de 1 dlllkz(_\JlIbro

tlc 19;~(j;

('xtinto
quadro an.·iliar
do artilhal'ia
lll:t.ior .hs6
Frall('isco
Calhau, na 4.3 região militar;
tI Ilontt's:
.Jo,;é do:-; Santos,
na 4.a região militnl', .T()só cll' ~rrn(lonc;a Hita, 110 halnlhüo
do ('lw:1<lorc:; 11.° 4, .Jo~{'
F'cmundus.
no rogimento
dl' artilharia
lig(·ira n." 1,
António Marqlles, 110 grupo indrpelldenh'
<1(, artillt:t-

~.• Série
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ria .de montanha n.? 12, desde 1 do Dezembro ele lC)3íi;
C'xtmt? quadro auxiliar do serviço de saúdo
capitão
_\~ostlilho Ribeiro,
no hospital militar
principal de
LHl~~a, desde 1 de Dezembro
lo 1D3l); picador capitão Arnaldo Tavares, no regimento de tclegrnfistas, desde 1 do Dezembro do 1036.

Idem para o terceiro
sôtdo :
POI'

portaria

de

aumento

[5

de 10 por cento sObre o

do corrente mês :

(Vi.~ada pelo Tribunal de Contai! cm 2;) do Doz ernbro de 1936.
Süo devtdos olJlolumentos, nos termos do decreto 11.° 2:!;257).

Iufuntariu
majores:
Florentino
Coelho Martins,
no
quadro da arma, Alberto Herculano
do Morais. 1\Ianuel Fl'rnandes
da Costa, Luiz QlIirino Montoiro e
Virgínio do Azevedo Costa, na 1." Direcção Geral do
:\linist('rio
da Guorru, Artur Pinheiro Coelho, !lO go-

vêrno

militar

do Lisboa,

Francisco

Antóniu

de Uam-

pos, Pedro de Andrade
Pissarrn
o Gouveia, Miglld
Francisco
da Conceição
Santos o Júlio Mário da
Cunha Viuua, na Diroceão da Arrnn du Infautnria,
Juimc Rodolfo Xonlis o Silva, no regimento de in íuutariu u." 6, Jaimo 'l'omaz da Funsocll O AloxilJU[ro
Soares Ferrpira
do Loureiro,
no regimento d(· infanta ria n." 7, Alfredo
Augusto
Xavier
Perl'strolo
da
('oncei<:ilo, no distrito de I'<'('t'utamonto e rosorva n ." 11,
.J osó do 1\Ip!l(loIl\.'ll dI' Salazar :\loscoso, no ('ollsolho
'I'utolar c P('dagúgi('() dos Exercites
de 'I'orru o Mar,
(I .Joã'l
Suares Brandão, 110 distrito do nH'I'uÍ<llllt'llto
o reserva
n.? B; o.ipitàis : Agostillho
Loul'l'lJ(:o da
('on<!t'Íl,'ttO
Pereira. 110 qUllllro da arma, José Luciano
Li.Iartius
('orrí'ia , no ro'()\'('I'110 militar dl' Lisboa,
'"
.
J,l'rtlto Eugt"nio dI! Sú Vi;lIlll Brandãu (I ~lh:t"I'1O ~[o
Amaral Lebre , na n:r<'c._.ão da .\1'l1l1l doI Infantaria,
. f'
.
Lui7. (,onzaga
'l';ulell. lIa 1." inSjH'('Çl'io
I li 111 llntnrm,
.Jos(~ P l'(lÍm Pas(;oal, !lO regimento de infantaria ll." 7,
('ri"pim
t-)oares Gomos, :\lúrio de Vaseul1eolos Cardo o l' Ol':lt:iliaIlo lh·is (la ~ih-,l :\fnI'qlll'S,
no rc!gilllPlltO do illl'.tntaria 11.0 8, :\IaUIH·1
BI'I'Il;\nlt',; do
~\llUoida Topinlw JlO b:ltalbão de C'iclistas li." 2, Tc'o,
doro Vt'l'''ílio du' SiJnl SlIlltoS, !lO C'ons(,lho 1l,lministrati\'o dl~ La () 2.II,Dirc<,(,'Ol'S <tOJ'ais
:\fillistt"l'io (!:L
GlH'rru, (' Gllilhl'!'IIlI! Cario,.; OOIIl, ll:L Escola :\Iilitar,

ao

684

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 21

2.' Série

todos desde 1 de Dezembro
de 1936, e Camilo de
Sena de Oliveira, no cofre de previdência
dos oficiais do exército metropolitano,
desde 2 de Dozembro
de 1936; cavalaria - brigadeiro
Manuel Umbelino
Correia
Guedes,
ua, 2. a brigada
de cavalaria,
tenente-coroncl Primo de Sá Pinto de Abreu Soto
Maior, na 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
como major, desde 1 de Dezembro de 1936, e capitão
Francisco
José Cardoso Cabral de Quadros, no regimento de cavalaria n.? 6, desde 4 de Dezembro
de 1936.
.
Por portaria

de

8 elo corrente mês:

(Visada pe lo 'I'r-lbunnl de Contas cm ~3 do Dezembro de ln36.
Sã.o dovidos omolumontos, nos termos do decreto 0,° 22:257).

Infantaria - majores:
Leopoldo
Gerardo
"Martins, no
regimento de infantaria n." 14:, Artur Maria Sarmento
Rodrigues,
na Agóncia Militar, Alfredo Ribeiro Ferreira, no Instituto Feminino do Educa<;ão o Trabalho;
«upitãis : Artur Carlos de Barros
Busto, no quadro
da arma, Armando Augusto da Costa, na 1." Direecão
Geral do :Ministório da Guerra, Abel Malhou Zunigu,
no regi mcuto do infu ataria n. ° ~, Armando ~Iartins
Dias Rocha, no Cológio Militar, desde 1 do Dezembro
do 1936; cavalaria
-major António Elias Garcia, no
1'I'gimonto do cavu laria n." 6; capitãis : :Manuel Fruccisco Marques Valente, com o curso do estado maior,
na 3.:1 Direcção Geral do Ministério da Guorru, o
João Pires <lo Cam pns, 110 rl'~ill10nto de. cavalaria
n.? ü, desde 1 do Dczouihro do 103G; médi('os·
majores:
António
Emílio Antunos de Vusconcolos,
no
hospitul militar principal
do Porto, José Augusto da
Silvu Xavier NOg'ul'irn, no hospital militar auxiliar de

Chaves, desdo 1 de Dozomhro (lo H)B6; veteriuú rioa-ccapitãis : António 'I'avaros 1;1'1>1'(\, na 2.(\ Direcçüo
Gorul !lo )linistório
(ln Guerru, Alberto Alfredo (la
Silva LObo, no gl'lljlo do artilharia
do montanha
!l.O l~, desde
1 de Dezembro (lo lÜ;Hi j .ulministrncüo
militar -major
Hcruetério Augusto do Curvulho :\fassano, na Escola Militar, o cnpitiío .TOHÓ Nunes Gregório, no roginlOnto (lo (',walaria n.O U, <ll's<l(· 1 do
1)"z<'lllbro de 10i3G; oxtinto
quadro auxiliar do S('rvi<:o dI' saúdo - capitiio l\lI)(,l'to .Tosó Luiz, !lO hospital militar principal
do Lishoa, til's(lo 1 do J)OZPIllhro de 1\)36.
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de 9 do corrente mês:

Infantaria - major Álvaro Pacifico de Oliveira e Sousa
e capitão Manuel António Pereira Milreu ' adidos , em
serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal
desde 1 de Dezembro
de 1936; administração
mm:
tar - maj or Bránlio Ludzero de Freitas
adido em
•
tl
"
serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal
desde 1 do Dezembro 'do 1936.
'

.

(Visadas pol o Tribunal
de Conta, em 23 de Dezembro
de 1n36.
São devidos omolumentos,
nos termos do decrete n.v 22:257).

Infantaria _ major Carlos de Carvalho
Dias, adido no
'Ministério do Comércio e Indústria,
em serviço no
Instituto
Googrúfico o Cadastral,
desde 1 de lJezembro de 1936 .
(Visada pelo q'r-lbu nnl do Contas em 23 de Dezembro do 1930.
São devidos emolumentos,
1105 termos do docrot o n.? 22:2!>7).

•

P01' portaria

de 10 do corrente mês:

(Visada pelo 'I'r íbunnl do Contns cm 26 de Dozemhro de 1n36.
São devidos emcl um ou tos, nos termos do decreto n, o 22:257).

Infantaria - major João Pedro da Silva e capitão Loysík
da Fonseca Araújo, adidos: om serviço no Ministério
<lo Interior,
na guarda lwcional republicana,
desde 1
de Dezembro
de 1936; cavalaria - major Aníbal de
ALmeida Franco, capitão Rogério de Almeida Tavares
e Silva, adidos, cm serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional rCllUblicana, desde 1 de Dezembro
do 1936; administração
militar - major Artur Armando de Magalhàis Correia,
adido, em serviço n?
Ministério
do Interior,
na guarda nacional repllbhcana, desde 1 de Dezembro de 1036.

P01' pOI·tarias de 11 do corrente mês:
militar
tenente·coronel
Yic~nte ~e.rrer
Administrac:ão
Maria Franco,
orn sorviço nn Manutençao
1\Idltar,
desde 1 de D0zembro

de 1936.

(Visada polo Tribunal do Conta~C1n 23 de Dezembr~ de 1';>36.São
devídcs omolumentoS,
nos termos do decroto n. 22:.57).

J nfantaria

_ capitão Adelino Delduque da Costa, adido,
no Ministério
das Colónias, desde 1 do Dezembro de

lU36.

.

(Visada
pelo Tribunal do Contas cm 26 de Dozemhro odgo,l~36.
Siio dovidos omolumentos,
DOS tormos
do decroto n, __ .207).
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mês :

(Visada' pol o Tribunal de Conta. cm 26 do Dezomb ro do 1036.
São do vldo s emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Infantaria - major João Baptista de Araújo Leite, no
distrito do rocrutamento e reserva D.O 10; capitãis :
Eduardo José, dos Santos, no quadro da arma, Carlos
Ribeiro Pestana, na 3." Direcção Geral do Ministério
da Guerru, Alfredo Augusto da Silva Braga, na La
região militar, António Manuel da Mota o Costa, no
regimento do infantaria n.? 13, Eduardo António Santos Pereira o Octávio Câmara, no batalhão iudopcndente de infantaria n.? 25, José da Costa Figueiredo
e Vasco de Pina Cabral, no batalhão do metralhadoras D.O :?, Alberto Carlos de Almeida Frazão, no batalhão do mctralhadorus D.O 3, Manuel Miranda Branco,
no distrito do recrutamento e reserva n." 5, desde 1
de Dezembro de 1936; cavalaria-majores:
João
Justino Morais Teixeiru, no regimento de cavalaria
n ," 1, Carlos Maria Ramires. no regimento de cavalaria n.? 9, desde 1 de Dezembro de 1936; médicomajor António Augusto da Veiga e Sousa, no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Torra
O ZlIar, desde 1 de Dezembro do 1936; veterinário
capitão António Messias Abade, no regimento de cavalaria n. ° 4, desde 1 do Dezembro de 1936; administração militur- majores: António Augusto da Costa
Alves e Carlos D..rvíd dos Santos, nas inspecções do
serviço de administração militar, Manuel )londes, em
serviço nu 1Ia.nutollção Militar, Alcido do Oliveira, no
depósito
geral de material de aquartelamento,
o
Eduardo Guodos de Carvalho Meneses, na Escola
Militar; capitão Abel Henrique Sêco, na 2.3 Direoção
Geral do Ministério da Guorrn, desde 1 de Dezembro
de 19:~G; chefo do banda do música
capitão Baltasar
da Conceição Falcão, no batalhão de caçadores n.? 8,
desde 1 de Dezembro do lUi3(\.

VIIMinistério

CONDECORAÇÕES

da Guerra - La Direcção

E LOUVORES
Geral-I.D

Repartição

Por portarias de 7 do torrente mês :
Louvado o brigadoíro do cavalaria, com o curso do
estado maior, António Maria do Freitas SOUl"(\S, porque,

•

ounmr
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durante
o tempo em
físsioual dos Pupilos
trou sempre muito
muita inteligência no
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que foi director do Instituto Prodo Ex6rcito
de Terra e Mar, mosz êlo , eomprovada
competência
e
exercício do seu cargo.

Louvado o brigadeiro
de engenharia .\.Tlt6nio Alfredo
de ~rngalhãis Corroia pela muita inteligência e zêlo mafcstados 110 exercício
do cargo do dirpctor do Cológio
11ilitar, contribuindo
deste modo para o maior prestígio
e ongrundccimeutc
daquele estalwlccimento
de ensino.

VIII-

DEClARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tondo sido agraciado com a medalha de agradecimonto, da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha, o
primeiro
cabo clarim n. o 10, -IO..!f E., do regimento
de
cavalaria n.? 2, Armando do Carmo Trindade, é-lhe permitido usar as respectivas
insígnias.

Ministério

da Guerra - l." Direcção

Geral-

a

I. Repartição

2) Condecorados
com a medalha militar da classe do
comportamento
exemplar, om conformidade
com as dis]losi~ões do regulamento
ap~'oYado
decreto de 28 de
8ctembro de 1\:)17, os segullltos o:ficuus:

p.ol:

Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3.' Repartição
Capitão miliciano
do sen'i<:o .de admi~istra~ão
do quadro espccial, SoclIudmo Domingos.

militar,

4.' região militar - Quartel general
Capitão

(lo cxtinto

quauro

auxiliar

do artilha.ria

.1oaquim dt' Carvalho.
. .
'I'ouontcs : do infnutttria Manuel do Oh,'elra,
quadro

auxiliar

do artilharin.

José

Pedro

.
o do oxtmto
dos Santos.
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9

Major António Tornaz de A quino Tavares Júnior.
Regimento de infantaria

n. o II

Tenente António Joaquim Ribeiro.
Regimento de infantaria

n. o 20

Capitão António Ayila da Silveira.
Tenente José Lopes Abegüo.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 25

Capitão Edmundo da Conceição Lomelino.
Batalhão de caçadores

Tenente Joaquim de Sant'Ana

n. o 5

Carvalho.

Batalhão de caçadores

n. o 9

Tenente Luiz Ferreira.
n.O 4

Regimento de cavalaria

Capitão picador Raúl José Pereira.
Regimento de telegrafistas

do extinto quadro auxiliar de engenharia A urélio da Cunha Ribeiro e Joaquim Guerreiro.

Capitãis

Guarda nacional republicana

Capitãis : de infantaria Amorim Ilcnriques ; do serviço
de administração militar António da Cunha Osório
Pedroso; do extinto quadro auxiliar de artilharia
Francisco José Seixas.
Tenente de infantaria António Joaquim Gonçalves.
Medalha de prata
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

Tenente do serviço de administração
Dias Bornardo.
Regimento de infantaria

3. a Repartição

militar Francisco

n.O 13

Tenente Joaquim Augusto Pinto Guedes.
Regimento de infantaria

Capitão Ricardo de Andrade,

n. o 20
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Batalhão de caçadores n. 5
O

'I'ouonte

Carlos

Pereira

Martins

do Ó.

Batalhão de metralhadoras n. o 2

Capitâo

Reinato

Pimcntel

de Almeida.

Escola Prática de Cavalaria

Tenouto

médico

Adalberto

do Sousa

I lia::;.

Regil1lento de cavalaria n.? 4

'I'cnente

do extinto quadro

Gonçalves

Garcia

auxiliar

tk artilhuria

José

Júnior.

Regimento de cavalaria n. o 5

Tenente
Alfores

José Lopes Ferreira
da Silva.
Alvaro Lopos Borgos e José

António

Orava.

Grupo independente de aviação de bombardeamento

('apitllo

Joaquim

de Almeida

Ministério da Guerra-I.a

Baltasar.

Direcção Geral-

2.a Repartição

que, nos tormos do artigo 5.0 do decreto n.? 22:068, de [) de Janeiro de 1933, foram nomeados, para representar
o chefe do estado maior, os
comandantes
das armas e os chefes do serviço de uma
grande unidade ou agrupamento,
nas provas especiais
de aptidão para a promoção a general, no ano de 1937,
os coronéis, de infantaria,
com o curso do estado maior,
Vitorino IIenriq ues Godinho e Henrique
Sátiro Lopes
Pires Monteiro o (1 c artilharia
Abol Joaquim 'I'ravassos
Vnldcz, ton('l1toco1'onol
(10 ongcuhnriu
João 'I'amagniui
d(\ Sousa Barbosa o major do norouánticn Alfredo 1)0101'que aos ~,UltO:;; Sintrn.

:3) Declara-so

I)

J)('('1ara

dispouibilidadc.
nlturu

19:~r..

para

RO CjIH'
1'1111'.'11'

de infuutarlu,

II j('IlI'lllo-('o['ollol

Júlio
Il·()

(lal'tOZ

quadro

.kf'lll

cm

.encnstr« chegou h
1('~ dp Novembro
dR

J
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5) Declara-se
que os oficiais do infantaria
a seguir
moncionados
contam
a antiguidade
dos seus actuais
postos que respectivurnente
lhes vai indicadu :

Majores :
João Carlos Guirnarãis, desde 7 de Setombro do] 036.
Fausto do Matos, desde 1 de Novombro de 1936.
Capitãis :
J osé Luiz N unos de Carvulho, dosei e 7 de ~otombro
do 1936.
António Pires Mondes. dus.l» 17 do Outubro de 103(i.
José Pinto Corroia, desde 17 de OUÍlIi>ro (lo 19:W.
César Augusto ('orn·,ia, (ll'SelO 31.10 Outubro do 19:31\.
Américo Pinto da Nilva Olivcira., desde :?1 de Outuhro de 1\136.
Cósar ".\Iaria Rt'1'J1n ltosa, desde :,)1 do Outubro
de 19:36.
Amílcar do 80llsa 1<'01'1'eir<I , dosdo Sl, do Outubro
de 1936.
Eugénio
Marinho Ferreira
do flousa, desde 1 de
Novembro tlo 1936.
Josó Jacinto Figueiras,
desde 1 do Novembro do

1036.
António Pinto (las Neves Ferreira,
vombro (10 1\)36.
Vasco Godtroy de Abreu do Lima,
vemhro do 10:36.

dcsdo 3 do Nodesde 1:3 do No-

6) Deelara-se
quo OH oapitãis de infantaria
António
Corroia do Pinho Júnior o Ambrósio Afonso Loureiro
passam
a contar a nutiguidade
do referido põsto, ['('Spoctivamento,
desde 7 o 0 de Setembro do 1036.
7) Declara-se
que (> Alexandre
'I'eo.l oro dos Santos
F'onsoca o verdadeiro
nomo do cupitüo do infantaria a
que se refere o docluruçâo
14) da O/'!l1'1II rio E,l'h'('itu
11. o 19, 2." série, do corronto nno.
R) Declara-se
qllO o capitão
miliciano do infantaria,
do quadro ospociul, da 1." Repurtiçüo
da 1." Direcção
Geral do Ministério
da Guerra, Alltúnio Dias dosompcnhn ns fuucõos do dOr('IIHOr oficioso <lo ~.o trihuunl mi-

litar territorial
cargo,

D)

desde
J

de' LiHho11, cumulativamnuto
~:3 de Foveroiro (lo C()t'J'('1i!0

roclaru-so

viço, nos termos

que fica

SlIi:l[JOIlHO

das

COIII

:1<ju('lt'

!lHO.

f'un(,(,I'S

do :lrtigo 170.° do l't'glllamonto

dI' serde di~·
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de caçadores

n." 2
'

10) I )cdara-se
que o hrigadolro
(lo artilharia,
com o
curso do estado maior, inspector da mesma arma, António Gorjao Couceiro de Albuquerque
desempenha
as
funções de instrutor
eventual da Escola Centrnl do Oficiais desde 3 do N ovombro findo ..
11) Declara- se quo foi nomeado para freqüentar
o
curso de informacno do 4.0 grau da Escola Central de
Oficiais, no actual ano lectivo, o coronol do artilharia,
adido, director da fábrica do eartuchame o pólvoras
químicas, Augusto de Matos Sobral Oid.

12) Dsclara-se quo ao tenente-coronel
de artilharia
José do Carmo da Silva Dias <3 ao major da mesma
arma, com o curso do estado maior, Júlio Mário da
Silva Nascimento foi concedido o diploma de engenheiro
fabril do exército,
nos termos
do artigo
1.0 da lei
11.° 1:G98, de 17 de Dezembro de 1H24.
13). Declara-se que o major de artilharia, adjunto da
secção de materiul
de guerra da frente marÍtima
da
defesa <10 Lisbo a, José Luciano da Silva Cravo dosorupenha a:-; funções do promotor
do 1.0 tribunal militar
torritoriul de Lisboa, oumulativnmcuto
com a([l1010 CtU'''''O
(losdt' ~) de' Mni« de 1~):):).
b ,
14) lkl('lara-so <jl1l) t~ sem tlisp("'ntlio para a I,'nzollda
N ncional a eoloea~ão no depósito gt'l'al d(~ matcrlul do
guerra do major de artilhuria Fraucisco
do Paula Macedo do Portugal o Castro, por portaria do 5 (lo corrente
mês, inserta na Ordem do Exército n." 20, :!.n série, do
corrente

ano.

15) Declara-se que () coronel Abílio do Sousa Namorado o o tenente-coronol
Primo de S:'t Pinto do Abreu
Soto Maior, ambos de cavalaria,
promovidos
aos referidos postos pela Ordem do E.l'ército n." 20, 2.:1 série,
do corrente
ano, rontalll a antiguidade
desde 2 de Novouibro de 1!lafi.
16) Doclnra-so que a coloca~ão no l'Pgiml'nto de cavalaria n.? () do coronol Abílio do Sousa Namorado,
inHPl'ta
na presonte O/Ir/I'III d(/ E.l'érrito, devo SOl' eonsiclo-
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publicnda na Ordem do 8xércilo n." :!O, 3."
do corrente ano.

COlHO

17) Declara- se IIue o (:oroI1111 111('·d1co,inspector
da
do serviço do saúdo militar, Alberto dos
Santos Monteiro,
tenente-coronel
do serviço do administração
militar,
comandante
da Escola Prática
de
Administração
Militar, António José Rodrigues,
e capitão do mesmo serviço, da Direcção do Serviço de Admínistracão
Militar, Henrique
Augusto
Cosário desempenham as funções de instrutores
evontuais dos cursos de
informação
dos Serviços da Escola Central de Oficiais,
os dois primeiros desde 14 e o último desde 10 do corronte mõs,

3':-' inspecção

18) Declara-se que fica sem efeito a nomeação insorta
na Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, do corrente ano,
do tenente- coronel do serviço de administração
militar
António José Rodrigues
para a freq üência do curso de
informação
do 3.° grau da Escola Oontral de Oficiais,
por ser considerado
ao abrigo do artigo 8.° do decreto
n. ° 13:646, de 21 do l\Iaio dê' 1927.
19) 1 reclara-se
que () capitão miliciano do serviço elo
administração
militar, do quadro especial, do regimento
(lo infantaria u." 21, .Iosé Martins dOR Santos Loureiro,
(' o tononto (lo extinto quadro de oficiais do socrotariado
militar, do quartel
gellor~d da 3." região militar, Raúl
I )uarte do NIJIIStl, deixnm do estar HU:-;PPLlHO:-; d as 1'1111(:11(':-;
(IL' serv i<:o.

:30) Declnru-so qlltl o tenente <lo extinto quadro auxiliar do artilharia,
suprauumerário,
José Marques Carrilho, chogou it altura para entrar no quadro em 17 do
Novembro findo,
Ministério

da Guerra - 2.

a

Direcção

Geral -- 3.a Repartição

21) Voncimontos ([UO, nos termos da lei n," 1:GG8, do
~) do Setembro do 1~):.?-!,e decreto 11." 20::!47, do 24 dI!
Agosto (lo 1U31, competem aOR oficiuis, em seguida mon«icnados, truusforidos
para as situações do reserva, 1'('forma o separado do sorviço :
Coronel
do infantaria
Luiz do Nascimento
Dias,
351);~98, sondo:
1)(In8:'Io (lo ('OS01'\':I, :270,~; lei

2." Série
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n.? 888, 2H; lei n.? 1:332, 54b; 0,14 por cento,
41$98; do vencimento total 80t50l S~LO pelo Ministério das FinançaH. Tom 1 aumento (lo 10 por
conto sôbro o sóldo, 40 anos do serviço o 1H
períodos.
Coronel de infantaria
Grogório
Nunes Geraldes,
37561:3, sendo: ponsâo do reserva, 2971$; lei
n.? 888, 29570; lei n.? 1:332, 47b52; 0,14 por
conto, 1$91. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo, 39 anos de serviço e 3 períodos.
'Coronel,
graduado,
de engenharia,
António Carlos
de Aguiar Craveiro Lopes, 412;548, sendo: penS~lO do reserva,
279Zi81; lei n." 888, 27 ~>98; loi
n." 1:332, 89~53; o.i; por cento, 1M16; do vencimento total são 19·)18 pela província
de Angola, 571'554 pela de Moçambique e 220657 pelo
Ministério do Comércio e Indústria.
Tom 43 anos
do serviço e 57 podo dos.
Tenonte-coronel
de infantaria
João Maria Duarte
Bemíeito,
332;>47, sendo: pensão de reserva
2551$75; lei n." 888, 2M57; lei n.? 1:332, 51M5:
Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre o sõldo e
40 anos de serviço.
'I'onente-coronel
<1e infantaria
J 08(' Lobo Alves de
Sousa, :~..j.O·\üO,sendo: pensão do reserva, 255·~75·
1"i n." 888, 2MD7; lei n." 1:3:12, r>1·Q5; 0,14 POI:
cento, 8.·')1;\, Tom 2 aumentos
dI' II~por cento
sobre o sõldo, -i0 anos de 801'\i<;:0 e 31 períodos.
Tononto-coronel
módico Carlos
osó Fernandes Botilhciro, 403·)7;>, sondo: POllS;'iO de reserva, nOlll77;
lei u. ° 888, ;301517; lei 11.0 1:33~, 60j):l5; 0,14

.r

por cento,

l1t$4G. Tem

;~ aumuntos

Jp 10 por

cento sobro o sôldo, 40 anos de serviço e 37
Vel'íodos.
Tcnente-coronel
do oxtinto quadro auxiliar do artilharia António Josó de Sintas, :392M8, sendo:
pensão de roscrva, 855,575; lei 11.° 888, ~5;S57;
lei n." 1:i3a~, 92~07 j O,l-! por conto, 191$09; do
vencimento
total 2G,57G são pela província
do
Cabo Verde c 80~'\28 pela de Timor. Tem 1 uumonto do 10 por cento sobre o sõldo, ·!4 anos do
serviço () 80 períodos.
Capitão
do infantaria
João Augusto
Gonçalves,
374ii81, sendo: pensão do reforma, 24Ut$55; lei
n." 87~, 24695'; lpi 11.° 1::m2, ~9·~8a; 0,14 por
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cento, 10:548; do vencimento total 59i&57 são pelo
Ministério
do Interior,
17n02 pela província do
Angola e 81551 pela da Guiné.
Capitão de infantaria
Mau ucl Henrique
de Faria,
1l0a de ponsão de reserva. Do vencimento total
4t$58 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo e 2-:1:anos
de serviço.
Tenente
de infantaria
Domingos
José dos Santos,
228696, sendo: pensão de reserva, 172i&50; lei
n." 888, 17i&25; lei n.? 1:332, 13680; 0,14 por
cento, 2M·H; do vencimento total 61i&80 são pela
província de Angola e 3M08 pela de Timor. 'rem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 37 anos
de serviço e 132 períodos.
Tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial,
Narciso dos Santos, 12-:1:tS62,sendo: pensão de
reserva, 117 t$50; 0,14 por cento, 7~22. Do vencimento total 9tl58 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobro o soldo.
20 anos do serviço o 37 períodos.
'
Tenente do extinto quadro do oficiais do secruturiado militar Alberto Alfredo Ferreira. de Miranda, 90t$19, sendo: pensão de separado do serviço,
90a; 0,14 por cento,
Tem 2 aumentos de 10
por cento sobre o soldo, 19 anos dr serviço e 1
período.

sio,

Obituário

10;JG
Novembro
»

Dezembro
»

29 -

Capitão, na situação
de reserva, Alberto Correia
Pinto de Figueiredo Pimentel.
20 - Capitão miliciano médico de resen a António (la

Silva Gouveia.
10 - Coronel, na situação
20 -

»

2'1 -

»

'>3
~. -

»

de reserva, JOSt' Tristão
Pais de F'igucircdo.
:\fajor reformado I" rancisco Mendes,
Capitão reformado José António
Pudesca
Brn-

Capuão
el~I~llly.1'(> fI}"
.
oruuu o
~u rico ,t'f"aX1IJlO "valllCll'a
Coelho e SOUba.
28 -Tenente
de artilharia,
no quadro, .JoM de Sousa
Peixoto.
:lO - Capitão do cxí.iuto quadro de o ílr-inis do scnrt:lri.ulo militar .loão Farinha.
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Rectificações

1 l\'a Ordens do Exército n.O 20, 2.' série, elo corrente ano, p. 622,
6.7, onde se lê: «s 1.0", deve ler-se: «§ únicov ; p. 63~, l. 13, e p.,
I l4, 1. 22, onde ~e lê~ «António,,! deve ler-se : «Antonincc ; p. ~50,
. 21, onde se lu: «0." eOlllpulllu:t", deve ler-se: «2.' companhia •.

António de Oliveira Sclazar,
Está conforme.

o Ajudante

Goneral,

