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18 de Janei ro de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:
1-

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

}landa o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Mini stro da Guerra, nomear os seguintes oficiais e sar~ento para, em comissão urgente de serviço público,
nem à República
Argentina
remontar cavalos para o
exército:
Coronel de cavalaria Abílio de Sousa
amorado;
Major de cavalaria Carlos Alberto da Silva Abrantes;
Capitão de cavalaria António Raúl da Costa Mira;
Capitão veterinário
António 'rasares Lebre;
Segundo sargento, do regimento de cavalaria n." 2,
Carlos Alh!'rto de Serpa e Castro.
~\lém das de. pesas com transporte
e expediente,
inchundo taxas telegráficas ou clt> correio, serão feitos ao
pe:~l()al refl'rido, t> a título de ajudas de custo, os. s~g'~llntes abonos diários: 3 libras ao primeiro elos oficiais
(·lt~(lo", 2 libra' e 10 xelim; aos restantes e 1 libra. e 10
xelins ao sargento.
.
Ao chefe da missão serão ainda abonadas 30 Iibras a
título ele tlespe~as de representação,
Iurlo pago pela
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verba constante do artigo 579.° do capítulo 24.o·do or«;>amentodo )lillistério da Guerra para o corrente ano.
Ministério da Guerra, 23cle Dezembro ele 1937. O Sub-Secretário ele Estado da Guerra, Fernando dos
Sa1/

t()S

C()sta.
(Visada polo Tt-Ibuuu.l do Contas em 10 do Janoiro do 1\138. Não
são devidos emolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

11- MUDANÇAS

Ministério da Gmrll-l.a
Por portaria

DE SITUAÇAo

Direcção Geral-

de 27 de Novembro

(Ano>nln

2.3 Repartição
do alio findo:

1)010 'I'rfLun al do Contns

om 7 do Janeiro

de 1n38).

Inactividade

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da La Repartição
ela 3. a Direcção Geral dêsto
Ministério, J osó Augusto de Figueiredo, por ter sido
punido com três meses de inactividade, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Agosto de1937.
Por portarias

de 18 de Dezembro findo:
Adidos

Tenentes: do infantaria, da oscola prática da arma, Celestino José Soares Garcia Gomes e miliciano, do quadro
especial, do regimento do infantaria n.? 14, Leonel IIcli
Lobão Ferreira e alferes, do batalhão de ciclistas n.? 1,
Leonídio Marques de Carvalho, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do 1\Iinistério das Colónias, nos termos do
artigo 31.0 do decreto n.? 13:309, do 23 de Março
de 1927, devendo ser considerados nesta situação desde
11 de Dezembro de 1937.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

om 28 de Dezembro

do 1937).

Reserva

General, do Supremo Tribunal Militar, Pedro d Paula
Pinheiro Machado e tenente, do regimento de infantaria
n. o 13, Manuel Maria Vieira da Silva, nos termos do

2.' Série

3

ORDEM DO EX:ERCITO N.' 1

~ 3.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 do
Setembro
de 1929, por terem atingido o limito de
idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 29 e 20 de N ovembro de 1937.
(Yisrl.lln. pelo TrHnmal de' Contus om 12 do Janeiro do 10:·8. NãG
süo devldos omotumuntos,
IIOB termos
do docroto n.? 22:257).

Coronel do serviço de administrução
militar, director do
mesmo serviço, Alberto da Silveira Lemos e tenente-coronel elo extinto quadro auxiliar de artilharia,
do
depósito geral de material de guerra, Pedro Camilo
Chainha, nos termos do § 3.° do artigo 10.° do decreto
n.? 17:378, de 27 do Setembro
de 1929, por torem
atingido o limito de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 30 ele Novembro
o 3 de Dezembro de 1937.
(Visada polo Tribunal do Contas cm 8 de Janoiro d e 1938. São
de, idos euiolumontos,
nos termos tio decreto n.? 22:251).

Capitão, suprauumorário
permanente,
do batalhão de caçadores n." 8, João ~Iigucl Simões e tenente de cavalarin ,
supranumerárlo
permanente,
Patrocínio Gonçalves, por
torem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 15 e 29 de Novembro de 1937.
(Vlsuda pelo 'I'rlbunul ue COIlt.'lS em S de Jnc(li!'o de 1!lJ8. Sb
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n,°-22:2;J7).

'I'onento do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
~m inacfividade,
José Flores,
por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desdo
29 de Novembro de 1937.
(Vtsada pelo Tribunal do Coutas om 8 de Jauoiro do 1938. Não
são devldos BJUOltUUOlltÚ'S,
nos termos do decreto 0.° 22:257).

,

Reforma

Capitão, na situação de reserva, J OSÓ 'I'eixeira do Morais,
nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:378,
de .27 de Setembro de 1929, por ter atingido o Iimite
00 idade, devendo ser considerado nesta situação desde
14 do Dezembro de 19~7.
(Anotada

pelo TclblUlal lio Contas om 7 do Jnnctro

Ton~nte do infantaria,
supranumerário
VJtor~ por ter sido julgado incapaz
pela junta hospitalar
de inspeeção,

de 1938).

permanento,
J~só
de todo o serviço
devendo

ser con-

•
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29 de Novembro

de

(Yisada pe lo Tribunal do Contas om 8 do Janoiro do 1938. São
devidos emolumentos, nos termos do docreto 11.° 22:257).

Separado do serviço

Major, do regimento de artilharia
ligeira n." 4, Alberto
Reinaldo da Costa Figueira, nos termos do artigo 178.°
do regulamento
de disciplina militar, devendo ser considerado
nesta situação
desde 29 do Novembro
do
1937.
(Visada pelo Tribunal de Contas OID 8 de Janolro de 1938. Não
Hão devidos emolumontos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Por portarias

de 24 de Dezembro

do ano findo,'

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
em inactividade,
Aurélio Augusto
da Silva Pereira, por ter terminado em 21 de Dezembro de 1937 a pena que lho foi imposta, e preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(Visada pelo Tt-íbunal de Contas em 12 de Janolro do 1938. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Adido

Capitão, supranumerano
permanente,
do regi monto de
infantaria
n.? 5, Augusto de Sousa Medeiros, por ter
sido requisitado
para desempenhar
uma
serviço
dependente
do Ministério
do
guarda nacional republicana,
devendo ser
nesta situação desde 20 do Dezembro de
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

comissão de
Interior,
na
considerado
1937.

om 5 de Janoiro

de 193R).

Disponibilidade

Tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, em innctivid ado, J osó Augusto de Figueiredo,
por ter terminado
a pena que lhe foi imposta, devendo
ser considerado
nesta situação desde 1 do Dezembro
de 1937.
(Vlsllda polo Tribunal do Contas om 12 do Janolro do 193 . Silo
devidos emolumen tos, n08 tormol do doeroto n.· 22:21)7).

Reserva

Coronel do extinto quadro auxiliar do artilharia,
da Direcção da Arma de Artilharia,
José Bernardo
do Almeida 'I'emudo o tenente,
do batalhão
ele caçadores

2." Série
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n.? 4, José Caetano, por terem sido julgados incapazes
do serviço activo pela junta hospitalar do inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 13 e 6 de Dezembro de 1937.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 12 de Jnnoí co 001938. São
nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis médicos auxiliares do exército Alvuro Rodrigues Machado e Manuel Ribeiro da Costa e farmacêutico Manuel José da Fonseca Faria, tO(LOSmilicianos,
licenciados, nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do
decreto n.? 12.017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limito de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 24 e 29
de Novembro e 1 de Dezembro de 1937.
(Anotada

pelo Tl'ibunal

de Contas em 10 de Janeiro

de 1938).

Reforma

Tenente-coronel de infantaria. adido, em serviço no Ministério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, António Moreira da Câmara Botelho
de Gusmão, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar do inspecção, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Dezembro de 1937.
(Visada pelo T'rIbunal do Contas cm 12 de Jnne lro do 1938. São
devidos omotumcn tos, nos lermos do decreto n.? 22:257).

Capitão, na situação de reserva, Teodorico Teixeira Pimentel, 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 do idndo, devendo ser considerado nesta
situação desdo 22 de Dezembro de 1937.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas om 10 de Junoíro

de 1938).

Tenento, na situação de reserva, Carlos Augusto Pereira
de Castro, 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 do idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Dezembro de 1937.
(Ano tnda polo Tribunal

do Ccutas em 10 do .Innel ro de 1338).

Baixa do serviço

Tellentes-coronéis: Augusto Cardia Pires e Alba.no Tavares da Silva o Cunha; majores: Tomaz Godinho de

6
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Faria e Silva, Alberto Simões da Costa Rêgo, :~ngelo
Rodrigues da Fonseca e José Bolciras Proença;
e capitão Manuel Correia Lobão, todos milicianos médicos do
reserva, nos termos do § 5.° do artigo G1.° do decreto
n.? 12:017. de 2 <lo Agosto elo 1026, por terem atin·
gido o limito de idade, devendo ser considerados
nesta
situação, o terceiro, quarto E' sétimo, respectivamente,
desde) 13, lG o 22 do i\o\'cmbro
de 1037 e o primeiro,
segundo, quinto o sexto desde 23, 15, 14 e 21 de 1)0zembro do mesmo ano.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 10 de Jnnol ro do ln38).

PaI' portarias de B') de Dezembro findo:
Adido

Tenente de infantaria,

da escola prática da arma, AntóAndrade,
por ter sido roCjuisitudo para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente do
:Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n. ° 13:309, de 23 de Março de 192,7, devendo
ser considerado
nesta situação desde 20 de Dezembro de 1037.
nio A lmoida

(Anotada

poro Tribunal

do Contas

om 10 de .Iunetro

do ln:8).

Reserva

Major do infantaria,
com o curso do estado maior, do
distrito de recrutamento
(' reserva n.? 20, Luiz Vaz
Pacheco de Castro, por ter sido julgado
incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar do inspocção, devendo ser considerado
nesta situação desde :?O de Dezembro do 1937.
(Visada pelo 'I'rlbunnl <lo Coutas om 13 (lo Jnnotro rlo lD38. Não
são dovidos cmo lumoutos,
nos tormos do docrutu 11.° 2:h257).

Capitão veterinário,
do regimento
de cavalnria n.? 8,
Josó Mnrin de :Miran<la Pinto Portugal,
por ter sido
julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
do inspecção, devendo ser considernrlo ucsta situação
desde 6 de Dezembro
do 1037. '
(Yisnda
siio

pulO Trl1)\uwl
dllyidos

do

Coutus

t'IIH,luIlIÜlllOS,

em tr, IIt' .Janplro di\ tn:lH. l"ii.O
termos di} dlK.'TUlu 11,0 :!'2':2!'i7).

!lOI!;
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Baixa do serviço

Tenente· coronel Manuel António Martins Pereira o major Alfredo Machado,
ambos milicianos
médicos
de
reserva,
e tenente miliciano cirurgião-dentista
de reserva José Pinto de Carvulho, nos termos do ~ 5.0 do
artigo Gl'.? do decreto n.? 12:017, de :3 do Agosto de
192G, por terem atingido o limite do idade, devendo
ser considerados
nesta situução , respectivamente,
desde
1)0 de Abril O 25 e :3 de Dezembro do 1937.
(Anotada

pelo Tribunal

do Couta. em 10 de Juno h-o de 1938).

de 31 de Dezembro findo:

Por portarias

Reserva

Por terem utiugirlo
o limite de idade, nos termos
aos artigos 7.° e 31.0 (lo elpereto n.O 28:402, ele 31 Ile
Dezembro ele 1937, devendo ser considerados nesta "ituação de~de a mesma data:

I~ FXYl'.I.RIA

:

:llaj ores: ela 1. a Repartição
ela 1.& Direcção Geral dêste
lIinistério,
Carlos Augusto
Pereira
do Carmo,
(la
3." Repartição
da 1.& Direcção Geral dêste Ministério,
Yirgínio
de Azevedo Costa, (la Direcção
da Arma
de Infantaria,
Francisco António de Campos e Pedro
dc An drada Pissarra
e Gouveia, do regimento
ele
infantaria
n.? 2, António José de )Iat08 Raimundo,
do l'l'gimento
de infantaria
n ." 7, Alexandre
Soares
Ferrt>ira, de Loureiro,
do l'l'g-inwnto <1e infantaria,
n." D, António
Tomu» ele Aquino
Tavares
Júnior,
do batalhão
ele caçadores
n.o.;S,
IJuiz Alberto
:10
Oliveira e Artur de Almeida
Cabaço, (lo d ist rito d e
recrutamento
e reserva
1l.0 10, ,J();IO Bupí istu
di'
Araújo Leito e adido )10 I'nstituto
Profissionnl
dos
PupiÍos dos Ex'~rcitos 'de Terra e ~rar, José da Cruz
Viegas.
Capitài;;: (la :3.a H,l'parti\,ilo da l.a Dire<,\'fi'o Geral dêH!e
Ministério
Fre(leri('() Tumarruini
ele Hou:'\a Barbosa,
(la 2.a insl;err,ilo (lp illfanh1J~a, ,T()~é Rebelo dr M.elo
Cabral,
<10 reui meu io dI> infantaria
n ,? Ü, JustI.no
Leite, (lo regimento
!Il' infantaria
n ," 10. JoaqUl~u
!ll' Ol iveiru
PC'I']j('o, do rl'g'inH'nto
ele infantal'la
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n .? 12, Roberto Pereira
da Fonseca,
do regimento
de infantaria
n .? 13, António
Lourenço
Guedes, elo
regimento
de infantaria
n.? 15, Aparício
de Paula
Pacheco,
do regimento
de infantaria
n." 16, Constantino
da Costa Azevedo,
do regimento
de infantaria n .? 21, Luiz Dias Costa e Francisco
Baptista
Semedeiros,
do batalhão
independente
de infantaria
11. ° 22, José de Sousa Paz,
do batalhão de caçadores
n. ° 2, J úlio Augusto Couceiro Feio e Francisco Carlos
Mart.ins,
do batalhão
de caçadores
n." 5, Eduardo
A ugusto Barbosa Gonçalves eJ oão Evangelista
Gonçalves, do batalhão
de metralhadoras
n." 3, Emílio
Tito :Ferreira ela Silva Couto, do batalhão de ciclistas
n ." 2, João Baptista
Lombo, do distrito
de recrutamento
e rei'\e_rva n." 3, Joaquim
Ferreira
Pedras,
e da Escola Militar de Aeronáutica,
Belmiro Augusto
Vieira Fern andes ; supranumerários
permanentes;
da
;l." Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministério,
Francisco
Ferreira
do Carmo, (la casa de reclusão
do govêrno militar
de Lisboa, António
Gomes da
Cl'UZ,
do reg'imento
de infantaria
n," 1, António
Xavier
de :JIoura, José Lobato
e José Afonso de
Almeida
Júnior,
do regimento
de infantaria
n." 6,
António Pinto da Silva, elo regimento
ele infantaria
n .? 17, Mamede Augusto Arvelos Formoeinho, do
batalhão
de caçadores n ." 2, Abel Baptista
da Silva,
(lo batalhão
de caçadores
n ," 6, Gil Augusto
Domingos da Si lva, elo batalhão
de caçadores
n.? 7,
Rafael N orbcrto Correia, elo depósito do extinto batalhão de caçadores n. o 10, N orberto Amâncio Alves,
(lo rlisl.rito de recrutamento
e reserva n ." 3, Antón io
Pernil,
do d istr'it o de recnüamenlo
e reserva n.? 8,
Paulo Ferreira Machado, elo distrito de recrutamento
p reservn
n ." 13, Mário .AllgURto Vaz, do distrito de
l'l~('rutalllent() e reserva n. ° 18, Manuel Pereira Mart ins e .António Rodrigum; da Si lva Braga, do distrito
de recrutamento
e reserva n ." 20, Augusto dos Santos
(la Conceição,
ela 2. a companhiu
dl' reformados,
Niele
('olau António
do Andrade,
ela 9.a companhia
refonnarlo~,
.T osé elos Reis Lásaro, do Instituto
Pronstliollal dos Pupilos dos Exércitos
ele 'rena e "Mar,
J osé ~Ia]'ia Varela;
adulos, 'Plll HPl'vi,o no :Millistério cló Interior,
]]a guan]a
llacional
repubhC'ana,
!Juiz Amaro (1E' Oliveira,
cm HE'rviço no Ministério
claH ('()]6111aK, ~líguel ~[aJ'ia Pu1'o Correia,
e, com
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licença ilirnitada,
Jorge :Figueiredo
de Barros e Ro(loHo Ricardo
1Iagalhãis
Begonha.
Tl'nentes: no quartel general da 2. a região militar, Joséllermano
de Magalhãis
Correia, no quartel general
«la 3.a região militar,
Manuel
Luiz Antunes,
no
regimento
de infantaria
n ," 2, J osé Joaquim
de
Andrade,
do regimento
de infantaria
n ." 7, José elo
Espírito
Santo, do reginH'llto
de infantaria
n." 8,
Carlos Fernando
Soares e António Gonçalves, do 1'1'giment»
ele infantaria
n ." 10, ~fanuel Justino
Miranda Raposo,
elo regimento
de infantaria
n ." 12,
,João Fonseca,
elo regimento
de infantaria
n ." 15,
Camilo Joaquim
elos Santos, do regimento
de infantaria n.? 17, Yergílio
Augusto
ela Rosa Mendes e
;Torge Pinheiro
Serrão da Veiga, do regimento
ele
~nfantaria
n .? 19, Augusto Soares, elo regimento
ele
lllfantaria
n ." 20, Augusto elos Santos, do regimento
de infantaria
n ." 21, António ele Jesus, elo batalhão
iudepen den te de inf'an taria n ,° 25, Jordão Luiz Drumonrl ele Castro e Abreu, elo batalhão
de caçadores
n ." 1, João Branco
Gaio, (lo batalhão
ele caçadorcs n.? 2, Joaquim
Nunes, do batalhão
ele caçadores n .? 4, Filipe Augusto
do O Costa, elo batalhão
ele caçadores n ." 6, Joaquim
:Marques Pinheiro,
elo
hatalhão
ele caçadores n ." 7, Francisco
Correia,
elo
batalhão
de caçadores n.? 9, José Ferreira
ele Matos
l' Firmino
Caetano Gomes, do distrito
ele recrutamento e reserva n ." 14, Carlos .lo llêgo Bayam,
do
grupo independente
(le aviação de protecção e comhate, Joaquim
,José Salelanha Pnlhoto,
ela Agência
Mil itnr, João Pedro Xunf'~ Pacheco;
supranumerános permanentei'l,
elo quartel general do govêrno militar ele Lishon , António Dias Ferreira,
elo quartel gell('r~l ela 2.& região militar,
.José (1(' J'esue Pita, elo
l'egullenlo ele infantaria
11.°2, António el(' }.fatos Bugalho, (10 l'cgimpnto (le infantaria
n ." 7, Francisco ele'
~()usa, <10 regimento de infantaria
11.° 8, Herculano Pervira Guerrpiro, (lo l'e:'g-illlPllt o ele in íuntariu n. 0] 1 , ,Toão
.\ug-Ui'lto (le Frci1as, do rf'g'imf'nto Ue:' infantaria
n.O ]2,
.J oão }[ulluel Duarte (la Fom;eca e Antônio :Monteiro
T,oul'f'nc;o, elo l'l'giJlH'lllo de infantaria
n.O 14, Antó,llio
Delfim, (lo rpo·jmelllo ele infantaria
n.O 15, Yiriato
Augusto R(,ll(l~il'o, (lo l'('()'imento (1(' infantaria
1\.0 ]6,
J,uiz GOllle:-; (1(. An(ll'ac]c't'\. E\l!!'{>njo Quintela,clo
ba-

lO
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talhão independente
.(le infantaria
u.? 23, José Augmdo Teixeira
Baptista,
(lo batalhão
de caçadores
n ." 0, .Toão j(artins ele Barros c António Nune;-; Yitória, do batalhãõ de caçadores n ." 6, Paulo Folgado
])ias, do batalhão de caçadores n .? 7, António Falcão,
{lo batalhão de caçadores u." 8, Luiz Correia :llourão,
do batalhão ele metralhadoras n .? 2, José Lobato de
Vasconcelos
Galyão,
elo distrito
(le recrutamento
e
reserva n .? Z, .Ioiío Baptista
Cardoso de Brito, do
distrito (le recrutamento
f' reserva
n ,? 5, Zeferino da
Cunha Coelho de Barbosa \" az ele Castro, do distrito
de recrutamento
e reserva n ." 14, Luiz Esteves da
Costa, do distrito
ele recrutamento
e reserva n." 18,
A mérico Rodrigues
Ferreira
N eves e José Correia
Pires de Lima, (10 distrito de recrutamento
e reserva
(los Acôres, ~\.Hrec1o Sampaio,
(los serviços cartográficos do exército,
.Ioão Henriques
Alcântara
Alhuquerque e Castro, do InRiitu!o
Profissional
dos Pupilos <los Exércitos
de 'r erra e ~Iar, Arnaldo
.Jo,.;6
do Amaral e, <la nssistên cia aos militares
tu b-reu 10sos do exército, César de Seabra Rnngl'l;
adidos, PlU
serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional
repuhlicana, Humberto de Almei da Barros (la Sil'çn
Ramos, Tsaac Vieira Braga, Frnncisco Maria Quriroz <la Silva,
,Tosp B"tê\'llo
Pereira
Reis, Anísio
Soares e supranumerários
permanentes,
Luiz Augu~to dos Santos,
}'Iateuti Fnrtunato
Soares,
~raJosé
:Uourato
ChambeI
c
n uel Lourenço
.I. OVO,
.To::;é Augr;~to Correia,
em f\cniço no ~ljni~tprio
elas :FinaJlça~,
na gua1'<la Hsrnl, Bl'lllo
Pimenta
:F01'l11 o:-\in110, em RCrYiço )lO ~fillisiério
(las Colónias,
npu!o
T('o(lóKio 'rOl1laz C'ahri!a,
FrallCi'i(,()
Iná('io ~r()l'l'ira, .J oiio .Auguti!n Gl'J'n] (lt'f\, Alb(>rlo ,\ntónio R()(1rjp;ue.~ Praça, c ,.;nprn1l1lll\t'l'ál'io:-1 pl'l'mnIncutes, Ezpquiel (le :Matos Yi('('n!c, 'Inácio ~ruria dt'
Aça Castelo Branco, .\lfr('(lo 1<:l1na1'<lorios Snllto~ p
Romeu Alpxallllr> Aguiar,
t'm ~t'l"vi(:o no ~lilli,;téJ'io
dai! Obras Pühli('as
c COnl1111
iCll<.:ões, ~upl'nmmlerál'io
permanente,
.Toaquim San tnna. ('nl'yulho, ('mu liccllçn
ililllit[l(la, Joaquim
~l()lliz cip Sá ('(\l'te Upa] Alllarn1;
e mi]i('iuuos,
elo ü Íllto qUl\(lro pspc('ial, Hodrio
11(·
AR"i:l Uonça.hp~,
(" elo hnial1t:lo (le (':I<.:u(lo]'ps ll." 1,
.J o:upti m J o:-lé A 1\'l'~ da .\f ()tn .
T
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AnTILHARU:
Capitãis milicianos, do extinto quadro especial, Carlos
Nunes ele Castro Paiva, ajudante de campo do general, na situação ele reserva, João Luiz Carrilho,
José Lopes dos Santos, da Direcção ela Arma ele Artilharia, José Alfredo de Paula e, elo grupo de artilharia a cavalo n," 1, José :Maria Varregoso.
'I'enentos, do regimento ele artilharia de costa n." 1,
Ricardo Seabra de )1a;;carenha~, do grupo independente ele artilharia
de montanha n." 15, Euclides
C!'0mes Ribeiro, do grupo mixto independente de ar'tilharia montada n 24, Acácio António Prior; milicianos, do extinto quadro especial, do regimento de
artilharia ligeira n 3, Augusto Nunes Afonso, elo
regimento de. artilharia ligE'ira n ." 5, )Ianuel da Riha
Dias; e adido, em serviço no )Iini"tério <las Colónias, Francisco ele )1e10 Costa.
.?

.?

CAVALARIA:
Majores, da Direcção lia Arma de Cavalaria, Si lvestrs
Teixeira e, adirlo, em SPITi<:ono Ministério
(lo Interior, na guarda narional rcpuhlicana,
Manuel Martiniano (le Oliveira Marrecas.
Oapitãis:
elo rpgimenio rle cavaln ria n 3, Amér-ico elos
Saut o« e António Simões de Paiva, elo regimento ele
cavalaria H.O 4, José )1al'C]ues ele Carvalho Vilar, do
l'PgiUH'lltOele cuvalariu 11." 6, .J oiío Baptista Lopes, do
l'egimento ele cavalaria n ." 7, Antero Fernandes, c,
suprununierários
permanentes, da Escola Prática de
Cavalaóa, Joaquim Ribeiro )1urtins, do regimento
aI' cavalaria n ." 5, José )1aria (la Costa, do regim en t o de cavalaria n." 7, Lsidoro Branco ele Oliveira,
do distrito (le recrutamento
e reserva n ." 1, Carlos
da Cunha Pinto Bulsemão,
elo di strito de recrutameu o (' rvserva n ." 11, -Iouquini José Galhardaa, e,
mi lit-iuno,
do r-xt iu to quadro
ospeciul , (lo rrgim.pnto
de cavalaria 1]'"~, Camilo AUg'usto (la Silva; e adido,
em serviço no ~linist~rio do Interior, na guanla na('ionall'Ppublieana,
~LlJ1UeI Yipira.
rl'l'lllmteK: 110 quadro ela arma, Bernardino G?nçalves,
(lo regimento (le cnvalaria
11.° 2, José Francisco
Barra du«, (lo regimento (le cavalaria 11.° 5, .Toão Cll'men~c
elOR AnjoH, ela B.~l'ola Central de Oficiais, J osé.:~;fan.a
ele 80u"a, e supranulrlpnll'io permanente, do r~!LllllPllto elp eu\'alal'ia n." 1, .J oito ~\.lltÓllio da. Concelçao
.?

í
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César, e adidos, em
na guarda nacional
Lôbo, e, na polícia
Infante da Câmara

2.' Série

serviço no Ministério do Interior,
republicana, Francisco de Castro
de segurança pública, Fernando
Almeida e Sousa.

ENGENHARIA:

Capitão miliciano de pioneiros, do extinto quaelro especial, elo regimento ele sapadores mineiros, Guilherme Frederico dos Santos Machado.
Tenente miliciano ele caminhos de ferro, do quadro especial, adido, com licença ilimitada, Aulâneo Evandro Santos Lôbo.
AERONÁUTICA:

Capitão, do grupo independente de aviação de bombardeamento, José Manuel :Mendonça.

111- PROMOÇOES

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 18 ele Dezembro findo:
(Visadas polo Tribunal <lo Coutas om 8 (10 Jnneh-o do 1938. São
dovídos cmotmueuto s, nos toemos do docroto n.? 2~:257).

, Regimento de infantaria

n. o 2

Capitão

do extinto quadro de artilharia, o tonento do
mesmo extinto quadro António Pereira de Matos.
Quadro da arma de artilharia

Major, o capitão, do regimento do artilharia ligeira
Eduardo Augnsto Basto Nogueira.

11.° 3,

Companhia de trem hipomóvel

Tenento·coronol do extinto quadro auxiliar <luartilharia,
o major do mesmo extinto quadro, sogundo comandante, Miguel da Conceição Correia.
Depósito geral de material de guerra

Major do extinto quadro auxiliur de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro, ela Escola Prática do Artilharia, Braz Vieira.

13
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Batalhão de pontoneiros

Tenente, o alferes de engenharia Fernando de Sousa Medeiros Júnior, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1937.
Quadro de oficiais

do serviço de administração

militar

Coronel, o tenente-coronel
do mesmo serviço, adido, professor do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Edgar Augusto Cardoso.
Adidos

Coronel do serviço de administração
militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, director da Manutenção Militar, Acácio Augusto de Araújo Negrão e
Sousa.
Major, o capitão do artilharia,
adido, em serviço no :Wni~tório das Colónias,
João Nspomuceno
de Brito
Limpn Serra.

Por portarias de 30 de Dezembro findo:
Quadro de oficiais

generais

General, o brigadeiro
de infantaria,
com o curso do estado maior, da Direcção da Arma de Infantaria,
Miguel de Almeida Santos.
(VJsada 1'010 T'rlbunal do Coutas .orn 12 <lo .1aneiro do 103S. São
devidos oruotumen to s , nos termos do docroto n.? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

'Major, o capitão, do regimento
Manuel Cordeiro Rosado.

de infantaria

16, Caetano

(Visada polo Tribunal do Contas om 15 do .lnuelro do 1038. Silo
devidos omolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:2~7).

Regimento de infantaria

Capitão,
des.

o tenente

de infantaria

n.· 13

António

Lourenço

Gue-

(Visada relo TrJbunal do Contas om 15 do Jnneiro de 1038. Silo
devldns omolumontos,
nos termos do decroto 0,0 22:257).

Quadro de oficiais veterinãrios

Capitão veterinário
o tenente \'eterinário,
da
Prática de Al·tilh~tria, (Instavo da Silva Mota.
(VJanda
dovldos

Tribunal
do Contnvm
olOolurucntol, nos tormos

1'010

Escola

15 do JnIlOII'o.(~Oo:~q;~8)
.. 1-\1\0
do docroto n, _.......
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Coronel, o tenente-coronel
do mesmo extinto quadro, do
depósito geral de material de guerra, António da Silva
Soares,
Tenente-coronel,
o major do mesmo oxtinto quadro, do
depósito territorial
de material do guerra da 1. a região
militar, Norberto
da Silvu Queiroz,
Major, o capitão do mesmo extinto quadro, da frente
marítima da defesa de Lisboa, Aristides Lopes Vieira.
Capitão, o tenente do mesmo extinto quadro, do regimento do cavalaria n." 3, Albino José ele 11elo.
(Vlsada pelo 'Tr lbunnl do Contas em 12 de Jnuelro de ln38. Sã.,
devídos cmotumoutos,
nos termos do decreto n.? 22:275).

Adido

capitão de infantaria, adido, om serviço no ~fido Comércio, o I nrl ústr ia, no Instituto
G ('0gráfico e Cadastral,
U8Cal' Kol de Alvarongu.

Major,

O

nístório
;

IV-

(Visada pelo T'rIbunnl do Contus cm 15 de Jnnoiro do 1930, SAo
dc vldos emotumeutos,
nos termos do decreto D.O 22:257).

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - I.& Direcção Geral - 2, a Repartição
Por portaria

de

8 elo

COITeI/te

mês:

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

Tenente miliciano do infantaria,
do mesmo extinto quadro, do distrito do recrutamento
o reserva n." 5, Mauuol Pedro Rodrigues Pardal.
Batalhão de caçadores n,O 5

Capitãis:
da 2.a Repartição da La Direcção
Ministério, Mário Baptista Coelho o, do
infuntu tiu n." 11, Joüo José do Morais.
Batalhto

Gorai

dêste

regimento do

de caçadores n.O 7

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, da comissão do contas o apuramento
do responsubilidndes
dêste 1lillistól'io, António Curlo
Amaral.
'ümento (10 infnutaria.
do arquivo histórico militar, !IOllrique Guilherme Afitunos B pti tu.
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Batalhão de metralhaderas

N.o 1

15

n.O I

Capitão
de infantaria,
adido, em serviço no Xlinistéric
do Comércio
e Indústria,
no Instituto
Geogrútico
e
Cadastral,
Eugénio
Gonçalves
de ::'I(agalhàis Figueiredo, para os efeitos da alínea a) do artigo 44.0 do
decreto n.? 17:37 , de ~7 Ü(I eternbro de 10~0, substituído pelo decreto n. o 10: 17 [), do 27 de Dezembro
de 10:30.
Batalhão

Alferes

m \uico, no quadro,

Por portaria

de pontoneiros

Xlário de DO usa Teles Leitão,

de 10 do corrente mês:

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

Presidente:
general Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Vogais:
chefe do estado maior do exército e generais
João Bu ptista de Almeida Arez, F'rnn 'isco Bernardo
do Canto e José Alberto da Silva Basto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãls do serviço do estado maior
no corrente ano

ub-chefo do estado maior do exército;
comandante
da
Escola Central de Oficiais; brigadeiros,
com o curso
do estado maior, rle infantaria
91.11'10s Marín Pereira
dos Santos, do artilharia
Júlio da Conceição Pereira
Lourenço
o de cavalaria António -:\(nria de Freitas
Soares;
coronéis;' com o n10SmO curso, do infantaria
~rn sto d Frnnçu Xl rides :'IIachado,
,de artilharia,
Al\'uro Teles Forreira d Pus 'O~,
major de cavalaria,
Com o mesmo cur ·0, Manu 1 Fruncisco 1Iarquo:; Valente.
Júri para avaliar as provas e pecia
de aflilhlo
para a promoção a mejor dos capitãis de infantaria no corrente

ano

Presidentl'!:
dir ctor da urrna dt infantaria.
Vogai' : brich doiro d infantaria Bernardino rir
s Franco;
•.
coronel Jo o da ~OllC if,'ilO 'I'omaz Rodrigues o IlHIJor
;J ovinno Lop s, ambos àl nrtilhnr!n o com o ?lIr~o do
istado maior, o mnj r do Infantaria Jo é Murin
epomuc no • [imo ·0.

16
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Júri para avaliar. as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de artilharia no corrente

ano

Presidente:
director ela arma de artilharia.
Vogais: brigadeiro
de artilharia,
com o curso do estado
maior, Júlio da Conceição Pereira Lourenço ; coronel
da mesma arma Abel do Abreu Soto Maior ; e coronel
João da Conceição 'I'ornaz Rodrigues
e major Joviano
Lopes, 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 cavalaria no corrente

ano

Presidente:
director da arma de cavalaria.
Vogais:
brigadeiro
Luiz da Cunha Meneses e coronel
Artur José de Almeida, ambos de cavalaria;
coronel
João da Conceição Tomaz Rodrigues e major Joviano
Lopes, 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 engenharia no corrente

ano

Presidente:
director da arma de engenharia.
Vogais:
brigadeiro
Inácio Manuel de Sousa Freire Pimentel e coronel Francisco
de Brito Cordovil
Vaz
Coelho, ambos de engenharia;
coronel João da Conceição Tomaz Rodrigues
e major Joviano
Lopes,
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 corrente

ano

Presidente:
director da arma de aeronáutica.
Vogais:
coronel de artilharia,
com o curso do estado
maior, João da Conceição Tomaz Rodrigues;
tenentes-coronóis de aeronáutica
António
do Sousa Maia e
Alfredo Delesque dos Santos Sintra e major de artilharia, com o curso do estado maior, J oviano Lopes.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis médicos no corrente

ano

Presidente:
director do serviço de saúde militar.
Vogais:
coronel médico Alberto
dos Santos l\Ionteiro;
coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
Joaquim
dos Santos Correia;
tenente-coronel
módico
A rtur Pacheco o major de cavalaria,
com o curso do
estado maior, Manuel Francisco
Marq nos Valente.
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis veterináries no corrente

ano

Presidenta:
director do serviço votor iuário militar.
Vogais : coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Joaquim <los Santos Correia;
tellellte-coronel
vctorinúrio
Inácio Júlio Pereira de Sousa; mujor miliciano veterinário,
do quadro especial, Francisco Ayclino de Sousa Amado e major de cavalaria, com o
curso do estado maior, Manuel Francisco
Marques
Valente.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis do serviço de administraçãn
militar no corrente ano

Presidento:
director do serviço ele administrnção militar.
Vogais:
coronéis ele infantaria,
com o curso do estado
maior, Joaquim dos Santos Correia o do serviço de
administração
militar Vitorino ~Iáximo de Curvalho
Guimnrãis;
tenente-coronel
do mesmo serviço António
José Rodrigues o major do cavalaria,
com o curso do
estado maior, Manu»] Francisco Marques Vuleuto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do extinto quadro auxiliar
de artilharia no corrente ano

Prcsidente : coronel

de artilharia
Fernando
Cardoso de
Albuquerque.
Vogais:
tcuonte-coronel,
jfanuel
Ilolbocho
Correia de
Freitas e majores Luiz Gonzuga Brcssano Leite I'erry
<lo Sousa Gomes o João Vasco de 7\IC\fiOSeH,todos ao
artilharia;
o maj 01' do extin to q uudro auxiliar do artilharia Anibul Lopes Pinheiro.
Vogal
suplente : major do artilharia
António Peixoto
Chedas.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
.
para a promoção a major dos capitãis
do extlnto quadro auxiliar de engenharia no corrente

ano

Presi.lellto:
coronel d(l cnsrenhuriu llumberto
Leopohl0
de Sequeira Morais.
o
Vogais: tonentos-coronéis
de Pllo'enlwria Joüo Tamagllilli
do Rousa Burhosu o Júlio ('é~ar ,II' Carvalho Toixeira
o _major do extinto quadro auxil iar do cngenharia José
V I('\ga~ <los jIúrtiJ'C's.
y oga~ s\lplente:
m ajor do cngen iimiu A J\ tó nio Soarei>

LOlto.
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Por portarias de 15 do corrente mês:
Conselho Superior

de Promoções

Vogal, o general, no quadro, l\Iiguel de Almeida Santos.
1.' região militar - Quartel general

Chefe interino, da VI. Repartição,
o capitão do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar, adj unto,
José Bernardino 'I'orros Júnior.
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes do serviço de admiuistrução militar, suprunumorário, da 2. ti companhia do administração militar, Joaquim de Oliveira Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 5

'I'eneute de infantaria António Rodrigues Ferreira.
Regimento de infantaria

n.O II

:'Iajor, do regimento de infantaria n. o 16, Fornando do
Castro da Silva Canedo, por pedir.
'I'ououte miliciano do infantaria, do extinto quadro ospocial, do distrito de recrutamento e reserva n.? 11, Josó
Augusto de Almeida.
Regimento de lnfantarla

n. o 16

Xlajor de infantaria, no quadro da arma, Caetano Manuol Cordeiro Rosado.
Batalhão

Capitão

de iufantaria

Batalhão

Capitão do infauturin

de caçadores

n.O 5

José Esquível.
de caçadores

Paulo Bcnurd

n. o 7

Guedes.

Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Tononte de infantaria Alberto Crucho
Distrito

de recrutamento

do Almeida.

e reserva

n. o 17

Tonou tes do infantaria, na situuçâ o de rosorvu, .T oaq tlim
António Salgu('iro e .J OSÓ Fruucisco
Xlourão Ferro.
Direcção da Arma de Artilharia

Ut\jor do extinto quadro auxiliar de artilharia,
extinto quadro, Aristides LOPl'S Vioiru,

no me 'mo

2.' Série
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Capitão
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veterinário,

de Artilharia

no quadro,

Companhia

Gustavo

da Silva Mota.

de trem hipomóvel

1[ajor do extinto quadro
pósito geral de material

auxiliar do artilharia,
do dedo guerra, Braz Vieira.

Regimento de cavalaria

n.' 3

Capitão
do extinto
quadro
auxiliar de artilharia,
mesmo extinto quadro, Albino José do Melo.
Inspecções

do serviço

de administração

Coronel do serviço de administração
8dgar Augusto Cardoso.

Por portaria

militar

militar,

Ministério da Guerra - Repartição
de 22 de Nocembro

no

no quadro,

Geral
do ano findo:

(Visada polo Tr-lbuuul da Contas om 4 do Jn nuí r o do 1938.
Silo do vIdos cmouuucu ro», 1I0S lermos do decrete u.o 22:2(7).

N omonda a diplomada com o curso do magistério primúrio , D. :Maria J.oana Duarte Rosondo Díus, para exercer interinamente
o lugar de professora
do 1.0 grupo
do disciplinus do Instituto Feminino de Educação o Truhalho, 110S ton110S do artigo 52.0 o seus §§ 1.0 e 2.0
do decreto n.? 18:879, de 25 de Setembro de 19:30, na
vagu proveniente
da exoneração
concedida à pI'01"08:50ra
D. Auron Mauila dos Santos Duarte.

V

AUMENTOS

SÔBRE

O SÔLDO

E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra -I." Direcção Geral-

2. a Repartição

Concodiaus
as vantnuons
de que trata
o .locreto
11.° ~O:247. do 24 cio A~osto de 10M, c10Hdn HH datas
que lhes vão designadas,
aos oíiciais cm !ieguida monciona.l os:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são constder-ados

no oflclatenentes,
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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 primeiro aumento de 10 por cento sobre o sôldo:

Por' portaria

de 11 de Dezembro findo:

(Visada
pelo Tribunnl
do Contas em 8 do ,Janoiro <10 lD3~.
São devidos emolumentos, DOS termos do decreto 11,0 ~2::H)7).

Infantaria - tenentes: Arlélio Ferreira da Silva, na 3. a regirlO militar, Joaquim
Manuel V az , no regimento
de
infantaria
n.? 3, José de Sousa Rogato Júnior, no regimento de infantaria n.? 4, Artur da Silva Lameiras,
no regimento de infantaria n." 8, José Marcelino U01'reia Valarinho
o Inácio Monteiro Pacheco,
no regimento do infantaria
n." 15, António Vieira 'I'elos do
Meneses, António Rodrigues
da Graça o Adriano Soares ele Magalhüis,
no regimento
do infantaria
n. ° 18.
Amadeu Acácio Salgado Doros, António Xlanuel Guerreiro Evaristo e Manuel Afonso Cardoso, no hatallião
de caçadores
n.? 6, e Júlio Rodrigues
(lo Palma, no
batalhão do caçoadores n." 8, todos desde 1 de Dezembro do 1937.

PaI' portaria de 13 de Dezembro findo:
(Visada pelo Tribunal
<10 Contns om 8 cio Janoiro de lD3R, São
do,.,.jdos ernolumcutos,
nos termos do decreto n.v 22:257).

Infantaria - tenentos: Fortunato
António Forrinho o António Rodrigues, no regimento de infantaria n." 8, Raúl
Videira,
no regimento
{le infantaria n.? 0, e .Iouquim
A ugusto Pinto Guedes, no regimento
do infantaria
n.? 13, todos desde 1 do Dezombro de 1037.
Administração
miliiar
tonentos: Armando Pais Gaspar,
na 2.:' Dircccão Geral (lo Ministério da Guerra, o Rodolfo J osé Branco L6, na Escola Prática (lo Cavalaria, ambos desde 1 de Dozembro de 1937.

Por portaria de 14 de Dezembro findo:
(Visada pojo Tribunal
<10 Contns om 8 do J'ancl re do 1938, SAo
duvídos ornolumoutos,
nos LOl'LOOS do decreto n.? 2~:257).

-tenontes:
Américo da Silva Freitas e António Júlio Teixoira de Sousa, no rogimonto do infantaria n.? 0, Leonel Josó do Sousa, no rogimonto elo
infantaria
11.° 13, Raúl da Cruz Pereira, Guilhormino

Infantaria

2." Série
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Morgado e Alberto 'I'ornaz de Faria, no batalhão de
ca<;:auores n. ° 2, Luiz António Ramires e João Duarte
da Costa Júuior, no batalhão do caçadores n.? 9, António Maria da Anunciação
Telo, António Rodrigues
dos Santos Júnior e Luciano Roma 'I'ôrros, no batalhão de metralhadoras
u. ° 3, e Óscar Spencer Moura
Braz, no Colégio Militar, todos desde 1 de Dezembro
de 1937.
Artilharia - coronel Eduardo
da Costa Ferreira,
na Direcção da Arma de Artilharia,
desde 1 de Dezembro
de H)37.
J'icadores - tenente António Augusto Teixeira, na Escola
Prática de Cavalaria,
desde 1 do Dezembro de 1937.
Chefes de banda de músicacapitão António Júlio Machado, no regimonto
ele infantaria
n.? 8, desde 1 de
Dezembro do 1037.
Extinto quadro de oficiais do secretariado
militar - tenentes: João Baptista
dos Santos, na Repartição
do
Gabinete
elo :\lini"tório
da Guerra,
José Coolho de
Moura, na L" Diroccão Geral do Ministério da Guerra,
João Colaros
Cifuontos,
na ~. a Direcção
Goral do
1\1inistério da Guerra,
José Elísio Go nçalvos Louro,
na 3. a Direcção Geral do :Ministório da Guerra, J osé
.de Sousa Ribeiro, nos serviços cartográficos
do exército, Eduardo
da Cunha o Sousa e Vergílío Camiler
Dias, na l{eparti,ão
Geral do Ministório da Guerra,
J oaq uim Machado
Portolinha,
Artur
Claudino
dos
Santos, Mannel Correia, .Tosé Dias Resende de Carvalho, Domingos dos Santos Mnssano Corado e Aníbal
Rafael da Silva, no govêrno militar Ll0 Lisboa, José
Soares, Manuel Joaquim Leal e Carlos de Sampaio,
na La rogião militar, JOtW Mondes Alves, Josó Augusto da Costa Falcão, Raúl Duarte de Sousa O Manue~ Baptista
do Sousa, na 3. a região militar, Luiz
~relrl' o Joaquim António Piteira, na 4.a região militar, l\Ianuel Dias Catana, no distrito de recrutamento
o reserva n.? 21, José Pires, na Direcção da Arrua de
Enp:enharia,
e Henrique Angusto Tomé, no grupo independento
de aviação
do bombardeamento,
todos
desde 1 do Dezembro de 1037.
Extinto quadro auxiliar de artilharia - tenentes: Luiz A ugusto Cristóvão,
na Diroccão da Arma dr Artilharia,
José dos Reis Pires o Xlanuol do Sousu, na Escola.
Pl'útica de Artilharia,
o JOS(' Duarte Ferrciru Brito e
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Manuel da Costa Rosa, no depósito geral de material
de guerra, todos desde 1 de Dezembro de 1937.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde - tonontes:
l\1anuel Robalo dos Santos e Francisco José Courclas,
na Direcção do Serviço do Saúde Militar, ambos dosde
1 de Dezembro de 1937.

Por portaria de 15 de Dezembrc findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Janolro do 1038, Sã"
devídos omolumontos, nos termos do ducre tc n.? 22:2~1).

Infantaria--tenentes:
Júlio do Oliveira Cidroiro, na La Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 4 de Dezombro de 1937, Carlos Rodrigues Manata, Francisco
dos Santos Gabão, no regimento
de infantaria n.? 9,
José Joaquim
Capucho,
no regimento
de infantaria
n.? 16, Mário do Figueiredo
o Sérgio Augusto
dos
Santos,
no batalhão
de caçadores
n." 2, o Joaquim
Afonso Pinto, no batalhão
de ciclistas n. ° 1) desde
1 do Dezembro de H)37.
Artilharia
tenente José Inácio Roclrigues Ferreira,
no
regimento
de artilharia
ligeira n.? 5, desde 1 de Dezembro de 1937.
Cavalaria
tenontes:
António J asá Ramalho Xavier, na
L a brigada do cavalaria, o António J oaq uim Ferreira
Durão, na coudolaria militar de Alter, desde 1 de Dozembro do 1937.
Engenharia - capitão Mário António Lisboa de Oli voira
Dores, na.' 4. li região militar, desde 1 do Dezembro

de 1937.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar -- capitão
Joaquim do Hou~n Brites, no 1,° tribunal militar territorial do Lisboa; tenentes:
Belmiro dos San tos Carvalho, na repartição
d ostatístlca
o estado civil do
Corpo Expodicionúrio
Português, desde I de Dezembro
J() 1H37, António Joaquim Oündido Ferreira,
na 4,:1 1'0g;iüo militar, desde 6 do Dezembro UI' 1037, o Antonino Faria Pnis, no 1.0 tribunal militar territorial
de
Lisboa, desde 1 de Dezembro do 19:37.
Extinto
quadro auxiliar
de artilharia
tcnontos : Lou1'(\11<.:0 :\[atias Gninnpo,
no l"op;imcnto de artilharia lignira n.? 1, António Carolino Doutel, no regimento de
artilharia
ligeira n.? 5, O Aníhal Pinto elo ( ueiroz, no
grnpo independonto
do artilharia
do montanha n ." 15,
todos desde 1 de Dezembro do ln:~7.

2.' Série
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Extinto quadro auxiliar de engenharia -- tenente-coronel
José Augusto Marques, na L." rogião militar, e capitão
Miguel Augusto,
na 4.a região militar, ambos desde
1 de Dezembro de 1937.
Extinto
quadro auxiliar do serviço de saúde _:_tenente
Severo José Pinto, na 1. li companhia de saúde, desde
1 de Dezembro do 1037.
P01'

portari«

de 16 de Dezembro findo:

(Visada polo Tribunal do Contas cm 8 de .Inn ol ro de 1938. São
devidos omolumontos, nos vermos do decreto n.? 22:2(7).

Infantaria - tenentes:
Américo de Carvalhal Esmeralda,
no .regimento de infantaria n." 1, António Coelho, no
regImento de infantaria n. o 8, César da Paz Segurado,
no rogimento do infantaria
11.0 11, Afonso
Henriques
Baptista Campos e Abel da Silva Rehêlo, no regimento
de infantaria
u.? 1.J, António do Oliveira, Augusto
Manuel das Noves e César Pais Soares, no batalhão
de caçadores n. o 6, Amadeu Soares Pereira, Adelino
do Miranda Vassnlo Panduvo e Carlos Amorim Castanheira,
no batalhão
de metralhadoras
n. o 1, José
Valeriano
Pauliuo, no batalhão de ciclistas n," 1, e
Henrique
da Costa Gomes. em inactividade,
todos
desde 1 do Dez0Ulbro do 1037.
Artilharia-tenente
Tristão da Cunha Caldeira Carvalhais, no grupo independente
de artilharia
de montanha n. o 12, desde 1 do Dezembro de 1937.
Cavalaria - tenentcs : Joaquim
Antônio Ramos o José
noque, no regimento
de cavalaria
n.? 1, o António
Vaz de Carvalho Viana Crôspo, no regimento do cavalaria n." 7, todos desde 1 do Dezembro
do 1937.
Engenharia - capitão Octávio Estovos Paulo Cardoso, no
hatalhão
do automobilistus,
desde 1 do Dezembro de

1037.

PaI' portarta

de 17 de Dezembro finde:

(\"1snda polo T'rJbun al do Coutas om S d» Jnnetro do l~~a
devidos emotumomos,
!lOS turnios
do docreto JI.Q 22:257).

São

Administração
militar - toncntos : António Lr-itão Zuquoto, no regimento
(10 cavuluria
n," 7, o Josó Diniz
Mourão, na 1." companhia
de ndmiuistração
militar,
ambos desdp 1 de Dezombro lIe 10:37.
Picadorestenente l\llgusto Serra Pereira, no r('gimcllto
do cavalaria n. o 1, desde 1 do Dezembro de 1037.
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quadro

de oficiais do secretariado
militar - toncnBaptista, DO quadro, José Hermenegildo
Afonso, no distrito do recrutamento
e reserva n.? 14,
e Manuel Coelho Fortes do Vale, no tribunal militar
territorial
do Viseu, todos dosdo T de Dezembro
de

tes : Américo

1037.
Extinto quadro auxiliar de artilharia - tenentes: António
Rodrigues
Carvalheiro, no regimento de artilharia ligeira u.? 2, Jaime Henriquo Lopes, no regimento de
artilharia
ligeira n. o 3, .J oaq uim Inácio Galhoz, no
grupo de artilharia
pesada n.? 1, João Pedro, na companhia de trem hip ornóvel , e João Germano do Matos
Júnior, no grupo independente
de aviação do bombardcamcnto, todos desde 1 do Dezembro de 1037.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde - tonon tes :
Maximiano
Ribeiro
Saraiva,
na 2." companhia
de
saúde, e Manuel Rodrigues de Paiva, em inactividade,
amuos desde 1 de Dezembro ele 1D37.
Por portaria

de 20 de Dezembro findo:

(Visada pelo Tribunal de Contas em R de Jnnoíro de 1938. São
devidos omolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria
mento

- tenente:
Francisco
Luiz Gonzaga, no regide infantaria
n.? 7, desde 2 do Dezembro
do
1037, Mário da Costa Santos Anino, Ivo Guedes da
Silva e l\Ianuel Simões Rosa, no regimento do infantaria 11.° 11, António Martins Gomes e João Augusto
de Sousa Ccrejoiro,
no batalhão
de cacadores
n.? 5,
Jorge Alexandre
de Campos Barbosa Vieira o Francisco Marcos Lopes Leitão, no batalhão de metralhadoras n.? 2, António Marques de Figueiredo,
no batalhão de ciclistas n.? 2, e Francisco
da Costa Reis,
em sorvi-o na companhia
disciplinar
de Ponumacor,
dlls<lC' 1 de Dezembro de 1037.
Artilharia
tenente J0~Ó Alves Barbosa Bossa, no grupo
de artilharia
a cavalo n. ° 2, desde 1 do Dezembro do

1037.
Cavalaria--tencntos:
Carlos Alberto da. Costa Botelho,
DO govõrno
militar de Lisboa, João Baptista Machado,
no quadro da arma, Luiz Soaros de Oliveira, Manuel
João Nicolau o J osé Francisco Barradas,
no regimento
de envslnrla
n.? 2, António Camilo do Sá Pinto de
Abreu Soto Maior, no rr gimonto do cavalaria
n." 4,
Américo Ohumiço Dias Heitor, no regimento do cava-

::2. Série
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laria n.? 6, António Vasco da Costa, no regimento de
-eavalaria n,o 7, e lIIário Jaime Machado Faria, no
depósito de garanhões, todos desde 1 de Dezembro
de 1037 .
.Engenharia-major
Aurélio do Rôgo Monteiro, no regimento de telegrafistas, desde 30 de Novembro de 1937;
capitãis : Fernando Augusto Soares da Piedade, no regimento de sapadores mineiros, e Armando Néri Tei-xeira, no regimento de telegrafistas, e tenente Fernando Edgar de Almeida Oaiola, no regimento de
sapadores mineiros, desde 1 de Dezembro de 1937.
:Extinto quadro de oficiais do secretariado militar - tenente António Maria Marques Perdigão Júnior, na Direcção da Arma de Artilharia, desde 1 de Dezembro
de 1937.
Extinto quadro auxiliar de artilharia-tenontes:
Augusto
Bernardo dos Santos, no rogimento de artilharia de
-costa n." 2, desde 1 de Dezembro de 1937. Frederico
Mendes Abóbora, no grupo mixto independente do
-artilharia montada n.? 24, desdo 4 do Dezembro de
1937, e Francisco de Oliveira Torrado, no grupo de
artilharia contra aeronaves, desde 1 de Dezembro
de 1937.
::Extinto quadro auxiliar de engenharia - capitão Luiz
Francisco Curto, no regimento do sapadores mineiros, desde 1 de Dezembro de 1037.
Por portarias de 31 de Dezpmul'o findo:
lnfantariatenentes Eduardo Pinto Barradas, Jaime
Carlos Correia Mota e Henrique Oarlos Xavier Ilonriqnos, adidos, em serviço no Ministério das Colónias,
todos desdo 1 de Dezembro de 1\)37.
dministração militar - tenente Eduard o Nascimento
Carneiro Allen, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, desde 1 de Dezembro de 1037.
(Visada, nele Trlhunal do Contas om 10 do ,runoÍl~Ode ~938. Silo
dcvldos omolumentos,
nos termos do decroto n. 22:2u7).

Infantaria
tenente Manuel Rosa Costa, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional1'epublicana,
dosdo B dó Dozomhro do 1937.

1~~8.

(vtsndn pelo Trlb,wal
00 Oo ntns om 12 do .Innei ro od~•.
~iio dovld os 0Il101U1110IltOS, n08 termos do docroto JI.
"'. o ,.
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Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:
Por portaria

de 11 de Dezembro findo:

(>"i!atla pelo 'I'rlbun al <lo Contas om S de .Juue lro do 1038, Silo
dovídos emo l urnan toa, nos termos do decrete n,? 29:257).

Infantaria-

coronel Jaime Raúl Sepúlvoda Rodrigues,
no distrito ele recrutamento
e reserva n." 8; ca pitãis :
António Augusto
elo Sonsa, com o curso do estado
maior, na 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
João Carlos Basto ele Lima, no regimento
de infantaria n." 13, e Aparício ue Paula Pacheco,
no regimento de infantaria
n.? 15, e milicianos, do quadro
especial, Joaquim de Brito das Vinhas Júnior, no regimento do infantaria
n." 4, José Maria de Araújo,
Afonso Henriques
de Ahu('ida, (/uilhermo Joaquim de
Mesquita e José Neves Eugónio,
110 regimento
do infantaria n.? 18, António Souto e José António Gomos
Alvos Carneiro,
no batalhão
de caçadores
11,° 3, c
Vitor
arlos Braga, Mário Lopo do Carmo o lIatias
de Freitas,
no batalhão
de caçadores 11.° J; tenente
Augusto
César Antunes do Sousa Dias, no batalhão
de caçadores
11.° 3, todos
desde 1 de Dezembro
do

1037.
Por portaria

de 13 de Dezembro findo:

(Visadn poro T'rtbuunl do Contns cm H do .Iuuetrc do t!}.1S. Silo
devídos emolumon tus, nos ronuos do decreto H.o ~:!:257).

Infantaria

capitão

Carlos

Cruz,

llO bn talhão

ti O caça-

u, o 0, desde 1 de J)l'ZCIlI brn de H.J37.
Médicos - tenente Adalberto
do SOllsn Dias, nu Escola
Prútic» do Cuvulariu, desde 1 (lo Dezembro do J U37.
Veterinários
tcnonto Vital do Louros Bottencourt,
nu.
E~cola I'rúticu
do Cavulariu,
desde 1 de Dezembro
ue 10:37.
Administração militar
cnpi til is: Pedro
(los San tos ('
Silva e JOSl\ Francisco Carneiro, na :?,a Direcção O(,l'al
do Ministério
da Guorru, c milicianos, do quadro OKpocial, Luiz (;oll('ah'e~ YalPlI(:a, lia ~.3 Direi-cão G(\l'al
UOl'OS

do ::\linist{'rio da (jllorra,
J.JlIiz (;oll\:alv(\s Hphonliío,
na Dirpcc:iío do Sen'ic:o do Administra
·no :\Tilitnr, ('
JOS{, Martins dos Sallto:-i LOlll'oiro, do J'l'ginwllto de
infantaria
n.O :?1, todos tll'Mle 1 de De7.l'lJIbro (lo ln37.
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Por portaria de 1-1 de Dezembro findo:
tYisndn. polo Tr-lhunnl de Contas em 8 do Janeiro de 1~3S. ~:i(}
deví dos omolumeutos, nos termos do decreto D.O :!2:2:i7).

Infantaria

cnpitãis : Laureano
António
Morgado,
no
n. o 9, e milicianos, do quadro
especial, Mário Pessoa da Costa, na 1.a Direcção Geral
do Miuistério da Guerra,
João Baptista
Correia de
Aruújo o Carlos Adriano Fonseca, na L:!. regiào militar, Joaquim Ferreira
da Silva, no regimento de infuntaria n.? 3, Daniel Pinto de Barros, no regimento
de infantaria n.? \:l, e António Ferreira Linhares Nobre,
no batalhão de cnçudoros n. ° 9, todos desde 1 de Dozembro de 1937.
Extinto quadro de ofíciais do secretariado
militar
tenente!':
Luiz António da Silveira,
na 2.~ Direcção
Geral do :\linistério da (luel'ra, Manuel da Silva Araújo
o Gama, no distrito <lo rocrutnmento
reserva n.? 8,
O Furnaudo
Rodrigues
Loureiro,
no hospital militar
priucipal
de Lisboa, todos desde 1 de Dezembro
de

butalhào

de caçadores

Um7.
Extinto qnadro auxiliar de artilharia
tenente António
Augusto lia :-:;ilnl, na inspecção (las tropas de co municação, desde 1 do Dezembro do Hl37.

Por portaria

de 15 de Dezembro findo:

(Vi. ada poto Trtbunn) de Conta, cm 8 do J:llloiro de 1~38, São
dovtdos omotonn-ntos, no termo do dr-ermo n." ~2:2-j7).

- coro néis :
ado
Alhorto (I onculves XlurqUI~, no rogimento do infantaria 0.° 4, o Haúl ~ih'ão

Infantaria
Lour

iro, na E ..cola de Edu ·:lc:.'in Físicu

do ]'jx"'rt'Íto;

cnpitâis : Carlos Gomes 'ordeiro. no butullrão
de meSi·
trulb ador.u 11.0 3 . .João BaptisU Perei rn Júnior
meão :\'llllPS Vitória,
no Cológi» )'Iilitllr, (' miliciallos,
do <[l!atlro l':ilh'cilll: D()lllin~os Yaz Júnior, no n'gimentn do infantaria n,o 1~3, :\lallucl J()~é Hou(·lo (3 Joa·
quilll .)os{) da Costa. no batalhi:io ele ('ut;allorl to; 1I.0 9.
J(),{> (luilh
rtnp Pac!t('l!n, na h:ltalhi\o
(10 1l1l'fl'alIWcloras n.o :3; (' tCIH'llte:;: Fernanll() de :Jlagalhai~ .Abreu
).larqllt'S
I' Oli\"l·irn.
no hatalhã>
tI•• ca(:nd()l'l'~ n."~.
,SIl]ll":lJllllllet'tiri
]>C'rIllHllPlltl" \lúl'io Pinhl,j ro, no 1)«(I

talhiíll til' (,:1<,::1,1,1"('.- n.O U; todos desci!' 1 til' D,'zOIl1hr<l d' 1o:rj .
Artilharia
tl'nl'llt.
-t'o!"o116i~: A Ugll"to OOIl(:aln·g 1'('!"('ira <1(' Bal'r()~) 110 rl'gilllC'lltn
(1(, artilharia
ligt1ira
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n. o 5, e Alberto Xavier de França Dória, na Escola
do Exército;
majores:
Francisco
Xavier
Pavão ele
l\Iorais Pinto, no regimento ele ar tilharia ligeira n.? 1,
e Celestino Porcira Castilho, no regimento de artilharia ligeira n.? 5; .capiEw Manuel Pereira
de Bastos
Valença,
no regimento
de artilharia
ligeira n. o 5; e
tenente }[anuel Ribeiro da Rocha, no grupo independente de artilharia
do montanha n ." 15; todos desde 1
de Dezembro do HJ37.
Médicos - tenente Alberto Carlos David, no hospital miIitar principal
do Põrto, desde 1 do Dezembro de

1937.
Extinto
quadro auxiliar
do serviço de saúde - capitão
José Martins Loureiro,
no hospital militar principal
do Pôrto, desde 1 de Dezembro do 1937.

Por portaria de 16 de Dezembro findo:
(Visada pejo Tribunal do Contas em 8 do Janeiro do 1938.
São devidos emolumontos,
nos termos do docroto Jl.o 22:2.17).

Infantaria -- coronel Alberto
dos Santos Pereira
Monteiro, no distrito de rocrutamonto
e reserva n.? 10;
capitãis : Augusto de Carvalho, no regimento do infantaria n.? 11, o milicianos: do quadro cspocial, Alfredo
Martins Marques
e Fernando
Eurico da Costa Oliveir a, na 1.aregião militar, desde 1 de Dezembro de
1937, e Fernando Eugénio da Costa Vieira, no batalhão de caçadores n. o 1, desde 7 de Dezembro do H137;
o tenentes:
António Augusto
Machado, no batalhão
de caçadores n.? 5, o :Manuel Maehado, no batalhão (10
metralhadoras
n, o 3, desde 1 de Dezorn bro do 1937.
Artilhariacoronel Luiz Monteiro Nunes da Ponte, no
regimento de artilharia
ligeira n. o 5; oupitãis : A lherto
dOR Santos ~Iota, Ernesto
Nogueira Pestana o ~[anllel
Miranda, no regimento do artilharia ligeira n.? ~, J osó
dos Santos Ro driguos Braz, no regimento de artilharia ligeira n. o 3, O João Baptista de Antas do Barros,
no grnpo independente
de artilharia
do montanha
n.? 12; e tenontos:
Alfredo
Ferroira
Gonçalves,
no
regimento
do artilharia
ligeira n.? 2, Fernando
da
Silva P011CO, no rogimento
do artilharia ligoira n.? 3,
e, com o curso do estado maior, J OSÓ António da 1\0cha Beleza Ferraz, no ~rnpo independente
de artilharia de montanha
n. o 15; todos (los do 1 de Dezom bro
. do HJ37.

2
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Cavalaria - capitão João Josó Francisco
Xavier Freire
de :;Uenesos, na Escola de Educação Física do Exército, e tenente João António da Conceição César, DO
regimento
do cavalaria n.? 1, ambos desde 1 de Dezembro de 1937.
Engenharia-major
António ":\Iaria Neves do Carvalho,
na Escola elo Exército, desdo 1 ele Dezembro ele 1937.

Por portaria de 17 de Dezembro findo:
(Vísnda pelo Tr-ibunal de Contas em 8 de .Janoiro do 1938. São
devidos emolumeutos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Médicos - tonentes: António Augusto de Melo, no batalhão de metralhadoras
n.? 2, e Augusto Garcia, no
grupo de artilhuria pesada n.? 1, .ambos desde 1 do
Dezembro de 193/.
Veterinários-capitãis:
José
de 'Deus Pereira
Maximiano, no batalhão
de metralhadoras
n. ° 1, e Júlio
Gales da Costa, no regimento
de artilharia
ligeira
n, ° :$, ambos dosdo 1 de Dezembro de lnWl.
Administração militar - capitão Joaquim da Luz Vicente,
no depósito geral do material de administração
milital', desde 3 de Dezembro
do 1\:137.
Extinto
quadro auxiliar
do serviço de saúde - capitão
de
Jerónimo
Malafuia ela Costa, na 3.a companhia
saúdo, desde 1 de Dezembro de H137.

Pai' portaria

de 18 de Dezembro findo:

(Visad<, pr-to Trihunal
d e vl doa cmoturneutos,

de Contas cm 8 de .Iuncl ro de 1938. Sã"
nos termos tio decreto n.? 22:257).

Administração
militar - coronel Henrique Línharos do
Lima o capitão Pedro Rodrigues V alente, adidos, em
serviço nas oficinas gorais de furdamonto
e calçado,
rcspcctivumontc
desde 30 do Novembro
e 1 do Dezernbro do H137.

Por portada

de 21 de Dezemu,'o findo:

(ViBnda 1'010 Tribunal do Contas em 8 de Jnnetro de 1938. São
devidos emolumentos, nos lerIDOB do decreto n.? 22:2~7).

Infantaria-e- coronel,

com o curso do estado maior, João
Ferreira Chaves, no rogimonto do cavaluria n. ° 7' capitãis: Francisco Ricardo Guerreiro, no
rcuimonto de infantaria n.? 11, o miliciuncs, do qlladr?
es pocial, José da Conceição X oguoirn Hosas, no rogiCarlos

Pires
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mento de infantaria
n.? 1, Manuel Rodrigues Dias Júnior, no regimento
de infantaria n.? 14, e Rui José da
Silva Loureiro,
no batalhão de metralhadoras
n. ° 1;
o tenentes:
Manuel de Jesus, no regimonto de infantaria 11.° 1, Francisco
António Goncalves,
110 regimento de infantaria
n.? 10, desde 1 de Dezembro do
193í, o António Lopes Duarte, no regimento de infantaria n.? 10, desde 11 de Dezembro de 1937.
Artilharia - coronéis:
Anacleto Domingues
dos Santos,
na Direcção da Arma do Artilharia,
e, com o curso
do estado maior, Aníbal César Valdez de Passos o
Sousa, no regimento de artilharia
de costa n. o ~; majores: Alberto ~Iúrjo Cortês dos Santos, no regimento
do urtilharia de costa n.? 2, desde 1 de Dezembro do
1937, e Alvaro Salvação Barreto, no Colégio Militur,
desde 30 do Novembro de 1\.)37; capitãis : Luiz António Simões Candeias,
com o curso do estado maior,
na 3. li Direcção Geral do Ministério da Guerra. Manuel Costa, no comando militar da Madeira, e Carlos
Alberto de Araújo, 110 regimento do artilharia do costa
n.? 2; e tenentes: Jorge 11ário Apolinário Leal, no regimento de artilharia
ligeira n." 3, e José António
Santos Monteiro,
no regimento
de artilharia
ligeira
n.? 3, desde 1 de Dezembro de 1937.
Cavalaria - coronéis:
Artur José de Almeida, ]),0 regimento do cavalaria
n.? 2, e Carlos Eugénio Alvares
Pereira,
no regimento
do cavalaria n.? 4:; major Iuácio Caldeira .Ilísquee Pereira, no regimento de cavalaria u.? 4; capitãis : Joaquim Pinto, no regimento
de
cavalaria
n.? 2, c Albino Augusto de Oliveira, no regimento
de cavalaria.
n.? 8; o tenentos : Fernando
Jorgo do .Aguiar, no govêrno militar do Lisboa, António Carlos Garcia de Oliveira Heis, no regimento do
cavalaria
n. ° 2, João Baptista Pereira de Barros, no
regimento
do cavalaria n.? 4, Adelino do Figueiredo,
no regimento
de cavalaria
n." 8, o Armindo Nunes
Paleta o Eduardo Rodrigues
de Almeida Dias, no Dopósito de Garanhõos, todos desde 1 de Dezembro do

19tn.
Engenharia - major Vorgílio
António Gomes Fcrroira
Quaresma,
lIO regimento
de telegt afistas, desde 1 do
Dezembro do 1937.
Médicos - tenente José Nevill de Ascensão
Pinto da.
Cunha Suavodrn, no regimonto de sapudores mineiros,
desdo 1 de Dezembro do 1037.
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Administração
militar·capitão Carlos Grave, na 2." Direcção Geral do "Ministério da Guerra, desde 1 de Dezembro de 1937.
Por portarias

de 31 de Dezembro findo:

Infantaria-capitão
José Dias Leite Xlachado , adido, em
serviço no Ministério
das Colónias, desde 13 do N 0vembro de Hl37.
(Visada polo 'I'rfbunal do Coutas em lO (lo Jnneí ro do 103R. São
devidos emolumoutos, lIOS termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria-tenente
José Mourato Chambel,
adido, om
serviço no Ministério elo Interior,
na guarda nacional
republicana,
desde 1 de Dezembro (te 1937.
Veterinários-capitão
miliciano,
do quadro
espe .ial,
Joaquim
de Sousa Martinho,
adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional repu blicanu,
desde 1 de Dezembro de 1937.
(Visnda polo Tribunal
do Contns em 12 do .Tauolro do ln3B·
São devidos omotumeuto s, nos termos do decreto n ," 22:257)'

tdern para o terceiro
sôtdo

aumento de 10 por cento sõbre o

i

Por portaria

de 11 de Dezembro findo:

(Visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de ,Tanolru do lO::R. <"in
dovidos emol umen tos, uos termos do decreto 11.° 22:251).

Infantaria-majores:
António José do Matos Raimundo,
no regimento de infantaria
n.? 2, o Juimo Pires Cansado, no regi monto do infantaria n.? 4; o CHpitãis: José
Ilicardo do Barros Amado da Cunha, no regimento do
infantaria n.? ló, e Alfredo Ferreira
Esteves o 'falteI'
Santos da Cruz Antunes, DO rogimonto de infautnría
n.? 18; todos desde 1 ele Dezembro ao 1\:)37.
Por portaria

de 13 de Dezembro

(Viaada pelo 'rrlbunnl
de\'ltloi omolumonto

Infantaria

findo:

de Co utus e m 8 do .Janoll'0o (~?,.~)~3s)"
Silo
, nOI torJllOS do decreto n. ..... _:.>7.

_ major Henrique
dos Santos . Nogueira,
no
:\1ilitar' o capitãis: Anncloto Pmto da CllI~I~a
o Pt~\'a, no r~brimento do iufantaria
u." ti, o I<jUllllO

Coléuio
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Tito Ferreira
da Silva Couto, no batalhão de metralhadoras
n.? 3, todos desde 1 do Dezembro de 1~37.
Médico - capitão miliciano, elo quadro os pecial, :\la mel
Noto Cabral, no regimento do infantaria
n. o 18, desd .
1 do Dezembro de 1937.

Por portaria

de 14 de Dezembro findo :

(Visada pela Tribunal
de Contas em 8 do Junolro de 1938. Sã
devidos emotumoutoe,
nos termos do docreto .0.0 22:251) ..

Médico - capitão miliciano,
do quadro especial, CarIo
Augusto Loão da Silva, na Escola Centrai de Oficiais;
desde 8 de Dezembro de 1937.
Picador - - capi tão J ouq uim Vieira, na Escola Prática deCavalaria,
desde 1 do Dezembro de 1937.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar-eapitão
António 'Monteiro, na -:l.a região militar, desde 1 d
Dezembro de 1937.

Por portaria de 15 de l.ezembro findo:
(Vi sadn pelo Tribunal
do Contas om 8 do Juuolro do 1l),~& Sli~
devidos cmotumontos,
nos termos do decreto 11.0 22:257).

Cavalaria-major
Higino Sanches Ferreira
Barata,
na:.
Escola do Exército, desde 1 de Dezembro de 1937.
Extinto quadro auxiliar
do serviço de saúde _. tenent •
José N unos, no hospital militar regional n. o 3, dosd '
2 de Dezembro de 1937.
POT

portarta

ele 16 de Dezembro findo:

(VIRada pelo 1'ribullnl tle Contas em 8 do Jnnoíro <lo H13. Sã".
dovtdcs omolumentos,
nos termos do decreto n.? 22;2~'l)..

Infantaria - major, com o curso do estado maior, António Daniel de Matos, na V' região militar, e cupitão
Júlio Rodrigues
da Silva, cm serviço na companhi,
disciplinar do Ponamucor , ambos desde 1 do Dezembro

de 19137.
Por portaria

de 17 de Dezembro findo:

(VIsada po lo 'I'rlbunul
tio Contns om 8 do .Innulro ,lo 1931'.
devidos omotumoutos,
oos termos do decreto n." 22:251),

Médicos - cupitüis milicianos,
do quadro ospecinl : Luiz
Pin to de Figueiredo,
na B. a companhia
do saúdo,
Alfredo Pereira do Sousa e Manuel Ilcrmcuogildo Leu-

:.l,' Sí'rie
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Extinto

quadro

auxiliar

do serviço
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N.o 1

do Lisboa,
de saúde -

todos
tenente

.T OSl~ do Nascimento
auxiliar
]>01·

Santareno, no hospital militar
do Belém, desde 1 do Dozombro de 1037,

portaria

de 18 de Dezembro findo:

(Visada po lo 'I'r lhuuu l do Coutns om 8 ,10 ,fnlloi,'o do ln3R, Hiio
dcvtdcs cmotumcntos,
IIOS termos do doere to n.? 22:257).

Administração
militar - tonsntcs-coronóis
: Jaimo Poroirn
da Silva o Eduardo
l Iipólito de Campos, em serviço
na" oficinas gerais de fnrdamonto
C' calcado.
ambos
desdo 1 de Dezembro do ln:n.

Pai' poriario. de 20 de Dezembro findo:
(\'ist\tln pulu 'rrill\lIIal do Contas om R !ln .J:UH' i 1'0 do 1935. Sfio
devl.los omo lumen tos , 1I0S termos do doe i-oto n.? 2~:~.-)7).

mnjorcs : JOS(' Zd'nrillo
de Soqul'ira,
no
l'<'gilllPllto (lo infantaria n.? 18, Luiz Alberto do 01ive irn, no hntulh ão (10 cur-nclorca 11.0 f), com o curso
do estado maior, Luiz Vaz Pacheco do Castro, no
(listrito de rocrutnmeuto
l' resorvn
n.? :?O, c Jorgl'
Dias (ln Costa, em inactividade,
todos desde 1 do Doz0ll1hro do H1:37,

Infantaria

Cavalaria

-jnujor

Vital dos Heis Silva Barbosa, no l'I'gin.? 7, desde 1 do Dozomhro dnl~mi,
Engenharia - tenon to-coronel gdual'llo
Corrogodor
Martins, na Escola (10 Ex('rl'ito,
sõbro o süldo do majol',
dosdo 1 dI' I }pzClIlbro do 1 n:n,
Médicos
tl'lll'l1 to-col'ol1(\l
Afonso .TOf~(· :\Ia ld onado, lia
Din'cc;ilo do Sel'\'i('o de Saút!l' ~Iilital', sObrc o "Melo
d(' lIl:tjor; l' c:tjlit:íis:
.fOfa', .JÚlio lk Sousa ~anta Bítl'hal'a, !la (' coI de apli(,ll<;lio (h, artilharia
(lo tosta o
('olltra aOl'Olt:tVl'f;, o milici:l110, tio quadro
espocial,
.JÚlio ('()lltinbo
de SOIlsa H('fúios, na 1.~ companhia
dI' saúdc',
todo;; (lPsdp 1 (1(, I kZ('IIlhro
do H137.

manto de cavalaria

Ministério
('OI\('lldi\108
:IS

da Guerra - Repartição

0'" Sl'f(llintt';

1l11IilO!ltos s(,hrn

<Intai' <i"O lh(.i' dia illrli('ada",

li7,0:t

Geral
o sêlldo,

d?loldo

110S tor11l0S do>! n,J"tlgoH
(\\).') do t!(\l'I'L'to 11,0 lIi:-l ~:~, do t d<l j<'<I\OI'(,ll'O <1(\
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1929, artigos
1.0 e 4.° do decreto n.? 20:247, do 24
de Agosto de 1931, e artigo 10.0 do docroto 11.° 21 :42G,
de 30 de Junho do 1932, aos oficiais, inválidos de guerra,
a seguir mencionados,
por torem completado o tempo, a
partir do pôsto de tenente, necessário para estes aumentos, nos termos do decreto n.? 17:378, dr 27 de Setembro
de 1929:

Por portadas

de 21 de De.c:emb1'ofindo:

(Visada,
pcl o 'I'rihunal
do
São. dovítlo s omolumeutos,

•

Contas cm 7 do Jnuolro do lQ3S,
nos termos do decreto n," 22:257).

Primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:
Coronel; na situacão de reforma, Mário Horculnuo
do
Campos Rôgo, e tenentes, na mesma situação, João
da Cruz, 1\1anllel Rodrigues Rapoula, Xavier dos Santos Ribeiro, .TortO Augusto Pires, torl os desde 1 do
Dezembro <lo 10:37, e Mário de Pinho, desde G do roferido mês.
Segundo aumento de 10 por cento sõbre o sôldo:
Major, na situação ele reforma, Amórico dos Santos Mateus, desde 2 do Dezembro do 1937; capitãis, na mesma
situação, Josó Simões, Manuol João do Deus .:\lartills
Manso, Eduardo dos Santos Marcelo, Manuel Allg'llsto
Cicouro, Josó António da Costa Abrunhosa,
Mário
Saraiva da Mouta Dias, Rui Pestana Saragoça,
Josó
Monteiro Alves, lia situaçâo de reserva, Américo Augusto Guilherme,
tenente,
rcíormado,
Josó Rodrigo
Rodrigues
da Costa, todos desde 1 do Dezembro de
1937 o capitão Manuel António (lo Oliveira Mirundn,
dosdo 3 do mesmo mês.
Terceiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :
Coronel médico, na situação <lo reserva, António Maurício Sarmonto do Macedo; capitãiR médicos, reformados, Caetano Murquos Soares do Oliveira, Custódio
Gomos de Azovcdo o, na situação do rosorva, Francisco Zeferino Malta do 1\[ i ra Mendes, V rrp;jJio Vicon to
(la Silva o', reformado, Álval'o A lhorto Raio de' Carvalho, todos dcsdo 1 (lo Dezomhro (1(' 1n:n.

2.· ~él'ic

_.

VI-

DECLARAÇÕES

Ministério

E DISPOSiÇÕES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tondo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha quo lhes vão indicadas os
oficiais e praças ao diante nomeados,
é-lhos permitido
usar as respectivas
iusígnias :
Cruz Vermelha

de Dedicação

graduado,
na situação
do reserva, António
Belard <la Fonseca.
Major do cavalaria Silvestre Teixeira.
Capitfiii:!: do serviço de administrnç.to
militar Josó da
Fonsscn Grincho, do extinto quadro auxiliar de artilharia Albino J OSÓ de Melo o, na situação do reserva,
O onésio J oaq uim Corroi a Barrento.
Tenente do serviço do administração
III ilitar Jcão Robêlo
Simões.
Soldado 11.° 67 da 3.·~ companhia do batalhão 11.° 3, da
guarda nacional ropuhlicuna,
António João Moças.
Coronol,

Medalha

de Agradecimento

Primeiros
eargontos:
(10 regimonto
do cavalaria
n. o 2,
Arnaldo 'I'eixoira Diniz 0, do regimento
<lo tclcgrafistas, Ilídio António da Rosa, ficando o primeiro
autorizado a usar o n.? 4, na respectiva fivela, por ser
agraciado pela quarta vez.
Primoiro cabo 11.° 12jE, da Escola Prática <lo Admiuistraçüo Militar, António <10 Freitas :\f artins,

Ministério

da Guerra _La Direcção

Geral - 2.a RepartiçAo

2) Declura-sc (PIO os oficiais no dinnto nomeados,
promovidos pela pro .onto Ordem. do Exército, contam a
autif.Çuidado dos seus actuais postos desde as datas quo,
respectiva meu te. 1I1l's v ão indicadas:
Quadro de oficiais generais

General

J\lit;IIl'1 elo Almeida
vem], 1"0 de 10:37.

Santos,

<losdo 20 do Nu-

Infantaria

Majoros Óscar
Kol 110 Alvuronga
o Caetano Manuel
Coru0iro Rosudo , ambos desrlo 20 de Dezembro do 1937.

3(;

ORDEM
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do 1937.
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Lourenço

N.o 1

2." SÓl'ie

desde G do Dezcmhro

Guedes,
Artilharia

NOpOlll ucono do Bri to Li IIlpO Scrrn ()
Augusto Basto Nogueira, umhos desde :.W do
Novembro de H)37.

l\Iaj ores

João

Eduardo

Veterinário

Capitão Gustavo
de 1937.

da Silva

Mota, dosrlo 6 do Dezembro

Serviço de administração militar

Coronóis Acácio Augusto do Araújo Xl'gl'ãO (' SOU~1t o
Edgar Augusto Cardoso, ambos dcsdo ;)0 do N ovombro
do 1937.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Coronel António
de H)37.
Toncntce-coronéis

da Silva Souros,

dosdo 13 do Dozouibro

:

Miguel da Conceição
de 1937.

Corroia, ,(leslle

Norborto da Silva Quoiro»
do H)37.

3 do Dezembro

desde 23

(10

Dozouihro

Mujores :
Braz Vieira, desdo :3 do 1)\\:1.(1111 hro (k 19:~7.
Aristides
Lopes Vieira) desde 1B de J)CZlIHI hro

dlo

1937.

Cupitâis :
António Porei ru do Ma tOK, d('K(k ;~ (lo J)l'ZPII1 hro
do 1937.
Albino JOHó do :\1010, desclo 1:1 do Dezombro do
19B7.

:3) Doclarn-so que o capilão <1(' in luntarin .TO:lq II i III .\1do Laru ;\Ipgro, coloeado lia Kitll,Il:l10 ()P di:-;pollibilidado por portaria do 27 do NO\"('IIJill'O último, insortu
na Ordem rio Exército 11.° :!O,
sério, elo 1!):H, 1'('grossou do Ministório
do l utorior
11:10 do das Colúnias,
como foi publieado.
berto

~.Il

(I

4) Declara-se
que O~ tt:lIl'lltllS d<1 illfantaria
1"1'l\lH'isco
(los Anjos Faustino o António
Sarai\'a desistiram do ir
servir nas colónias no corrente uno.
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f» Declaru-so qno O cupitão de artilharia, com o curso
<lo estado maior, em disponibilidade,
João Carlos do Sá
Nogueira chogou ~l altura para entrar 110 quadro om 29
<lo N ovem bro do 1937,
. li) Docluru-so (lllO <Í tononto-coronel do cavalaria o oficial Francisco .Iustino Moruis Teixeira, nomeado instrutor eventual da Escola Centrul (10 Oflciais por portaria
do 9 do Dezembro
findo, insorta no suplemento da 01'de.u do Ej:ércifu
n." 20, 2,~ sério, de 19in.
7) Decluru-so

que os

teoPIÜOS

do serviço

de ndminis-

lra<:ão militar, suprnnumorúrios,
Cupertino Alve» GOIDO:>
o Marcelino Fcrroira Mnrtiuho e1l('gal'am à altura para
c II trur no q uud 1'0, res pocti \' ti monte, em 24 o 20 do N 0vornbro do 1937, ficando assim roctilicuilas as doclnruC;Õ0H quo sob o 11.° 1;~ foram puhlicadas
nas Onlen« do
E.l·é,·cito n.? 19 e 20, 2,a série, <lo roíorido ano,
8) Dc('lam-se quo o <':01'01101 do extinto quadro auxiliar
do artilharia António da ;-;ihra :-loarl'::; o o t0I1011to-('orOll(·1
elo mesmo oxtinto quadro Norborto
da :-;ilva Queiroz,
jlt'Ol11oyidos para o sou extinto quadro por portaria do
3? do Dozomhro el(' 19:37, inscrta lia presente Urdl'FII do
E.rh·(,/to, e q no foram passados à situncão do reserva,
nos tPrtllos do artigo 131.0 do doercto ]\,0 2~:402, do B~
(\0 lllPSlIlO môs, r-nntinuurmü
pl'cstll]\(lo sorviço, respectlvamcnto, no depú:;ito (o'Pl'ItI elc' lIwtl'rial do guorra o llO
(lopúsito terl'Ítorial
do "lIlaterial do guorra da 1.a região
militar.
o

9) J)('dn.ra-~(1 qno o t01H'uto do extinto
qlladro d(\
(),lici:~is do sl'erot1ll'iado lItilitar, Rltpr<lUllll]('rúrio, Vorgilio
(aI,mler J)ias l'ltegolt 1\ altura para (:l1Y'ar no mesmo
('xttnto quadro ('lll 28 ,lo .\gosto (il! 1\)31.
, 10) l)cl'larn-s,'
que' o ti IIntltl' Allt~lli? ~1llrcelillo (' al(o!'ps ~\lltóIli() ('II ,tútlio (~O Souba I' ana, alldJOs do oxtinto <l't:lClro alt.·iliar til' nrtilltaria) o snpra.lluTll('l'Ítrios,
chagaram iI alturn para 0ntl'ur no 1Il0S1I10extmto :Iuadru,
rcspoeti\'nll1Clltl', t'm :3 (' l:~ de I )l'zcmhro de 10;H,

11) J)l'dara.l'o
qllo c' Fr:l]lei,.;l'() 11l'llriqno .raviol' Pc['(,ira o lIonH' do ('oronol ]la "itlla~:io c!n 1'1':;('1'vaqUl', pOl'
portal'ia d(\ ti dI' lh'zolubro lill,l(). in.l'l'ta na ()r"l'IlI ".0
1~,I'~I'<'it() ll,Q :!o. ~,n (Írip, dl' 19:31, tO\'O passago1l1 h SI'
tUH('rlO

,1"

l'('fol'lIIa,
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Obituário
lD37

J)('7.Plllh1'O l~-(':lpitilo
m il ici ano
Gi lbcrto I'crcirn.
»

17 -

'I'enenco

reformado

11I(~dico de n-servu

t"Pnl:\lIdo

I Ieur iquc do Castro

Constân-

cio.
»

2G

'I'euonte

27

Major

d« infantaria,

reformado

adi,lo,

António

.Io.Io Duarte

(lOIllCS

Pinto

Pereira.

Snrmeu to

Osório.

1038
.lanciro

1-

mi licinuo dI) artilharia,
110 quadro, LuA ugust» Dias,
de iufautut-in, no qua.lro, :\hnud 'I'er.tó-

3-

Capitão
ciano
Capitão

1-

Capitão

7-

Nev(',.
Capitão,
na :;itllação

IIi" Borg(\:-{,
))
»
»
»

711 -

1\1'

iuluntariu,

no «(1Ud,'O, An túuio

.1(' 1',''';I'1'\'a, l\1anllel

COJ'I'I'ia

U1'ilo da

Uh])'; Andrade.
.
'I'oueute,
lia sitn:I\'flO de I'i'SPl'I a, .Io:JO I'err-iru.
'I'r-nento-coroncl,
lia ~itll:)(.:ii() dI' 1'('~"I'\'a,
\' ítur
l\l:wuol UOIlc;aIYI,g Cor-lho.

Rectificações

n."

1\:\ o.a-», do RJ'é?'cilo
II." 20, 2." S('ril', de !UHi, ". 1i!3::l 1.
uudo se lê: «dc costa», devo lvr-sc : «a cnvnlo e ; p. (,R5, I. :17,',
ond« se 10: "Frias»,
c!I'VC l.-r-so : «Trlus» j ]t. 701, I. 2:1.', ou.le se
I(~: «Coronel»,

deve

lcr-se

: «Tcucute-coroucl».

Autànto ele Olireir«

l,'III'IZIIt'.

I(~~
t(t conforme.
II .\jlldallle íienera],

Eltado Malor do ..JC;CllO

..
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do Exército
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N,O 2

o
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11 de Feverei ro de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda O Govêrno da República Portuguesa,
pelo "Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para, em missão urgente do serviço público, irem à, Alemanhn tratar de assuntos qu \ se relacionam com o plano
de rearmamento
do exército.
Durunto o dr- empouho d(\sta missão l'erú feito a cada
U.lU dos ll~CSlllOS
oficiais o abono de ajuda do custo diána de 3 lIbras, bem como () das rospectivus desposas de
transporte.
Estas importâncias
serão pagas pela verba
constante do capitulo 2~).o, artigo G02.o, do orçamento do
Miuístérío
da Guerra para o corrente ano:
Capitão
do infantaria,
com o curso do estado
maior, ~Iallnc] Gome' de Araújo.
Capitão de cuvaluria Humbcr to lluceta Martins.

~1in istério dn G UPIT:t, G (h Jnnoiro (](' 19:38.- O
finh-Sc('rctúrio de Estado da Guerra, Fernando d08 San-

tos

Co« a,

(\'Isa<la polo Trlhullnl
<I" Coutas ~1I1 21 <II' .l n ne l ru <I. l..q~~:~~i
slo duvl.Io
emotumuntus,
'IUS teruros do ollcrolo D.
iii.

•
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Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro ela Guerra, nomear o capitão elo infantaria Jorge
Henrique
Nunes da Silva para, em missão urgente de
serviço público, ir á Alemanha tratar do assuntos que se
relacionam
com o plano de rearmamento
do exército.
Durante
o desempenho
desta missão serú feito ao
referido
oficial o abono de ajuda de custo diária, de
3 libras, bem corno o das respectivas despesas de transporte.
Estas importâncias
serão pagas pola verba constante do capítulo 25.°, artigo G92.0, do orçamento
do
Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministério
da Guerra,
17 de Janeiro de 1938. - O
Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando d08 Santos Costa.
(Vhiada po lo T't-ihuu nl d o Coutas 0111 2·[ d~ .Innoh-o do 101R. Não
são dcvldos

omotumentcs,

nos ter-mos do

dU('I'OtO

n.v :!2:257).

11- RECURSOS
Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-- 2.a Repartição

Por decreto de 22 de Janeiro findo:
Ncgado

provimento
110 recurso
11.0 2:441,
interposto
porunto o Cousclho do Recursos pelo cnpitiio elo infantaria Arnaldo .J 0~6 Claro d u Fonseca, coutra a antiguidade do capitão - 15 tle Junho de 1\J3G - que lho
atribuída pela dl'daraç:llo 12. a <la Ordem rio Exército
n.? 19, 2.a série, de :?6 do Novembro do mesmo ano,
por carecer de fundamonto logul.
ó

III-MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇÃO

2.a Repartição

da Guerra _I.n Direcção Geral-

Por portaria

de 30 de Dezembro

(Anotada

pelo 'I'el bunn.l <1, Contas

do
OIU

alIO

findo :

21 de .lnnolro

do 1938).

Adido

Capitão,
do regimento
de supadcros
ruinoiros, Paulino
Colostino da Silva, por tor si.lo requisitado para dosemponhar uma comissão civil do serviço dependente
do
Ministório das Colónias, nos termos da 2.a parto do

2.· Série
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artigo 2.° do decreto n.? 13:300, de 23 do Março de
10~7, como chefe de via e obras do caminho do ferro
do Lourenço Marq ues, devendo Ror considerado nesta
situação desde 27 do Dezembro do 1037.

P01'

portarias de 31 de Dezembro do ano findo:
Reserva

Nos termos dos artigos 7.° e 31. ° do decreto u. ° 28:402r
de 31 de Dezembro de HJ37, por terem atingido o limite
do idado, devendo SOl' considerados
nesta situação desde
a mesma data:
Capitão António J O!'l" Pires o tenente, adido, em serviço
no Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana, Joaquim Pedro Alexuudre Borges, ambos de infantaria o suprnnumorürios
permanentes.

Oficiais

milicianos

de

I eserva

s

Nos termos do ;L° do artigo Gl. o do decreto n. ° 12:017,
de 2 de A~osto do 1026, e em harmonia
com os artigos 7.° E' 31.° do decreto n." 28:402, do 31 do Dezcmbro de 1937, por terem atingido o limite do idade, devendo
SOl' considerados
nesta situaçâo
desde 31 de
Dezembro de 1037:
INFA~TAl{U

:

Capitãis : do regimento dl1 infantaria H.O 1, Josó Holbccho
Cardoso Castelo 13rl111CO, do regimento
de infantaria
n.? 11, Nuno :\l!Í,I'io Murquee da Cunha, do batalhão
independente
de infauturia
u.? 23, F'oruundo Soares
de Sousa e do batalhão de cll<..'a(!orcs u.? 4, João Trigoso do
Ramos, todos milicianos, Iiconciados.
Tenoutes : do regimento de infantaria 11.° 1, José António
Alves, do regimento de infantaria n.? 18, Alfredo Augusto da Costa Porei ru, o do rog-i meu to do infun taria
n.? 10, Alberto Ruela, todos milicianos, licenciados.
Alferos : do regimento
do infantaria. n.? 1, )lanucl da
Costa, do regimento
do in íuu turin 11.° G, AloxHlIllro
Vioiru de Melo da Cunha Osório e do regimento
do
iufantariu
n. o 18, An tónio A lborto Walter
Fonseca
Vasconcelos,
todos ru ilicianos, liconciados.
Ó
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ARTILHARIA:

Tenente miliciano, licenciado, do regimento de artilharia
ligeira n." 5, Luiz Rebêlo Valente.
Alferes,
do regimento
de artilharia
ligeira n. o 3, Luiz
Rufino Chaves Lopes e Joaquim
Rodrigues
Simões
Cantante, ambos milicianos, licenciados.
ENGENHARIA:

Capitão miliciano, licenciado, do regimento de sapadores
de caminhos do ferro, José Pais de Almeida Grac;a.
Tenentes:
do regimento
de sapadores
mineiros,
José
Strr-et do Arriaga
o Cunha, do regimento de sapadores de caminhos de forro, Josó de Lencastre e Távora
o de caminhos de 1'('1'1'0,Joaquim Pedro Ferreira Júnior,
todos milicianos, licenciad os.
Alferes : da brigada
n.? 3 do caminhos de ferro, José
Viana Ferreira
Roquete e do regimento ele sapadores
mineiros, António Mariu de Fontes Pereira de 1\1el0,
ambos milicianos, licenciados.
MÉDICOS:

Majores: do regimento de infantaria n.? 15, Manuel Firmino da Costa, graduado,
do regimento de artilharia
ligeira n." 1, Reinaldo dos Santos c, do regimento
do
cavalaria
n.? 6, Angelo Alves de Sousa Vaz, todo"
milicianos, licenciados.
Capitãis : do regimento
de infantaria
n. o 8, Voríssimo
Augusto ela Silva Ouimarãis,
do regimento
de infantaria n." 9, Álvaro Gomes Ferreira
Pimenta e Ilonrique Ferreira Botelho, do regimento de infantaria n. 010,
Jorge de Oliveira, do regimento do infantaria n." 15,
Alberto de Sousa, do regimonto de iufuntaria n.? 18,
Vasco Nogueira de Oliveira, do batalhão independente
0
Bartolomeu
Flores, do
de infantaria
11. 23, J ouquim
batalhâo
de caçadores
n.? 1, João Augusto
Mimoso
Rõlo , do batalhão do caçadores n.? 3, Acácio Albino
dos Santos, do batalhão de caçadores n." 7, Henrique
I,'rederico Von Bonhorst,
do batalhão
do caçadores
n.? 8, José Nunes Tierno da Silva, do distrito de recrutamento
e reserva n.? 13, Antoro da Cunha Coutinho, do regimento
do artilharia
ligeira n.? 1, Júlio
Tomaz Pinto, do regimento de artilharia
ligeira n.? 2,
Alberto da Fonseca Borges e Eduardo Silva Bastos,
do grupo indopondcnto
ele artilharia
de montanha

2," Série
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n.? 15: Manuel Rodrigues
de Sousa, do regimento
de
cavalaria n." 2, Bernardino
de Sena Martins, do regimento de cavalaria n.? G, Adolfo de Lemos Viana, do
regimonto
de telogrnfistas,
Roberto
do Almeida,
da
brigada n.? 2 do caminhos de ferro, Adriano Figueiredo Fontes, José de Sonsa Feiteiras Júnior, Álvaro
Cardoso
da Ounha Reis o Miguel Pereira
da Silva
Fonseca, da La companhia de saúde, J úlio César do
Fontoura
Madureira
Guodes e José Maria Rodrigues
do saúde, João de
Pereira Júnior, da 3.Do companhia
Freitas Silva Esmeraldo
e Júlio de Matos e, do q uadro de oficiais médicos auxiliares
do exército, Fernando José de Morais, José Maria Ferreira,
João Maria, Luiz Heitor Claironin e António Augusto, todos
milicianos, licenciados.
Tenente miliciano, licenciado, da l ." companhia de saúde,
Manuel Álvares Pereira Couceiro Leal.

FAR;\IACflUTICOS

:

Capitãis : Augusto
Justiniano
Fernandes
Rêgo, Carlos
Augusto
do Carvalho
o Vasconcelos,
Rodrigo Silva
Ramos, José Bonto de Almeida,
Luiz Augusto
da
Gama, José da Silva Santos, Ernesto Pio de Vasconcelos Peixoto Morais, Alvaro Alves de Araújo Pinto
Leite, João da Silva Costa, José Cândido Monteiro,
Fernando
das Neves Ribeiro, José Pimentel da Cunha
Novais, e, da L." companhia do saúde, Roque José dos
Reis, José Maria Nunes Corroia e António Júlio Gomes, todos milicianos, licenciados.
Tenente miliciano, Iiconciado, José Moreira de Queiroz.
Alferos miliciano, licenciado,
João Aldomiro do Sousa.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contue em <1 de F'evorotro

do tnS8).

Por portarias de 8 de Janeiro findo:
Adido ao quadro
~Iajor de infantaria,
com o curso do estado maio!', om
inactividade,
Jorge Dias da
ostu, por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela junta Iiospitulnr
do inspoc<;:ão, devendo SOl' considorudo nesta situação
desde 27 do Dezembro de 1937.
[Vlsndn pelo 'I'r íbunn l do COllins 010 27 do .1"",,11'0 do lnSH. Sill>
dnvldos euictumun toa, nos termos do docroto 11.° 22:~(j7).
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Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia,
adido, com Iiccnca ilimitada, José
António Nunes do Andrado, q no so apresentou
em 1
de Janeiro do 1938, preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(Visada pote 'I'rlbunal do Coutas om 27 do Jnnotro do 1938. São
devidos

emolumontos,

nos termos do decreto n.? 22:257).

Disponibilidade

Capitão
chefe de banda de música, em inactividade,
Guilherme
Joaquim Bôto da Piedade,
por ter sido
julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção,
devendo
ser considerado
nesta
situação desde 2 de Agosto do 1937.
(Visada polo 'I'r lbuna l (lo Cont as om 27 do .Ianotro do lnS, São
devidos omolumontos, nos termo! do docreto D.o 22:~~7).

Por portarias de 1/5 de Janeiro fii~do :
Adido

Tenente, do regimento de infantaria. n.? 1, Alfredo Newton
Franco,
por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
do serviço, dependente
do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do decreto
n. o 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo SOl' considerado nesta situação desde 8 de Janeiro de 1938.
(Anotada

pelo Tribunal

do Comae em 25 lio Janolro

do 1938).

Disponibilidade

Capitão do infantaria,
adido, José ]~sqlliv("l, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 7
de Janeiro de J 938.
(Visada pelo T'rlbuual do Contas om 2 do Fuver-ctro do 1938. Não
silo dóvIdos omotumontos,
lIOS termos
do decreto n.? 22:257).

Reserva

Capitão
de infantaria,
suprannmerano
permanente,
do
distrito de recrutamento
e reserva 11.° 4, Vorgtlio Cipriano do Mendonça. nos termos do § :3.0 do artigo 10.°
do decreto !l.0 17:H'i8, do 27 de Setembro d 1929, por
ter atingido o limite do idade, dovondo ser considerado
nesta situação !l0sdo:?5 do Dezembro de 1937.
(VI.adn poto 'Pelbun nl do Coutl\.1 om 2 do Fevuroiru do 1938. Suo
devldos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

2.' Série
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Capitão de infantaria,
supranumerário
permanente,
da
10. II companhia
de reformados,
J oão Mendes do Freitas, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 do Setembro do 1929, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Dezembro de 1937.
(Vls ada 1'010 Tribunal ue Contas em 2 do Fovorcír o do 1~38. Não
são devidos omoíumen tos, no s termos 110 decreto ll,o 22:257).

Reforma

Capitão, do batalhão independente
do infantaria 11.024,
Joaquim :\Iontciro Arruda, por ter sido julgado iucapaz do todo o serviço pela junta hospitalar de inspocção, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 6
de Dezembro de 19:37.
(VJsaua pcto 'I'r lbuual de Conta. Ou12 de Fcvceeh-o de 1938. Não
são devidos emolumentos,
no. termos do do ece to n,? 22:257).

Pai' portaria

de

18 de Janeiro findo:
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, COI11 licença ilimitada, Paulo
Beuard Guedes, (1 no se apresentou
em 17 do J anoiro
de 19:38. (\'leada pelo Tribunal de Contas rm 2 do Fevcrclro do 193~. Silo
dovidos

P01'

portarias

eruotumenroa,

nos tormo s do decreto

n.? 22:2;)7).

de 22 ele Janeiro findo:

Adido
Capitão do cng-uharin,
da direcção do serviço do ohras
O prcpriedadcs
militares do governo militar do Lisboa,
José Hodriguos
:l\[outillho, por tor sido requisitado
para desempenhar
unia comissão civil de serviço dependente do :\Iinistório das Colónias, nos terruos da
~.a parte
do artigo 2,° elo decreto n.? 1:3:309, de 23 do
Março do 19:?7, tomo chefe da repartição
tócnica das
obras pública' da colónia de :\Iac:\ll, devendo ser considorado nesta situação desde 17 de Janeiro de 1038.
(Anot,uln

1'010 Trll","nl

do COlltM em ~ do Fuvorel rc do LU38).

Reforma

Coronel,
na situução d reser-va, 'eha$ti!o Raimundo
da Cl'UZ Pimon ta, por ter sido j ulgudo incapaz
do
todo o SOlTiço Pl'la junta ho. pitalur do inspec('uo, do-

•
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vendo ser considerado
neiro de 1938,
(Anotada

Ministério

situação

nesta

pelo Tribunal

do Contas

desde

3 de

em 5 de Fevereiro

da Guerra - Repartição

Po1' portaria de 21 de Dezembro

2," Série

N,o 2

J a-

de 1938),

Geral
elo ano findo,'

(Visada polo Tribunal
de Contns em 13 de Junolro de 1938, Não
850 devidos emolumentos,
nos termos do docroto n.? 22:257) .

•

Reforma

Capitão do oxtinto corpo de capelãis militares,
do regimento do cavalaria
n.? 1, Martinho Lopos Maia, nos
termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto 11.0 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção, devondo SOl' cousidorudo nosta situação desde
15 de N ovombro de H)37.

IV - PROMOÇOES
Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral - V' Repartição
P01'

portaria

de 15 de Janeiro

findo,'

(VIRada pelo 'I'rtbunal do Contas cm 2 do Feverel ro de 11138.SI1<>
dovldos oruclumeutos,
nos termos do decreto n.· 22:257).

Regimento de cavalaria

Tononto
doros
tando

n.O I

módico, o alíeros módico, do batalhão do caça11.01,
Ricardo Podro Ohavos do Almeida, cona antiguidade
dos elo 1 elo Dezembro de 1037.

Por portaria

de

22 ele Janeiro findo,'

(Visada pelo Tt-lbunnl do Coutas om 5 rlo Fovorolro
do 1938. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:257).

Ministério

da Guerra -

Repartição Geral

Major do oxtinto quadro de oficiais do secrotariado
militar, o capitão do mosmo extinto quadro,
chefe da
2.8 secção, Júlio do Carvalho Vida!.
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Conselho de Recul'sos

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o capitão do mesmo extinto quadro, secretário,
António Gonçalves dos Santos.
4.' região militar - Quartel general

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o capitão do mesmo extinto quadro,
chefe da
1,1' ropartição , António Monteiro.
Oficinas gerais de material de engenharia

Major
tar,

do extinto
o capitão

Ministério

quadro do oficiais do secretariado
milido mesmo oxtinto quadro José Salas.

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 3.

a

Repartição

Por portaria de 2-1 de Janeiro findo:
Promovido
ao posto de aspirante a oficial miliciano, para
o regimento
do infantaria
n. o 18, nos termos da alinoa a) do artigo 3[).o do decreto n." 21:3G5, do 22 ele
Abril de 1932, contando a antiguidade
desde 3 de Dezembro de 1937, e continuando
na situação de licenciado, o primeiro sargento cadete, licenciado, do mesmo
regimento,
Luciano Vieira.

V -COLOCAÇOES,

Ministério
POI'

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 18 de Janeiro findo:
(Vlsnda pelo 'I'rfbunal do Contns em 2,; d,' Janoiro do lV38. Niío
são devídcs omotumoutos,
nos termos do decreto n." 22:257).

Reconduzido
por mais dois anos como s('crotúrio do Tri~
bunul Militar Especial do Lisboa, nos termos do § 3.
<lo artigo 13.0 do decreto u.? ~3:203, do ü do NO.V?~lbro do 1933, o tenente do extinto quadro do oticiais
do secretariado
militar Aníhal de alos.
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Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.a Repartição

Por portarias de 19 de Janeiro findo:
Regimento de infantaria

n. o II

Major de infantaria,
da 3. a Repartição
da 3.a Direcção
Geral dêste Ministério, António Albino Douwens.
Depósito geral de material

de aquartelamento

Tenente do serviço de administrução
militar, do grupo
de artilharia
contra
aeronaves,
António
Rodrigues
Cardoso.

Por portarias de 22 de Janeiro findo :
1.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da 4. a Repurticão
<la 3. n Direcção Geral dêste Ministório, Amadeu Cândido da Costa, som dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Comílndo militar

dos Açôres

Major, do batalhão
indppendcnto
João Alpoim Borges do Canto.
Regimento de infantaria

de infantaria

n." 23,

n. o 2

Alferes miliciano, licenciado, do regimento de infantarin
n.? 7, Amável Soares da Silva, por pedir.
Regimento de infantaria

'I'enonto de infantaria)'
pilos dos Exércitos
Nunes Correia.

n. o II

do Instituto
Profissional
dos Pude Terra e Mar, Aldomiro Carlos

Regimento de infantaria

n." 12

Capitão,
do regimento
de infantaria n.? 21, José Soares
de Matos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.· 15

Comand aute, O coronel, do diatrito
reserva n." 15, Francisco (1onçal\'os

rocrutnmento
o
Corroia. Velhinho.

d(1
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Tenente
serva

N .• 2
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n. o 17

do infantaria, do distrito de recrutamento
n.? 17, António Perfeito Guerra.
Batalhão independente

Distrito

n. o 23

de infantaria

Maj 01' de infantaria,
do comando
Albano Augusto Dias.
de recrutamento

e ro-

militar

dos Açôros,

n.· 21

e reserva

Capitão
do extinto quadro de oficiais do secretariado
de Lisboa,
militar, do 2.0 tribunal militar territorial
..António de Andrade, sem dispõndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia

Major de artilharia,
no quadro
gusto Basto Nogueira.

n.· 3

ligeira

da arma,

Regimento de cavalaria

Eduardo

Au-

n.O 4

Capitão de cavalaria, ajudante de cam po do general, na
situação do reforma,
José Justino Teixeira Botelho,
Vasco Fernando Lopes.
Regimento de cavalaria

n. o

6

Capitãis dp cavalaria, do arquivo histórico militar, Zarco
Gomes Pereira da Câmara e da direcção do serviço
de obras e propriedades
militares da 1,1' região militar, j[ário

Rodolfo

Revisioní

cavalaria
da direcção
Pinto.

Regimento de

Capitão
de cavalaria,
Queiroz de Andrada

Ramires.
n.·

7

ela arma,

Joaquim

1.' companhia de saúde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do
grupo do regimento
de cavalaria
nando de Carvalho Farto.

a.o

Por portarias
Ministério

do exército,
D.O 9, Fer-

de 2/} de Janeiro findo.'

da Guerra -

2.'

Direcção Geral-

3.' Repartição

Tenentes
do serviço de adminiatrnção
militar, da 1.a
companhia de administrnção
militar, António Vnz do
Almeida e, do depósito g rnl de material do aquarte-
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lamento, Manuel Dias do Vasconcelos, sendo o pnmoiro som dispêndio pura a Fazouda Nacional.
Direcção

do serviço

3.' região militar
de obras e propriedades

militares

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo independente de aviação de protecção e combate, Manuel Francisco Ferreira Guimarãís, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática

de Infantaria

Major de infantaria, da direcção da arma, José Maria
Nepomucono Mimoso.
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Albano José,
da Cruz, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 6

Tenente miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 9, José Augusto Aires Tôrres,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 7

Capitão, do regimento do infantaria n.? 5, Júlio Marques
dos Santos o Silva, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 10

Tenente de infantaria, do distrito do recrutamento e reserva n.? 10, Augusto do Espírito Santo dos Inocentes.
Regimento de infantaria

n. o 16

Tenentes, do regimento de infantaria TI.O 6, Alborto da
Encarnação Pereira, o miliciano, do extinto quadro
especial, do regimento de infantaria n.? 4, Armelim
Cândido de Moura Diniz, sendo o primeiro por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n.O 21

Major, do regimento de infantaria n.? 17, António Acácio da Cruz, por pedir.
Batalhão de caçadores n. o 5

Comandante, o t<:'nonte-coronol, do batalhão
res n." 3, Viriato da Fonseca Rodrigues.

do caçado-

2.' Série
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N.o 2

ligeira n. ° 3

Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
ajudante de campo do general, na
situação de reserva, Hamilcar Barcínio Pinto, Alexandre de Vasconcelos
e Sá (Silvares).
Regimento de artilharia

de costa n.O 2

Comandante,
o coronel de artilharia,
da comissão de
contas e apuramento
de responsabilídados
dês te Ministério, Abel Nunes Perestrclo de Vasconcelos.
Grupo de artilharia

Tenente de artilharia,
Nunes de Andrade.

pesada n. ° 2

no quadro

da arma,

J osé António

Regimento de cavalaria n.O 2

Tenente,
Carlos

do regimento
de cavalaria n. o 8, Albertino
Montenegro
Ferreira
Margurldo.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Major

miliciano veterinário,
do extinto quadro especial,
da companhia de trem hipomóvcl, Alfredo de Almeida
Ferreinl
e Sousa.
Escola Militar de Aeronáutica

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do grupo de aviação de informação
n, o 1, Luiz Torcato Freire Curado.
Direcção do Serviço de Administração Militar

o tenente-coronel
do serviço de
Chefe da :3.a Repartição,
ndministrução
militar, da :3.a Repartição
da 2.& Dirocc:ão Geral dôsto ~linistério,
Manuel Mendes.
2.· companhia de administração

militar

Comaudantc,
o tenente-coronel
do serviço de administraÇtlO militar,
das inspecçocs do mesmo serviço, .J osé
Augusto Sá da Costa.
Alferes do serviço de admiuistrnção
militar, do batalhão
de caçauores n.? 1, Luiz Tavares dos Santos.

P01'

portarias de 4 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral

Exoncnulo
do ajudante
grlleral
do exórci~o o general
Casimiro Vítor de ~ollsa Teles, por ter Sido nomeado
rara outra comis~~o de serviço.
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Ajucbnto gonoral do oxórcito, o general, comandante da
3. a região militar, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha.
3.' região militar

Comandante interino, o brigadeiro do cavalaria,
da arma, Luiz da Cunha Meneses.
(Anotadas

pelo Tribunal

Grupo de artilharia

Tenente médico, do regimento
Pedro Chaves de Almeida.

inspector

de Contas om 7 <loFevereiro

a cavalo

I

11. u

de cavularin

Regimento de cavalaria

do 1938).

n.? 1, Ricardo

n. o I

. Tenente médico, do grupo do artilharia a cavalo n.? 1,
António Alexandre Júdico Parguua, por pedir.

Ministério
P01'

portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 24 de Janeiro findo:

Admitidos no Asilo do Iuválidos Militares ela Princesa
D. Maria Bonedita, por lhes uprovoitur
a condição 5. a
do mesmo estabolccido artigo 4.0 <lo l'f'gulamento
monto, o coronel Alfredo Augusto J OSÚ <l('Albuq uer quo,
o primoiro cabo António Gomes do Oliveira, n." 211
da 8.a companhia do reformados,
o segundo cabo
Feliciano Cinturão, n.? 3-17 da 5.~ companhia do reformados, e o soldado Albino Cardoso, 1\.0 730 da
3.:1 divisão do Depósito Militar Colonial, todos 1'('[01'mudos.

VI- COMISSOES

Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 24 de Janeiro findo:

Manda o Govêrno da Hopública Pol'tllgllesa, pelos Ministros da Guerra e da :\Larinhn, nomear o major <lo
serviço do administrncüo militar Ed\lardo Guodes ~loCarvalho Monesos para desempenhar o cargo de primeiro t('-
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N.o 2

soureiro
ela Comissão
Central Admiuistrutíva
da Liga
dos Combatentes
da Grundo Guerra,
nos termos do
0.° 2.° <la portaria n." 7.8:?G, de 18 do Muio de 1934, em
substitmção
do capitão-tenento
Zola ela Silva, que é exonerado, a sou podido, do referido cargo, para que havia
sido nomeado por portaria de 24 de Fevereiro
de H)3G.

VII-

AUMENTOS

SÕBRE

O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedid as as vautagens
de que trata o decreto
n ? 20:2-1.7, do 24 de .\gosto de 1\)31, desde as datas
quo lhes \"tLO designadas,
aos oficiais cm seguida men-

cionados:

t

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, mooiftcado
pelo decreto n,o 19:069,
Novembro de 1930, necessário
para o primeiro
de 10 por cento sõbre o sôtdo i

no oüclatenentes,
Setembro
de 27 de
aumento

Por portaria de 22 de Dezembro do a 110 findo:
[Vlsada pelo Trlhunal do Coutas om 1:; do Junotro <lo193~. Suo
devidos emolumentos,
nos termos do decreto D.o 22:~{)7).

Infantaria
moida,

- capitão Raúl l<'ig-uoirpdo Rodrigues
<lo AIno re~inll'llto tIl' infantaria n." 12; e tenentes:

)fúrio Alcohiu o .JOSl; Marques Corroia, no regimente
<il' infantaria n.? 1, Juuquim da Silva Ilebélo, no 1'0~imon to de infaut.uiu n. () 11, J oão Fonseca,
oaq ui JJl
Ramos,
.J oaquim ..:\IIgusto Teixeira,
Luiz da Costa
..:\ZI'\'c<1o • Serafim Xisto <lo Assis, no 1'I'gimonto do
infantaria n.? I:!, .Tos!" Camisão '-li)', Ferreiro 'o José
J>Pr ira 1\0 reaimeuto <ln infantaria 11.° l.J., Joüo Baptista
.\zl'\'<~lo
Coutinho, .JOllO Branco Gaio c Paulo
da 8il\"a, 1\0 batalhão tI( l'aça(loI'ps 11.° 1, o .José Jfal'ia
Baptista Mncluulo o Luiz :'Iraria de Santana Poroira, no
hntulhiio c!n e:l<;at]ol'rs n." 6, todos <10:;(10 1 <lo Dezom hl'o dl' H\:n.

.r

<1;

Extinto quadro de oficiais do secretariado
militar ~ to·
[!('nt"s: Viriato Egf<lio, na :!.:l hri;;ada do c:,I\':\I:lI'W, (:
J()~{' Baptista
)[(lrql1(1,
na Dirl'('<;ao do ~l,n'IY~n(~(,

'aúlh. JlilituJ',

aml!o

do til' 1 <lo ])c/,oJl1bro do

,.
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Extinto quadro auxiliar de artilharia - tenente Florindo
Josó de Oliveira, no grupo de artilharia a cavalo n.? 2,
desde 1 de Dezembro de 1037.
P01'

portaria

de 23 de Dezembro

do ano findo:

(Visada polo 'I't-lbunnl do Coutas om 15 do .luuo ro de 1938, São
devidos emoluu.entos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).
í

Infantaria - tenentes:
Ernesto António dos Santos, no
quadro da arma, desde 2 de l íozeuibro di' 1937, João
Garcia Alves, no regimento de iníuutaria n.? 5, António Vitorino, no regimento (h~ infantaria n." 17, José
Vaz de Carvalho, no batalhão indencndonto
de infunturia u.? 22, José Julião de Freiras o Manuel Luciano
Dias, no batalhão independvnte
u(\ infantaria n." 2-\
e António Mestr« Acucouu, no Conselho Turolar (I
Pedagógico dos Jijxc-reitos do Torra e Mar, desde 1 de
Dezembro de 1937.
Cavalaria - tcnontcs : Artnr Duurto Franco, Frnucisco
José de Faria Hinrz« Rilwiro Nunes, .Iosé Francisco
Jl.fagrassó e Silva e Bernardino
dos Santos, no l'eg-imonto de cavalaria
n.? 4, e .Ioão !<:vang,'lista Garcia
Duarte da Silveira, no rpgimf\nto de cavulariu n." ,\
todos desde 1 de Dezembro do 1\)37.
Engenharia
tsnentos : .Io rgo Luiz Tvdoschi
8.,.,1>1'<1,
Hui 'I'ruvassos
Santos Dias P .Jo;;('\ Fl':tncisco ('of'l'eia
Leal , no rosrinu-nto
do sapadores mineiros, todos dt'sdl'
",
1 dn Dozernhr-o de 1(1)7,
Administração
militar
toneuto Norborto Lncerdn I3t'nigno, no rogimouto do :-apadores mineiros, d('~d" :? de
Dezembro de 19:37,
Picadores
tenente .Iosó dos ~;tnt()<\, no l'l'~iment() do
cavalaria n.? r), desde 1 dI' l),zpnlhro dI' 1 \):37,
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar
('11 pitão António de Andrade,
no :? ° tribllnHI militar 11'1'ritorial do Lishoa, O tl'fH'flte ,\Ilíhal dp Snll'~. 110 :!." tl'ibllnal militar territorial cip Lishoa, alllbos dpsdl' 1 do
Dpzom h 1'0 do 10:37,
Extinto quadro auxiliar de artilharia -- tpIWnll'S: M 'I 1 ia ~
1\Iollrato (,hamb!'l, !lO rl'g'inH'lllo dt' nrtillHll'i:1 dp I'II:-Ia
n,o 1, e Augusto
Pinto do Fl'('it;t~, na ('olllpanhi<t d('
trem hipOIll6vl'l, all1hos d('sd(1 1 (11' 1}('ZPlllbl'o dp lq \7,
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
IPIIPIIlp!":
-:\f:'tl'io do .J('sus AZf)\OIlo. 1I1l:~ ill~II('CI:;lo do ~(,1'I ii;" .II'
saúde, o Evaristo (lOIlWR <lnHiha ( :11'\'<111111, lIa :\." ('0"1panhi<t <.losaúdo, ambos lk~d(\ I d(· J),'zl'fllhr() ,Jp 1\1.\7,
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do ano findo:

(VIsada pelo Tribunal de Contas cm 15 ue Janeiro de 11138.São
devIdos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Infantaria - tenentes:
Manuel José Domingues
Peres,
no quadro da arma, desde 11 de Dezembro de 1937,
Augusto Vieira, no regimento de infantaria n.? 1, António Nicolau Caldeira, no regimento de infantaria n." 5,
Eduardo Maria Correia Gaspar, António de Carvalho
Sampaio, Amadeu Alves e Joaquim da Rocha Moura,
no regimento de infantaria n.? 6, desde 1 de Dezembro
do 1ÇJ37, Armindo Seq ueiru, no regimento
do infantaria n.? (5, desdo 3 de Dezembro
elo 1937, Arnaldo
Nunes Vitória e Agostinho
Luiz Pereira Nunes, no
regimento de infantaria
n.? 12, António Gonçalves de
Sousa Júnior, no batalhão independente
de infantaria
n." 25, Casimiro Janeiro Bilé, no batalhão de caçoadores n.? 1, desde 1 de Dezembro de 1937, António
Agostinho
Duarte,
no batalhão
de caçoadores n.? 8,
desde 9 do Dezembro
de 1937, e João dos Santos
Pereira,
no batalhão
de metralhadoras
n.? 1, desde
2 de Dezombro de 1937.
Artilharia - tenente João Antón io da Silva, no grupo de
artilharia. contra aeronaves, desde 1 de Dezembro do

1937.
tenentes:
José Gonçalves Rogado, no regide cavalaria n." 5, desde 4 do Dezembro de
1937, (' António Joaquim Rodrigues Queiroz e Jorge
da 'I'rindado Vilarcs, no regimento do cavalaria n," 9,
desde 1 de Dezembro de 1937.
Engenharia
capitão
Frederico
de Gusmão
Correia
Arouca,
no regimento
do sapadoros
de caminhos de
forro, e tenente :'\[anurl Burbcdo de Ma~;_llhãis, no
rogimonto de snp adoros mineiros,
ambos desde 1 do
Dezembro
do 1\)37.
Extinto quadro de oficiais do secretariado
militar
tonen to .1 ou o Jacinto
Tunissu,
no distri to do recrutamento o reserva n ," 16, desde 1 de Dozombro do 1937.
Cavalaria
mento

PaI' portaria

de 27 de Dezembro

do

(/110

findo :

[Vl snd a polo T'rihuuu l do Contas om 1;) dr .Iunr-l rc do 1!l38. I:H\(}
dovldus umul umon t os, IIOS tormos do dccret o 11.1) ~2:257).

Infantar ia
tonon n-s : .Inímo Pereira
da Silva Snhiuo ,
Joaquim
do Xlutos , (Iumcrziudo
da Silva, Antonio
1.,OIIl"I'il'o da Cruz o J()~\' Hil)('iro dos Santos, no rogimento de infantaria
11.° H), desde
j de Dozombr()
c-i
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de 1937, Pedro Augusto Vieira, Manuel Joaquim 1\10reno, Isaúl da Conceição Ferreira
e António ela 'I'rindado, no regimento
de infantaria
n.? 20, desde 1 de
Dezembro
do 1937, JOi:iÓ Júlio do Almeida Sobral,
J osó Policarpo
Mendes Dias, Luiz Maria Rodrigues,
António Farinha dos Santos e Fr aucisco Pires Júnior,
no batalhão de caçadores n." 7, desde 12 do Dezembro
de 1937, e Carlos Marques Louroiro,
no batalhão de
metralhadoras
n.? 1, o Raúl António do Jesus, cm
serviço no depósito disciplinar,
desde 1 de Dezembro
de 1H37.
Engenharia - tenente J osé Fortunato
Panlino Brandão
Freire Tcmudo, no regimento do sapadores mineiros,
dosdo 2 do Dezembro do Hl37.
Extinto quadro de oficiais do secretariado
militar - tonente Rodrigo A ugusto do Carvalho
.Júnior, no distrito do recrutamento
e reserva
n.? 1G, desde 2 de
Dezembro de 1937.
Extinto
quadro auxiliar
de artilharia - tcucntos : Guilherme Joaquim Catramelo, no regimento de artilharia
do costa n.? 1, desde 1 do Dezembro elo H137, e )[anuol Pinto Curado, no grupo mixto independente
de
artilharia
montada n.? 14, desdo 2 de Dezembro
do

1937.
['01' portaria

de 28 de Dezembro

do ano findo:

(Visada. pelo 'I'r-tuunn.l de Couta
rIO 15 de .Innolro do 193~. Situ
devidos amulu me ntus, nos termos do decreto II.O ~!!;257).

Infantaria - tenente
Martiniuno Allgnsto da Silva, no
hatalhão indopcndento
do infantaria n.? 24, detido 1 de
Dezembro do 19:37.
Artilharia
tenente ~lúrio do Sousu Portela HilH'iro, no
regilllento
do ar-tilharia de costa u.? 2, desde lG de
Dezembro
do 1937.
Aeronáutica - tencnto-coroncl
Alhorto Lelo Portela, ua
Direcção da Arma de Aeronáutica,
desde 3U dr Outubro do 1037, (I tenente Mnrtiuiuno Aloxu n d 1'(' Pissarrn l Iomom de Fignoirodo,
11a Escolu :\lilitat· de
Aeronàntica,
desde 17 do Dezembro de 10:)7.
Extinto quadro de oficiais do secretariado
militar - - tenentcs : Ruúl dos Sun tos Correia Ui uiz, na 1.a região
militar, desde G do Dezembro do 1937, O .Ioüo Fornandes Pires Moreiru, na -t..n região militar, desde
1 de Dez nnbro de 1937.
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do ano findo:

Infantaria - tenentes:
Baltasar
de Castro, no batalhão
de caçadores
n. o 3, desde 1 de Dezembro do 1937.
António Pereira e David do Jesus Paixão, no batalhão
de caçadores n.? 8, respectivamente desde 21 e 26 de
Dezembro
de 1937, e José Simões, no batalhão de
ciclistas n.? 2, desde 1 de Dezembro do 1937.
Cavalaria - tenente José de Furia IIintzo Ribeiro N unos,
no regimento de cavalaria n.? 8, desde 6 de Dezembro
de 1937.
Engenharia - tenente José Ferreira dos Reis, no regimonto de sapadores
de caminhos de ferro, desde 1 de
Dezembro de 1937.
(\ ísudu pelo 'I'ribunal de Coutas om 15 de Juuolro de 1938. São
devidos emolumeutos, nos termos do decreto n," ~2:257).

Carlos .J osé Noves, adido, em sordas Colónias, desde 1 de Dezembro

Infantaria - tenente
viço no ~[inistório
do 1937.
(Visada

pojo 'I'r-lbunnl de Contas em 17 de .lnneíro de 1938, São
emolumentos, uo s termos do decreto n.? 22:257).

dc vjdo s

Infantaria---tonentos
João Dunrto Cnsquinho , Manuel de
Carvalho e Joaquim Matias, adidos, em serviço no l\1inistério das Finanças, na guarda fiscal, todos desde 1
de Dezembro do 1\:)37.
[Visada pojo Tribunal
da Conta' "lU 21 ele Janolro do 1938, São
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:~57).

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo:
Por portaria

de 22 de Dezembro

do ano findo:

(Vhl"ldn 1'010 Ta-lbuuul
dt' Contas om l!i do JauoIl'o do 1038.
São dovldos emolumentos,
nos termos do decreto 11,° 22:257).

lnfan~a,ria_
capitãis milicianos, do CJ uaeIro' especial, Jorge
A~ll.lO du Veiga ~Iagalhãis, na 3.11 Direcção Geral do
MmlHté,rio da G uerra, o Pedro Mosquitu do Oliveira,'
no rl'gll110llto do infantaria
11.0 [), ambos
desde 1 de
Dozembro
do 1 H37.
Vet~rinários - capitão Mário Augusto da Costa, no regimento
do caV'llnri'l
nO')
desde 1 do Dezembro de
1937.
<,
c
....
,

,
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elo ano findo:

(Vi,adn pelo Tribunal
de Contas em 15 do .Iuuotro de 1938.
São devidos emolumentos,
JlOS termos do decreto
u.? 22:257).

Infantaria - coronel João de Passos Pereira de Castro
Júnior, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 1;
capítâis : Armando Amaro de Freitas, no batalhão independente
de infantaria n. o 25, e milicianos, do quadro especial, Francisco
Maria Ribeiro de Faria Salgado, na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
António José da Conceição Gomes, no batalhão independente
de infantaria
n." 25, e Américo Ald6nio de
Meneses, no distrito
de recrutamento
e reserva
da
Madeira;
e tenente João Pedro, no batalhão
de metralhadoras
n.? 2, todos desde 1 de Dezembro de 1937.
Artilharia - capitãis : Estêvão
Rodrigues
Neto de Almeida, no grupo de artilharia
a cavalo n.? 2, e Cândido Augusto Ribeiro, na Escola elo Exército,
ambos
desde 1 de Dezembro de 1937.
Cavalaria - tenentes : João José Xavier Banazol e, com
o curso do estado. maior, JOttO da Cunha Baptista, no
regimento
de cavalaria
n.? 4, ambos desde 1 de Dezembro de 1937.
Veterinários -- capitão
João António Lopes Alves, na
Escola do Exército,
desde 1 de Dezembro de 1037.
Extinto quadro auxiliar de artilharia - tenente-coronel
:Miguel da Conceição Correia, na companhia de trem
hipómóvel, sõbre o soldo de major, e tenentes Mauricio António de Freitas e Narciso da Silva Bastos, na
companhia
de trem hipomóvel,
o José Gon<:alves Garcia Júnior,
no regimento
elo cavalaria 0.0 4, todos
desde 1 do Dezembro de 1037.

P01' portaria

de 24 de Dezembro

elo ano findo:

(Visndapolo
Tribunnl
do Co n tas em 15 de ,J/lllolro de 1()38.
São devídos emolumentos,
nus termos do dvcro to n.o 22:257).

Infantaria - capitãis milicianos, do quadro especial, .T ouquim Alves Pinto Coelho, no regimento de infantari,L
n, o 6, e José Fornundcs
Moreira, no batalhão de metralhadoras
n. o 2; tonentos: Dinmantino António Brandão da Cunha Leite e Arnaldo Llomiquo do Carvalho,
no rogimonto
do infantaria
11.° G, Feliciano Noguoiru,
no batalhão
do caçadores n." 7, O António Coelho de
Sampaio, no Colégio Militar, todos desde 1 de Dezembro de 1037.
'
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Artilharia-major
Gaspar de Freitas Pacheco, no grupo de
artilharia
contra aeronaves,
desde 1 de Dezembro de
1937; capitãis : Francisco de Seixas Gomes, no grupo
de artilharia
a cavalo n. o 1, desde 4 de Dezembro de
Hl37, Manuel José Óscar Guimarãis da Costa Cabral
e Gonç-alo Artur Pereira Coutinho, no grupo de artilharia pesada n.? 2; e tenentes:
Artur de Jesus Fernandes, no regimento de artilharia ligeira n. o 5, e J OSÓ
Eduardo Reverendo
da Conceição, no grupo de defesa
submarina
de costa, desde 1 de Dezembro
de 1937.
Cavalaria - capitão Luiz da Costa Ivens Ferraz, no regimento de cavalaria
n.? 2, desde 1 de Dezembro de
1937, e tenente Domingos Pereira, no regimento de
cavalaria n. o 6, desde 10 de Dezembro de 1937.
Médicos-tC'nento
José Dias Pina Monteiro, na Escola
do Exército,
desde 1 do Dezembro do 1937.
Veterinários - capitão Roberto António da Silva, no regimento do cavalaria n. o G, desde 1 do Dezembro de 1937.
Por portaria

de 27 de Dezembro

do ano findo:

(VIsada pelo Tribunal de Contas cm 15 de Janoiro do 1938.
São devidos emotumentos,
nos termos do docro to n.? 22:257).

Infantaria - coronel Tristão Augusto do Noronha Freire
de Andrade,
no regimento de infantaria n. o 19, desde
2 de Dezembro de 1937; capitãis milicianos, do quadro especial, Basílio Esteves, no regimento de infantaria n." 16, desde 13 de Dezembro de 1937, e Eduardo
Pinto Voigu e Cosme Pereira do Lemos, no regimento
do infantaria n.? 19, desde 2 de Dezembro do 1937; e
tenentes:
.T oão Lopes da Silva Figueiredo,
no rogimcnto de infantaria n.? ~O, desde 1G de Dezembro de
1937, o Alfredo Pelicano (lo Brito e Abreu, no batalhão
do cnçadoros
n.? 7, desde 15 de Dezembro de 1937.
Extinto quadro auxiliar de artilharia - tenentes : Hermen.egildo Augusto dos Santos, no regimento do artilharIa de costa n.? 1, o :\Innucl do Matos, nu 2.11 companhia. do udminietrnção
militar,
ambos desde 1 de
Dozembro de 1037.
PaI' portaria.

de 28 de Dezembro

do

(/110

findo:

(Yis:lcla po lo 'I'r+hunnl eh' Coutacm 15 do .TallPlro do 1938.
Silu duvídos cmotumcmcs., 110' termos do decreto n.o 22:2j7).

Artilharia-capitais

milicianos,

do quadro

es por-iul , José

Lopes dos Santos, no mesmo quadro, Dunio] Fornan-
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dos do Barros Queiroz, na frente marítima da defesa
de Lisboa, António Joaquim das Neves Eliseu, no rogimonto do artilharia ligeira n. o 2, J osé da Silva Dias,
no regimento do artilharia
(10 costa n.? 2, João
José
Amaro, no grupo do artilharia
a cavalo n. o 2, o António da Purificação
Ferreira, nos serviços meteorológicos do exército,
todos desde 1 do Dezembro
de

HU7.
Cavalaria - capitãis : Teófilo Duarte, no quadro da arma,
e miliciano, do quadro especial, António Bivar Moreira de Brito, no regimento do cavalaria n.? 5, ambos
desde 1 do Dezembro de 1937.
Aeronáutica - major Mário da Costa França, nos serviços meteorológicos
do exército, desde 1 do Dezembro
de 1937.
Médicos - capitão Francisco Bicudo de Medeiros, no butalhão independente de infantaria n. o 24, desde 1 de
Dezembro do 1937.
Administração
militarcapítãis milicianos,
do quadro
especial, José Marccos. na 2.a Direcção Geral tio }Iinistório da Guerra,
desde 1 do Dezembro
de 1937,
Henrique Rocha, no batalhão <lo motrulharloras
n.? 1,
desde 11 do Dezembro do 1937, José :\laria Ferreira
'I'abo rda, no regimonto
de artilharia
de costa n.? 1,
Aníbal G0I1<:a1\'(\:; da Paixão, na Direcção du Arma de
Aoronáutica,
o Júlio Ribeiro da Costa, no depósito
gcrul de material do aquartelamento,
desde 1 de Dozombro do 1Q:~7.
P01'

portarias

de ;) t de Dezembro do ano findo:

militar - capitãis
milicianos,
do quadro
especial, Artur Ribeiro de Almeida, na 2.a Diroeção
Geral do :\lilli~t<"rio da Guerra, desde :3 do. Dezembro
do 1937, 0 :.\Ialllwl Duarte Pereira Santos Ribeiro, no
depósito geml do material tio aquurtolumonto,
desde
1 de Dezembro do 10:37.

Administração

[Vtsmln 1',,10 Tribunal
do Cun tns em 15 d. Jnnelro do 1038.
São duvides cmotumontos , nos cnnucs elo decreto n.? 2:.?:257).

Infantariacnpitãis : Fernando .Augu:;to da Cümara Lomolino, o miliciano, do C[11<Hlro especial, António :\1aria do Sousa Pinto, adidos, em serviço no :.\finistório
das Fiuançns, na guarda fiscal, ambos desde 1 do

Dezembro do 10:37.

•
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Artilharia - major Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho, em serviço na fábrica de munições do artilharia,
armamento o viaturas,
desde 1 de Dezembro de 1937.
Administração militar-capitão
Afonso Alves do Araújo,
adido, em serviço I1t\ Manutenção Militar, desde 22 de
Dezembro de 1037.
(Visadas pelo
Silo devidos

Idem para
sOldo:

o terceiro

Tribunal
do Contas em 21 do .Ianolro do 1938.
emolumentos,
DOS termos
do decreto n.? 22:257).

aumento

de 10 por cento

Por porta ria de 22 de Dezembro

sôbre

o

do ano ji udo :

(Visada polo Tribunal do Contns om Li do Jnuetro do 1038. São
devidos e-1I101UlOentO!''l, nos termos do decreto n,o 22:257).

Infantaria--majores:
António Ferreira
Damião Júnior,
no regimento
de infantaria
n.? 5, Joaquim
Mendes
Bragan~a,
no regimento
de infantaria
11.° 17, João
Alpoim Borges do Canto, no batalhão independente
0
2:3, o Aurélio Figueiredo
Nunes da
de infantaria
11.
Silva, no batalhão de cucadoros n. ° 1; o cup itãis : Hodrigo Alvares Pereira,
nos serviços cartográficos
do
exército, e l~dmllndo da Conceição Lomelino, no batalhão independente
de infun taria n. o 25, todos desde 1
de Dezembro de 1037.
Médicos -- major Manucl ele Vasconcelos,
no hospital
militar principal de Lisboa, sôbre o sõhlo do capitão,
e cnpitãis José do :\Iollra Novos, no hospital militar
auxiliar cle Bl'lém, desde 1 <1(\ Dezomhro do 19:37, e
Mário Alberto Pep:atlo Pereira Machado, no depósito
geral til' material sanitário e de hospitalização,
desde
4 do Dozmnbro üe'1D;n.
Administração
militar-major José Fernandes
Duarte,
na E.scola do Exército, desde 1 de Dezembro de 1037.

POI' porto ria de 2·j de Dezembro do alio .flwlo:
(Via8(la pelo 'I'r lbunnl du Contus em 15 Ih' Juuctro do 103Ft Rilo
ul:vidoli NO o lum l' 1I'tos, ]lOS t rmcs
cio dvcroto a.O 2t:257).

Infa~taria_
rnajuros : Fruncisco
Monteiro
Lima, no l'cgill1l'tl to de in fan tnr-i a n. o
.TooSé }Im'ques
Júnior,
nu rogimellto
n. 17, ambos desde 1 de Dezembro de

do Uarvnlho
ti, () !\Iali u~l
do infuntaria
Hl37.
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Engenharia - tenente-coronel
Luiz da Costa de Sousa
de Macedo, na Escola do Exército,
sobro o soldo de
major, dosde 1 de Dezembro de 1937.
Picador - capitão Hermínio Gonçalves Carneiro, no regimento de cavalaria
n.? 9, desde 1 de Dezembro de
1937.
Por portaria

de 27 de Dezembro

do ano findo ~

(Visada pelo 'I'rtbunaf do Contas om 15 do Janeiro de 1938. São
devidus emolumentos, nos tormos do docreto 11.° 2~:257).

Infantaria - majores:
Gaspar Inácio Ferreira,
no regimento do infantaria
n.? 19, desde 2 de Dezembro de
1937, e José do Castro Branco Ribeiro 'I'orros, no
batalhão de metralhadoras
n.? 1, desde 11 de Dezembro de 1937; e capitão Duílio da Sil vu Marques, no
regimento
do infantaria
n." 19, desde 2 de Dezembro
de 1937.
Por portaria

de 28 de Dezembro

do ano findo:

(VIsado pelo Tribunal de Contas em 1;; de Janeiro do 1938. São
devidos emolumentos, n06 termos do deoreto n.? 22:257).

Infantaria - capitão
Inácio
Carreiro
Gaspar
Teixeira,
no batalhão independente
de infantaria
11.0 24, desde
1 de Dezembro .de 1937.
Médicos - tenente-coronel
António Pereira Barbosa,
no
hospital militar principal
do Pôr to, sobre o soldo de
major; e capitãis: heferino Moroii-n de Sousa Baptista,
no regimento
do infantaria
n. o 6, O milicianos,
do
quadro especial, Pedro de lIIedoiros do Albuquerque
Teixeira,
no regimento do infantaria n.? 1, e Joaquim
Mendes Pedroso Costa, no grupo ele artilharia a cavalo
n.? 2, todos desde 1 de Dezembro do 1937.
Veterinário - capitão Artur Gomos Alvos, no rogimento
de artilharia
ligeira 11.0 2, sóbre o soldo do tenente,
desde 1 de Dezembro elo 1037.

Concedidas
as diuturuidades
de quo truta o § único
do artigo 3.1) do decreto 11.0 22:4:37, do 10 <lo Abril elo
1933, desde tu; datas quo lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida meucicnudos,
por terem prestado
na
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arma de aeronáutica
lhes vai indicado:
POJO

o número

do anos

portaria de 31 de Dezembro
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de serviço

que

do ano findo:

Dez anos - major de ongenharia IIenrique Mora, na Dirocção da Arma do Aeronáutica, desde 17 de Dezembro
de 1937.
Quinze anos - maj ores do aeronáutica
J osé Machado de
Barros, na Direcção da Arma da Aeronáutica,
e Mário
da Costa França, nos serviços metoorológicos
do exército, ambos desde 24: de Novembro de 1937.

VIII -

Ministério
Por portarias

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 2 do corrente mês:

Louvado o gonoral Oasimiro Vítor do Sousa Telos 1)01a
forma como desempenhou
o cargo de aj udante general,
no q ual revelou qualidades
do bom senso, muita dedicação, são critério e grande lealdade.
Louvados
os generais
Domingos
Augusto Alvos da
Costa Olivoiru, António Gomes de Sousa Júnior e Alberto
Guerreiro
Peixoto
e Cunha pelo zêlo, competência
o
elevado critório com que descmpenharmn
os comandos,
rospectivamentl',
do govoruo militar de Lisboa,
2. a e
3.° regiões militares.

Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-I.a

POI'}Jol"tal'ias de 21 de Jaueirofindo

Repartição
:

Cond(\corauo com a medalha militar do prata da classe
do b~ns serv iços o coronel do cavalaria Artur J osé do
Almolda,
ao abri uo da uliuoa a) do
,) o 1 1)01'
.' Sl' oncon trur <,."
§ ~'.
(O ar~I~() 8.0 do regulamonto
para a coneossão ~a
modulh., IUJlltar, dll 20 do Sotembro do 1917, com roforência 1t últillla parto do artigo 10.0 do mesmo regulamento.

G6
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Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
do bons serviços o major do infantaria Raúl Emídio de
Carvalho, por, segundo deliberação do Supremo Tribunal
Militar, so encontrar
ao abrigo da alínea c) do § 2.° do
artigo 8.° do regulamento
para a concessão da medalha
militar, de 28 de Setembro de 1917.

Por portarias de 24 ele Janeiro findo:
Louvado o coronel de cavalaria Artur J osó de Almeida,
porq ue, durante o período de três anos em que exerceu as
funções de instrutor do curso do iuformação
do 3.° grau
(cavalaria) da Escola Central de Oficiais; revelou grandes
faculdados
do trabalho, aliadas a uma grande dedicação
e amor 'profissional,
qlle sempre pôs no cumprimento
dos ReUR devores, muito contribuindo
para o bom nome
da Escola, sendo estes serviços considorudos importantes
e extraordinários.
Louvado o tenente-coronel
do serviço de administrnção
militar António Josó Rodrigues, porqno, durante o período
de quatro anos em <luO <\XCl'Cl'U o cargo de instrutor
do
curso do inforrnacão
do 3." i!:rau(sorviços)
<la Escola
Central
do Oficiais, deu sempre constantes
provas da
sua competência,
re\-e!anuo, em todos os serviços de que
foi encarregado,
grandes faculdades
do trabalho, aliadas
a uma grande dedicação o amor profissional,
muito contribuindo para o bom nome da Escola.
Trndo o cidadão Vasco Bonsuúdo oferecido uma passagom auuul do ida o volta, em l ." classe, às ilhas (la
'Madeira o Açôl'es, n, partir do ano lectivo do 1937-1938,
como prémio ao aluno do 7,° ano do Colégio Militar,
interno ou externo, '<]11(\ obtonhu uma classificação
igual
ou superior a 1G valores nas suas provas tinais o seja
julgado, pelas suas quu lidudcs morais c de aplicação ao
estudo, o mais merecedor
dessa rocoiupousu : iuauda o
Gov(\rno
da República
Portuguesu,
])010 Ministro
da
Guerra, conferir ao referido cidudào público testemunho
de 10U\'or e agrudecimento
dOI:! poderes
públicos, pelo
seu dosintorossndo
e signil1cativo gesto, que revela 11m
alto espírito de civismo (' dedicação por aquela instituição
do onsino cultural o militar.
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DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-se
que o tenente elo cavalaria
Albertino
Carlos Montenegro Ferreira Margarido,
que por portaria
de 29 ele Janeiro
findo, inserta na presente
adem do
Exército, foi colocado no regimento de cavalaria n. ° 2,
acumula as funções de serviço desta unidade com o cargo
do ajudante de campo do Ministro da Guerra.
2) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas os
oficiais, sargento e praças ao diante mencionados,
é-lhes
permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz comemorativa do 60.· aniversário
da Cruz Vermelha
Coronel de infantaria
Mário Sílvio Ri beiro de Meneses.
TencnteR: de infantaria Joaquim da Sil"u Rehôlo o Manuel
Simões Rosa, do cavalaria António Inocêncio Moreira
do Carvalho e na situação de reserva Fernando Infante
da Câmara Almoida e Sousa e António Maria Cartaxo
Júnior.
Alferes
do quadro dos serviços auxiliares do' exército
Gerardo ~farques da Cunha.
Segundo
sargento
músico, do regimento
do infantaria
n.? 11, Mnnuel Silvestre.
Medalha de Agradecimento
Primeiro cabo clarim, n.? lO/40-l./E do 2.° osquudrno do
regimento
ele cavalaria
n.? 3, Armando
do Carmo
Trindade,
ficando autorizado
a usar o n. o 2 na respectiva fivola, por ser agraciado pela segundn "07:.
Soldado n." 15/4::217, da 1." companhia,
do batalhão
n.? 1 da guarda fiscal, Vergílio Lopes.
'

'*

3) Declaru-so que a au torizucão para usar o n.?
nu
Ilvcla da ~rcdalha (lo A"t"alkci1ll0Ilto da Sociednde Portuguosa da Cruz V('rlll~lha,
n quo ulurle a dü(']:II::I(::lo
quo sob O 0.° I, foi puhlicnrln
nu Ordem rio J~'.l'I'l·("lto
n." 1, 2." série, (lo corrente ano, devo SOl' CO!lSldnrada
como concodida ao primniro sargC'nto, do rogíu.onto
do
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telegraflstas,
Ilídio António da Rosa e não ao primeiro
sargento,
do regimento do cavalaria n.? 2, Arnaldo Teixeira Diniz, como foi publicado.
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4) 'I'ranscrece-se a portaria do Ministério das Obras
Públicas e Comunicações,
de 29 de Junho ele 1935, publicada no Diário do Gouêrno n. ° 153, 2. ti sério, de 4 do
Julho do mesmo ano, e relativa ao coronel de engonharia,
na situação de reserva, João Alexandre
Lopes Galvão,
que é do teor seguinte:
«Tendo o engenheiro
inspector
João Alexandre
Lopes Galvão, nomeado por portaria de 7 de Maio
de 1934 para proceder
ao estudo das condições a
que devem satisfazer
os matadouros
e mercados
a
construir nas capitais de distrito do continente, apresentado o seu relatório: manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo Ministro das Obras Públicas
e Comunicaçôes,
louvar o referido engenheiro
João
Alexandre
Lopes Galvão, pela forma inteligente e
criteriosa
como se desempenhou
de tum espinhoso
cargo» .

5) Declara-se que, por portaria do Ministério do Intorior, (lo G do Março elo 1030, publicada no })lárlo do
GOVêl'1I0
n.? 58, 2.a série, de 12 do mesmo mês O ano,
foi mandada dissolver a comissão incumbida de vistoriar
os teatros o cinemas da eiJade do Porto, da qual fazia
parto o cntão capitão do ongenharia
Serafim J oaq uim
Morais .Júnior, inspector
goraI do serviço de incêndios
do Pôr to, e conferir aos seus membros justos e merecidos
louvcros
pela forma criteriosa
o inteligente
como se
houveram
no desempenho
das suas funções, dando provas de uma competência
técnica quo muito contr ihulu
para nsscgurnr
o futuro Juncionamonto
desses recintos
de espectáculo,
com sogurança
para os espectadores.

6) Declara-se
CtH:~lO Nacional,

do Ministério da Edudo 19:37, publicada no
n.? 191, 2.:1 sório, do 17 do mesmo

por portaria
de !) do Agosto

(]UO,

DÚÍ/';o do Oocêrno
mês e ano, foram louvados

pela forma

competente,

de-

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 2

69'

dicada e incansável
com que colaboraram
na preparação
e realização
das comemorações
do XI Aniversário
da
Revolução
Nacional, nomeadamente
no desfile do 28 e
festa de 29 de Maio do mesmo ano, os seguintes
oficiais instrutores
da Mocidade Portuguosa:
Capitãis : de infantaria,
Dario 'I'amegão e miliciano
do extinto quadro especial, José Fernandes
Moreira; de artilharia,
João Máximo 'I'assara Machado; e de cavalaria, Mário Rafael da Cunha;
Tenontes:
de infantaria,
João Henriques
Vieira
Branco,
Adriano Augusto Pires, Luciano Roma
TOrres, Carlos Rodrignes Varela, Jaime Arnaldo
da Veiga Cardoso, Edmundo da Luz Cunha, Celestino Bernardo Feliciano Marq ues Pereira, Mannel Machado, Raúl Cordeiro Pereira de Castro,
César Pais Soares, Ernesto Carvalho Durão, António Joaquim Abrun h osa, A gostinho Seguro Pereira e Lourenço Fernandes
Duarte; de artilharia:
Joaquim Henrique da Costa Branco, António Rafael Maria de Noronha da Costa Paulino, António
Joaquim Alves Monteiro, Amílcar da Ressurreição
Diogo de Carvalho,
Guilherme
Vergilio
de Almeida Pires Monteiro,
Rubi António Marques,
Carlos Alberto Machado da Silva, Luiz Teixeira
Soares da Mota; de cavalaria:
Carlos Alberto de
Serpa Soares, Jacinto Isla de Montalvão Santos
e Silva e António Inocêncio Moreira de Carvalho.
Alferes de infantaria
António Mendes Correia.
7) Transcreve-so
a portaria
do :\Iinistério
da Educação Nacional, do 27 de Abril do 1037, publicada no DÚÍ1'lo
do U01.:êl·no D. o 100, 2. ~ série, de 30 do mesmo mês e
ano, que é <lo teor seguinte:
•« ~[anda o OOVÔl'110
da República Portuguesa,
pelo
:\[lI11stro da Educação
Nacional,
que ao tenente de
cayalaria
António Quintino da Costa soja dado público. tcsteumnh o (10 louvor pelos serviços prestados
na direcção do grupo da :\Iocidade Portuguesa
quo
participou
do acampamento
internacional
da juven~udo que so realizou em Berlim, por oeusião <los
Jogos ~laXI Olimpíada,
polu compotênciu o critério
educahvo que revelou, ao que em grande part~ so
deve' a honrosa rcproscntnção
do grupo portllglles».
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8) Declara-se que, segundo comunicação do Ministério
dos Negócios Estrangeiros,
foi concedida, por Sua gx.4
o Gencrullssimo Franco,
a medalha militar ao tenente
de infantaria
do Exército Portuguôs,
Afonso Gomes Barroso, morto cm campanha,
om Espanha, em 8 de Julho
de 1937.
9) Doclarn-sc que, tendo sido agraciado pelo Govêrno
da Grã-Brctunha,
por ocasião da coroação do Sua Majestade
o Rei Jorgo VI, com a medalha
«Coronation
Medail», comemorativa
da mesma coroação, o tenente de
cavalaria
Luiz Soares de Oliveira, é-lhe permitido,
em
conformidado
com as disposições
do regulamento
das
• Ordens Portuguosus,
acoitar uq uela mercê e usar as res[lectivas insígnias.
10) Declara-se
que o verdadeiro nome do oficial do
governo militar de Lisboa coudcoor.uln
com a medalha
militar de prata da classe de eomportamonto
exemplar,
publicado na ONtem do Exército n.? 8, 2.<1sério. de 31
de Maio de 1937, é Eduardo
Cerqueira
Morcirinhus
o
não Eduardo
Cor queira Mascarenhas,
como foi publicado.
11) Declara-se
quo o verdadeiro
nome do oficial do
batalhão
do poutonciros
louvado por portaria de 22 de
Novembro
de 19H7, publicada
na Ord(,/II do Eirérciio
n." 18, 3.a série, do mesmo ano, ó Renato Vitorio Sorafim do AS8is o não Renato Vitorino Serafim de Àssis,
como foi publicado.
.
12) Declar-a-se que, tO[Hl0 sid o concedida por portaria
publicada
no Diário riu Uovli/'J/o
n. () :,w-!, 2. a 86I'i,', de
11 de Novembro do 1937, a medalha do cobre do Filantropia o Curidudo do Instituto do Socorros a Náütragos ao
segundo sarg'<,nto Aquilino Cândido Tõrros, n.? f>/:!O:3-g,
da 1.4 companhia UO l'l'gilllento dl\ infantaria H.U 18,
é-lhe permitido usar fi respectiva
insígnia.
13) Declara-se
quo, tendo sido concedidn por portaria
publicada
110 Diário do Uorêl'lIo n.? 87, 2.11 série, do 15
de Abril do 19BG, a lll<'dalha de cobro do Filnntropin
o
Caridado do Instituto do Hoeorros a Náufrngos,
ao soldado n.? 72/12:67:3, Josó Nuues do Carvulho, da :?II COIl1panhia do hutulhão 0.° 1 da guarda nacional republicana,
é-lho permitido usar fi respectiva insígnia.
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14) Declara-se que a colocação no Supremo Tribunal
Militar do general, na. situação de reserva, Ernesto 1I1aria. Vir-ira da Rocha, a que so refc 1'(' a portaria do 31
do Dezembro último, inser ta no suplemento da. Ordem elo
Exército n.? :?O,2." sério, de 1037, deve ser considoruda
corno colocando o referido oficial general presidente do
mesmo Tribunal.

Ir» Publica-se a relação dos oficiais das diferentes
armas, habilitados com o curso do estado maior, julgados idóneos para ingrpssarem no quadro do corpo do
estado maior, 11 que se refere o artigo G.o do decreto
n. ° ~8:-!Ol, de 31 de Dezembro de H137 :
l't,!Sto

Coronel

);01114· ....

Armn

\ Infantaria

»

»
»

»

»

Fl'rll:.lndo
_\ugu,to
Vi tm-iuo l lr-iu-iqur-s

Borgt's .Iú n ior.
Gudillho.

I leurique !:'átiro Lopes Piros Monteiro .
•\híllU
Augusto Valdcz do Passo,.; c

~ou..,a.
»

Art ilhariu

»
»
»

Infantaria

»

I ufnut ari.i

»

»

"

»

Art ilh-u-ia
»
»

,\ rt ilhar ia

"»

»
»

»

Tcnl'utc-corunel
»

»
»

IIli'anlaria
»

\rtilharia
»
»
»

..'IIajol"

)I

Illf:lll!:~ri:l

.10"" Esteves d:t Cunceiç,ilo ':\!a,.c:Il"I'nhns.
.loãu Carlo~ Pi rr s Ferrei ["a Chaves. ~
I'~nll'~to dI) Frall\'a .\l1'11I11'~l\J :wll:\,[o. ,.
\lIíbrtl Cé~~\I' \'al,!l'z
de 1':1 'os "
Suu a.
\Ifrl'do
Erllc.,!o da Cunha.
.loaquuu
,\laria
.le Ol ivcira :"iIllÕl"
Juaquim
dos Salltos Correia .,.
.10"'" Cortês du~ Santos, "
\'. co d(· CaJ'\ all,o . .,.
1\'rll"llllln Fall'J,) I'aell(~en ..'111'11,.
,\ldÓlli"
.Io~é IIt'rllard(,s
de :\lir:wdt
,\ h aru 'I' ..iI', FI'rreira
,I" l'a"os."
.lu"'1 (IlH'!T('j ru d,' O li n:i 1':1 ] )nllrtl'.

,.

'"

.10 ,~ :\JaJ"Ía Cabral ele Sampaio.
(;é,ar .\ 1\ "1I,to :\1 alio.
\l1H,,'lo .\.:1\ i,'r de Frall\'a
1)úria . ."
Sah adu!" d(·( l1i\ I'iral'jllltl da Fr:lIl\'a.1I
Fr:lllei",'() \irl'
dl' \1>1"0'1\. ~
.10 " Filipl' de B:ll"ro~ 110,lrigIlIlS• oJ
,\lIló"iu 1 )a"j(']

de \lalu .

ORDEM

72

DO EX:F.RCITO

Arma

PôslO

J"""tmJ

Major
»
»
»

»
»

Cavalaria
Artilharia

li

»
»

»
»

Capitão

Iufantaria

»

»

»

»
»

»
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Nomes

Luiz Pillto Leio.
António José Adriano Ro.lrigues.
Reinaldo Vale de Andrade.
Manuel Francisco Marques Valente.
Júlio Mári o ela Sií va Nascimento.
Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
J ovian o Lopes,
Carlos ele Azevedo Carvalho.
.Tos(\ Guimarâis
Fisher.
Auíbul de Faro Viana,
Luiz ,\ ugusto Soares ele ) ousa Ranchos,

»

»
»

»

Artilharia
r nfantaria

li
,)

»
»
»

I

))»
Artilharia

I
»
»
))

I Infantaria
»
»
Artilharia

»
»

I

»

António l Ionrinucs da Silva. '"
Frederico da Costa Lopes da Riha.ll
JOS(' Viana Correia Guedes.
C.. lso Mendes do l\[agalhãis.
Manuel Gomes (1(' Arnújo.
João Cândido l<'iguciredo Valente.
JOSI'·da Costa Pereira Ebtaço de Sacadura Bote Côrte Real. ..
.João Carlos de Rá Xocrueira.)l
Fernando dos Rantos ~osta.
António
.\lIgnhto de Sousa. "
1 rodeio :;UatlllJ'üi I'a dos Hantos;i
~l::Inuel Lopr-s Pire, ...

16) Declara-se
que foram nomeados para no corrente
ano representarem
o chefe do estado maior e os comandantes das armas o chefes dos serviços .i unto do júri
para avaliar as provas ospociais de aptidão para premoç:üo a general os coron6is, de infantaria,
com o curso
do estado maior, Ernesto do Frunça Mendes Machado e
Joaquim
dos Santos Correia, e do artilharia
Josó Augusto de Beja Neves, toncnto-corollel
do engenharia João
Tamagnini
de Sousa Barbosa
e major de aeronáutica
J osé Ped 1'0 Pinheiro Correia.

/

17) Declara-as
que o capitão de infantaria
António
Barbosa está na situação do adido, em 801'\i<;0 no Ministério da l~du('a<;üo Nncionnl,
desdo la de Julho tI(,
1929, ficando assim rectificada a doclurução qu sob o
n.? 10 foi publicada na Ordem. do E.cército n.? 1;~, 2.n sério, de 1937,
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18) Declara-se
que o capitão de infantaria
António
Manuel Pires, adido, com licença ilimitada,
deixou de
estar nesta situação,
continuando
porém na de adido,
mas em serviço no Ministério
da Educação
Nacional,
desde 14 de Janeiro de 1936.
19) Declara-se
que o capitão de infantaria
António
Rodrigues
da Silva Braga e o tenente da mesma arma
António Joaquim
Fortes,
que passaram
à situação de
reserva por portarias
de 31 de Dezembro último, ínsertas, respectivamente,
na Ordem do Exército n.? 1, 2.:1 série, do corrente
ano e no suplemento
do n.? 20, da
mesma série, de 1937, pertenciam,
o primeiro ao distrito de recrutamento
e reserva
n.? 8 e o segundo ao
distrito de recrutamento
e reserva n." 13.

;-

20) Declara-se
que os tenentes de infantaria,
supranumerários
permanentes,
João Hermenegildo
Afonso,
Francisco dos Santos Moutinho e António da Costa Martins, que, por portaria de 31 de Dezembro de 1937, inserta no suplemento da Ordem do Exército n." 20, 2.8 série, do mesmo ano, passaram
à situação de reserva,
pertenciam,
respectivamente,
às casas de reclusão
do
govôrno militar de Lisboa e da 1.a e 2. n regiões militares.

21) Declara-se que o tenente, do regimento de ínfantariu n." 21, João Damasceno
da Silva Couto foi nomeado director da carreira de tiro da Covilhã .
do Magalhãis Ferdo quartel general
da 2. a rl.\giüo militar, q ue, por portaria
de 31 de De~ell1bro de 1U37, insorta na Ordem do Exército n." 1,
.... & série,
do corrente ano, passou à situação de reserva.
.22) Declara-se

que

é

José Hermano

reira o nomo do tenente de infantaria,

?3) De.clara-se que o tenente-coronel
de artilharia,
;d1do, Mlgllel Pereira
Coutinho deixa de acumular
as
unções de professor
da Escola do Exército com as do
comandante
do grupo do artilharia
contra aeronaves,
sendo exonerado
de comundanto
dôste grupo, por ter
optado pelo cargo de professor
duquola escola.
2~) ~eclar~\-so que o tenente de cavalaria Carlos Rodolfo (lUVUZZ1, que por portaria do 31 do Dozembro de
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1937, inserta no suplemento da Ordem do Exército n.020,
2. a série, do mesmo ano, passou à situação de reserva,
estava na situação de adido, em serviço na guarda nacional republicana.

25) Declara-se que o tenente de cavalaria Manuel Rodrigues do Couto Carpinteiro,
adido, em serviço no ~Iinistério do Interior, na policia de segurança pública, deixou de estar nesta situação, continuando,
porém, na de
adido, em serviço no mesmo Ministério, na guarda nacional republicana.

26) Declara-se que o major de engenharia, adido, António Maria Noves de Carvalho deixou de prestar serviço
no Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral,
desde 13 de Janeiro de 1\)36, continuando
porém na mesma situação de adido, por ser
professor da Escola do Exército.
27) Declara-se
merário,
à altura

quo o capitão de engenharia,
supranuManuel Artur Teles da Costa Monteiro chegou
para entrar no quadro em 17 de Janeiro findo.

28) Declara-se
que os tenentes-coronéis
de aeronáutica António do Sousa Maia, Alborto Leio Portela e Alfredo Dolesquo dos Santos Sintra são nomeados para,
no presente
uno, froqüontarom
o curso do 3.0 grau da
Escola Central de Oficiais.
O referido curso tem início em 18 de Abril do corrente ano, devondo as autoridades
de quem do pendem os
oficiais nomeados promover a Sua apresentação
na reforida Escola, na véspera do inicio do curso.
29) Declara-se que os majores do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar José Salas, Júlio de Carvalho Vidal, António Monteiro e António Gonçalves dos
Santos, promovidos
pela presento Ordem do Exército
contam a antiguidade
elo actual põsto desde 1 do Janeir~
findo.
30) Declara-se quo o major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, João Xavier do Paiva,
adido, em serviço no l\linistório do Comórcio o Iudústriu,
no Instituto Googrúfico e Cadastral,
que pOl' declarucão
inserta na Ordem do Exél'clto n. o 2, ~. a série, de 1937,
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foi mandado prestar serviço na La Repartição da 3. a Direcção Geral dêste Ministério, para os efeitos da alínea d)
do § único do artigo 45.° do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, modificado pelo artigo 1.0 do decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, regressou à sua
anterior situação no Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral, em virtude de ter
sido colocado na situação de reserva pelo suplemento
da Ordem do Exercito n.? 20, 2.a série, de 31 de Dezembro último.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartiçao

31) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924. e decreto n.? 20:274, de 24 de
Agosto de 1901, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para as situações do reserva, reforma e separado do serviço:
Pela Ordem do Exórcito n:" 1, 2.a série, do corrente
ano:

General Pedro de Paula Pinheiro Machado, 796$32,
sendo: pensão (le reserva, 50-1$; lei n. o 888, 50$40;
lei n." 1:332, 241$92. Tem 5 anos de pôsto e 47 anos
de serviço.
Coronel do serviço de administração militar Alberto
da Silveira Lemos, 455$47, sendo: pensão de reserva,
320$76; lei n ," 888, 32$07; lei 11.° 1:332, 102$64.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo tl
43 anos de serviço.
Coronel do extinto quadro auxiliar d e artilharia José
Bernardo de Almeida Temudo, 50~ $, sendo: pensão
,de reserva, "':70$; lei n ." 888, 27$; lei n ." 1:332.
162$; 0,14 por cento, 45$; do vencimento total
2~1$84 são pela colónia de Angola e 40$32 pela ele
" 'I'imor. 'r m 50 anos ele serviço e 180 períodos.
Ienente-coronel de infantaria António Moreira da Cômara Botelho de Gusmão, 452$69, sendo: pensão ele
reforllla, 281. :32· lei n ," 888 28$13' lei n.? 1:332.
112. 52; 0,1:1 po; cento 30~d2' do v~nciDl(mto total
2G~•.[)5, ~ão pela. colónia. de .Àngola e 80$47 pelo
MllllSLel'lo do Comércio e Indústria. Tem 2 aumentos

.
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de 10 por cento sôbre o sôldo, 45 anos de serVIço e
117 períodos.
Tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia
Pedro Camilo Chainha, 347$74, sendo: pensão de reserva, 244$90; lei n.? 888, 24$49; lei n.? 1:332,
68$57; 0,14 por cento, 9$78; do vencimento total
24$83 são pelo Estado da índia. Tem 1 aumento de
10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos de serviço e 41 períodos.
Major de infantaria, com o curso do estado maior, Luiz
Vaz Pacheco de Castro, 201$75, sendo: pensão de
reserva, 187$88; lei n." 888, ll$27; 0,14 por cento,
2$60. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
33 anos de serviço e II períodos.
Major de artilharia
Alberto Reinaldo da Costa Figueira, 155 $95, sendo: pensão de separado do serviço,
142$80; 0,14 por cento, 13$15; do vencimento total
38$98 são pela colónia de Macau e 5$56 pela de
Timor. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
28 anos de serviço e 61 períodos.
Capitão de infantaria
João Miguel Simões, 297$08,
sendo: pensão ele reserva, 2ll$75; lei n." 888, 21$17;
lei n.? 1:332, 50$82; 0,14 por cento, 13$34; do vencimento total 36$22 são pela colónia de Angola. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 41 anos
de serviço e 63 períodos.
Capitão veterinário José Maria Miranda Pinto Portugal, 213$02, sendo: pensão de reserva, 190$56;
lei n." 888, 15$24; 0,14 por cento, 7$22. Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 34 anos de serviço e 31 períodos.
Tenente de infantaria Manuel Maria Vieira da Silva,
190$9.5, sendo: pensão de reserva, 167$50; lei n ." 888,
16$75; lei n ." 1:332, 6$70. Tem 2 aumentos ele 10
por cento sôbre o sôldo e 36 anos de serviço.
'I'enente de infantaria
José Caetano, 240$99, sendo:
pensão de reserva, 177$50; lei n ," 888, 17$75; lei
n." 1:332, 21$30; 0,14 por cento, 24$44; do vencimento total 44$39 são pela colónia de Angola, 57$07
pela de Moçambique e 6$31 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos elc 10 por cento sôbre o sôldo,
38 anos de serviço e 127 períodos.
Tenente de infantaria José Vítor, 258$57, sendo: pensão
de reforma, 187$50; lei n.O 888, 18$75; lei n." 1:332,
37$50; 0,14 por cento, 14$82 j do vencimento total
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32$32 são pela colónia de Angola e 6$46 pela de
Oabo Verde. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre
o sôldo, 40 anos de serviço e 77 períodos.
Tenente de cavalaria Patrocínio Gonçalves, 207$78,
sendo: pensão de reserva, 172$50; lei n," 888,17$25;
lei n ." 1:332, 13$80; 0,14 por cento, 4$23. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 37 anos de
serviço e 22 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
José Flores, 137$50 de pensão de reserva. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo e 30 anos :le
serviço.
Pela presente Ordem do Exército:
Capitão de infantaria Vergílio Cipriano de Mendonça,
~73:$62, sendo: pensão de reserva, 20G625; lei n.? 888,
20t$62; loi n." 1:332, 4U25; 0,14 por cento, M50;
do vencimento total 20652 são pelo Ministério das
Finanças.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o
sõldo, 40 anos de serviço (1 2G períodos.
Capitão de infantaria João Mendes do Freitas, 223tS90,
sendo: pensão de reserva 189675; lei n." 888, 18697;
lAi n.? 1:1:332,1M18. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo e 37 anos de serviço.
Capitão de infantaria J oaq uim Monteiro Arruda, 163t$34
de pensão de reforma. Tem 3 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo e 29 anos de serviço.
Capitão do extinto corpo de capolãis militares Martinho Lopes Maia, 2mM29, sendo: pensão de reforma,
236· 23; lei n.? 888, 23t$62; lei n.? 1:332, 9644. Tem
4 aumentos de 10 por cento sobre o saldo e 36 anos
de serviço .
.32) Rectificado se publica o vencimento a que tem dio oficial, na situação de reforma, a seguir mencionado, em substitutção
do que foi atribuído pelu Ordem
do E:vél'cito n.? 13, a- série, do 1937:
reito

Tenente do infantaria Serafim de JeSURRodrigues, 2281567,
s~ndo: pensão (lo reforma, 17HZ>0; 11'i n." 888,171575;
l~l n.? 1:3:32, 21530; 0,14 por cento, 12612; do V6J:Cimento total 18605 são pola colónia do l\IoçllmlHq ue. Tom 2 aumentos do 10 por cento sobre o sOldo,
38 anos de serviço o G3 períodos.
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XII- ÉDITOS
Conselho

de Recursos

Pelo Conselho de Recursos
correm éditos dos dias a
seguir indicados,
a contar da data da presente Ordem do
Exército, citando os oficiais também indicados, para, na
qualidade
de recorridos,
apresentarem,
querendo,
contestação no processo de recurso n.? 2:466 que no mesmo
Conselho está correndo seus termos e em que o coronel
de artilharia,
com o curso do estado maior , José Esteves da Conceição Mascarenhas
recorre
da antiguidade
do tenente de 1 de Dezembro do 1906, que lhe foi atribuída
posteriormente
à sua reintegração
na efectividade
do
serviço, nos termos do § único do artigo 6.° do decreto
n.? 2G:G36,
25 do Maio de 1936.
Os recorridos,
bom como os seus representantes
legais, têm vista do proces::lo na secretaria do mesmo Conselho durante a dila 'itO dos respectivos
éditos.

oe

Éditos de trinta dias

Recorridos:
Brigadeiros:
João de Azevedo Monteiro de Barros, na Direcção
da Arma do Artilharia.
Albino Penalva
de Figueiredo
Oliveira Rocha, na
frente marítima de defesa do Lisboa.
J ú1io da Conceição Pereira Lourenço, nu Direcção
da Arma de Artilharia.
António Gorjão Couceiro de Albuquerque,
na Direcção da Arma do Artilharia.
Éditos de cento e oitenta dias

R corrido:
Brigadeiro:
Vasco Freire Temutlo do Vera,
ilimitada, em Macau.

adido,

('0111

licença

Obituário

Hl38
Janeiro
II

8-

Alferes mi licinno
l it.ar, l iceru.ia.lo

3-

Alf('r .. · miliciano
Artur
Almeida

ti.. scr x i('o (((' :\llrnini,traç:'to
mi, \Ihano' l"ra.~o,o do Matos Cid.

,1,'

cavalaria,

lil'cllciatlo,

.\lell,IOIl~a.
.
11 _ Coruui-l. reforllladu Acricio Borg"s l'l'rl'tra

Jorge

,.
,la 8th a.
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Tenente-coronel
reformado
Joaquim Zeferino de
Sequeira Morais.
Major, graduado, reformado António Correia dos
Santos.
Tenente reformado António Afonso Pereira.
Tenente, na situação de reserva, Manuel Pereira.
Capitão reformado
Francisco
Pereira de Magalhãis.
Alferes reformado, inválido de guerra, Ezequiel
da Costa Ferreir a,

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 1, 2.' série, do corrente ano, p. 9,
1. 42.', onde se lê: «Delfim», deve ler-se: «Delfiuoe ; P: 10, 1. 41..,
onde se lê: «Hor árto», deve ler-se: «Horácíoe ; p. 31, 1. 5.', onde
se lê: «José», deve ler-se: «João».

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o

Ajudante General,

Eludo Maior do

~XC'C l.D

.lBLlOTEC ...
MINISTÉRIO DF\ GlJf'lF\

do Exército

Ordem

2.&

Série

N.O 3
o

8 de Março de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:
1-

Ministério

DECRETOS

da Guerra

E PORTARIAS

Repartição

do Gabinete

:Jfanda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomeai' o capitãó do engenhnria Alfrcdo ele Sousa Ghira para, em missão urgente ele serviço público, ir ii Alemanha,
Roménia o Itália tratar do
assuntos que so relacionam com o plano do rearmamento
do exército,
Durante o desempenho desta missão será feito ao referido oficial o abono de ajuda do custo diáriu do 3 lihras, hCIl1 como o das rospcctivas despesas eletransporte.
I<~stas importâncias
sortio pagas pela verba constante do

('1I]llt1110 2;),°, artigo

G02,o, do orçamento

do Ministério

<la OIH'ITIt para ocorrente
anuo
~tillisté1'io <la Guerra,
12 do Fevereiro de 1D38,- O
Suh-Secl'etúrio
do Estado da Guerra, Fernando dos Santo» CIJ81 u ,
<YiSlltla I' lu 'I'rtbuunl .10 Coutas (l-Jll21 iiI' rrvere h-c 11<"'1!1:~". ~ <:io
são

Ministério

,Iln'iilo!'

CIJlOIUIllCl1los,

da Guerra - 2. a Direcção

1I0S termos

do tlnc re tu

o ;'!::!:~;,)7).

JI.

Geral _ I.a Repartição

. \lulHln
() 00\'ê1'1I0 (la Repúlrlicn Por tuguosn , pelo l\lin~s~l'o <la (:111'1'1'11, nomear
os scguintr-s ofiriais (' 01'<'1'1I1'l0S
purn, em iuissão urgente de serviço público, irem
n Alemanha assistir ao fuhrico O ('fpctUHl' n l'<'('{']l<:fto do
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materiul do guerra adquirkl o em execução
rearmamento
do exército:
Major

do artilharia,

engenheiro

da Silva;
'I'enonto do artilharia,

do plano

de

fabril, Paulo Emílio

engenheiro

fabl'il,

Munuol

Opertirios : serralheiros,
~Ianuel Martins,
Lopo de Araújo;
torueiros : Fortunato
gueiredo e Júpiter Ramos da Silva,

Orlando
do Fi-

Coelho da Silva Forreíra ;
Contramestre Artur de Araújo;

Além

das despesas com transportes
o expediente, intaxas tolcgrúficus ou tio correio, HorHO feitos no
11essoal referido o a título do ajudas de custo os seguiutes abouos diários : a cada um dos oficiais .t 2-10-0 o
.t 1-0-0 a cada um dos operúrios.
Ao chefe da missão serão ainda abonadas .t PO-O-O
a título de despesas do repr '('nta~,lO, tudo pago pela
verba constante
(lo capítulo 25,°, artigo üU2,o, do orçamonto do Ministério da Guorru pam o ano corrente.
E, para tal ofeito, serú abonada adiantadamente
a im-

cluindo

portância
correspondente
à despesa provável a Ú1ZCl',
dPV0UtlO o cholo da missão prestar contas dêsse udiautumonto no S0U rogrosso,
:,lini,;tol'io da Gucrrrt, so do Junoiro ue 10:38,
O SubSOI.:l'otúrio do l'~!ltado da Guerra, Panando dos SCWt08
Cost«,
(\'i~nda po Io T'r-íbunul de Contas om ;; <10 Ie verotro du ln: R. 'no
.I.

s o ti'\ iuos

Ministério

QIH<·Ju

D

utu

,JIQl'S

do

termos

da Guerra - Repartição

n,"

dt.\l'roto

22:2j7).

Geral

Manda o 00\'01'110 da República Portugucsn , pelo )[inistro
da Gucrra.,
conceder,
nos termos
do decreto
n." 1G:070, do ~~) do Sctombr«
do 1D2tl, a D, Laura
Filipe Amâncio Pereira,
órfã do :ilf(~l'e:; de infantaria
Edmundo
Filipo Poreir:l, a I'ovorsu(, da cota parto do
slllJ~:;Ídiü mensal <1(\ G.5 quo pel'('obia {'om sou iJ'IllTlo
Orlando Filipo Amancio Porcira, o qual dl'ixou de ostu,
dar com aprovoitalllento,
:\finistél'io da (lu na, 10 til' F '''('roiro de 1038,- Por
dclC'gac;ao do :\IiniHtl'o dn OU01'!':l, O SII1>-SOC1'Itttrio tl(,
]<jstado da Guorra,
(YIRnda
tiaO

dos

FÍ'J'/I((}/(lo
polo Tribunal
d~dl1o:=l

A

'(lutos Gosta,

,I .. COllins

Il\Ohlm~llto,

JIO!i

1I11G.tú 1'",',,1"
tOI'U\QS

11'1)do t9:l~, :-;"0
11.0 :J~:':!:';}.

do \Ip(!roto

2." Série
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N.o 3

Manda O Governo da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder,
nos termos
do decreto
n.? lG:070, de :?0 do ~ otembro de 1028, a D. Lídia Augusta da Silveira e Sousa. órfã do major reformado
José Augusto Maria da ,'ilva e Sousa, a reversão da
cota parto do subsídio mensal de (i,5 que percebia
com
sua irmã D. ~Iaria Amélia Vara de Sousa, a qual contraíu matrimónio em 3 de Outubro de 1037.
1Iinistério da Guerra, 18 de Fevereiro
do 1U38.- Por
dolegação
do .Iini tro da Guerra, o Sub-Secretário
d
Estado da Guerra. Fernando dOIJ Soutos Co ta.
(Y'

1 pelo Tr
1
('o
~IO le, idfl~ emotumcntos,

II-MUDANÇ

lU 2Jde
Fovcretro do lü38. ,';i<>
nos trHIIH s do decreto n.o 22:257' ..

S OE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _I.n Direcção .Geral- 2.a Repartição
Por portaria

de 8 de Janeiro

A 0.1 du ] ·10 Tríbu

do corrente auo :

ai UOCoutas

cm 8 de I

01

orelro do 1~38).

Adido
T n nte,
Marqu

(lo rogirn
s Girão,

nto do telegrufistas,

Armando José
ter sido roqui itado para dosempeuhnr lima comissão do serv i o deporul into do l\Iinistér io da ~Iarillha nu Direc "LO das Coustruções Civis,
li \ endo BOI' considera lo no a sitnacüo desde 1 do
101'

J.\ neiro do 10:\'.

Por portaria

de 15 de Jou iro do cut'1'ellte alio ~

(Vl>nt!n pe~" Trlbnn
1 do Contns om U de Fc, ro1ro do 19:1 ." lo
são do vIdo euiotumoutos,
110
toruros do docroto u.o 22:267).

Extinto quadro especial de oficiais milicianos

'l'pnonto
ISltws

do infantaria,
'1'10

lUui tério tl

do m

mo extinto

Snrdiuhe,

Coló'

iSO

193 , preencll nd

apro

uga

q

ot
00

quadro, adido,
de regI'

dto

em 12 de Jae tiAtg. quadro,

11
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do corrente

ano:

Supranumerário

Chefe de banda do 1.a classe, adido, José Pires
que de regresso
do Ministério das Colónias
sentou em 2 de Janeiro de 1938.

da Cruz,
se apre-

(Visada pelo Tribunal de Contas om n de Feveroí ro de 1938. Não
são devidos emolumentos,
DOS termos
do docreto n.? 22:267),

Disponibilidade

Majores,
adidos, de engenharia
António Joaquim Ferreira da Silva Júnior e farmacêutico Bernardo Augusto
da Costa Simões, CJ ne de regresso,
respectivamente,
dos Ministérios das Colónias o da Educação N acional,
se apresentaram
em 15 o 17 do Janeiro de H)38.
(Vtsudas pelo 'I'r.lbun al do Contas cm n do Foverch-o do 1D38. Não
são dovldo s emolumentos,

nos termos do decroto n.? 22:257).

Capitãis
do artilharia
Rogério de Paiva Cardoso, José
Francisco
Baleizüo do Passo e Agostinho Corroia Bastos Pereira o tenente de cavalaria Eduardo Sousa do
Almeida, todos adidos, que de regresso do Ministério
do Interior
se apresentaram,
o segundo em 19 e os
restantes
cm 18 do Janeiro de 1938, por terem deixado de prestar
serviço na polícia de segurança pública.
(Visada pelo TrIbunal do Conta. em n de Foveretro de ln38. Não
são devidos

emolumoutos,

nos termos do decreto n ." 22:257).

Tenente de infantaria,
adido, Manuel João Ricardo, que
de regresso do Ministério das Finanças se apresentou
em 13 de Janeiro de 1938, por tor deixado de prestar
serviço na guarda fiscal.
[Vf sndn pelo 'I'rtbunal do Contas cm n dt FOVL\I'Oil'o ..rlo 1!l38. Niio
silo do vldos cmotumcntos,
nos termos do decreto 11.0 22:2;)7).
l

Tenente de infantaria,
adido, com liccllç>a ilimitada, Abel
de Sena Raposo, que se apresentou
cm 18 do .Ianeiro
de 1938. (VIsada polo Tribunal do Contas orn 17 rlo I'ovorelro do 1938. São
devidos

Por portarias

emolumontos,

JlOS

termos

de 29 de Janeiro

do decreto

11.0

do corrente

22:257).

ano:

Adidos

Capitãis
de infantaria,
da Escola Central
do Oficiais,
Francisco
José (la Silva Santos Júnior, o de cavalaria, no quadro da arma, Ilokler Eduar(lo
do Sousa

2.' Série
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Martins,
O do regi monto
do cavalaria
n.? 1, João
Afonso Amado de Melo Ramalho da Cunha o Vasconcelos; tenentes,
do regimento
de infantaria
D.O 10,
Jaime Pereira da Silva Sabiuo, e, do batalhão de ciclistas n." 1, Joaquim Afonso Pinto e José Fernandes
Matias .Iúnior o miliciano do infantaria,
no extinto
quadro especial, Isaías Carlos de Sousa Sardinha,
e
de cavalaria, em disponibilidade,
Eduardo
Sousa de;
Almeida, e alferes, do regimento
de cavalaria n." 1,
António Rebolo Neves Diniz de Aiala e Fernando
Costa Revez Romba O, do rogimonto do cavalaria n.? 7 r
Júlio Beirão do Brito, por torem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 21, 22, 24-, 22, 23, 23, 22, 22, 24-,
2'* o 22 de Junoiro de 1938.
(Anotadas

pulo Tr lbunal do Ccntas cm Iü do Fvvurol ro do 1038).

Tenentes
de infantaria,
da escola prática. da armar
EdmllUdo da Luz Cunha o. do batalhão do metralhadoras n." 2, Adriano Augusto Pires, por torem sido
re(1 uisitndos para desempenhar
comissões de serviço
dependontoe do ~Iinistório das Colónias, nos termos
do artigo 31." do decreto n.? 13::~09, de 23 de Março
do 1027, devendo
SOl' considerados
nost« situação
desde 2:3 de Janeiro do 1038.
(Anotada

polo 'I'rlbunal

do Contns

cm l~ UO F'cvurelro

do 1038).

Disponibilidade

<lo ongonhnria,
adido, E<luardo l'imontel Xlnldonado Pclen, que do regl'ei:i~O do Ministério do Interior
se apresentou em 2;) (lo Janeiro do 10:~8, por tor doi-

:\Iajor

xado

têncin.

do prestar

serviço

na Direcção

Geral

do Assis-

(VI.ada p"lo Tribunal do Contna em 17 do F,'vo"l'I,'o do 103S. Não
ano dovidos omoiumautos,
llOS termos
do üocrurc 0.° 22:~57) ..

(!apitão do serviço de udminis tração militar, adido, .J OSl'
Ferreira Flores, que do regresso da Mnnutoução Militar ~o apresentou
em 22 de Janoiro do 10:38.
(Visada
sa.)

pelo Trlhuon.l dt Contas 011117 dn FO'·Orl'iro uo 193R. Nilo
devídos emo lumen tcs, rwS tl'rlIlOS do decroto 0.° ~2:257).

Tenente do cuya.lal'ia. adi(lo, Eduardo Sousa <lo Almoida,
quo de rC'gl'l'SSO (lo ~lillistériú <lo Interior sé apl'osen-
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tou em 18 de Janeiro
de 1938, por ter deixado
prestar serviço na polícia de segurança
pública.

de

(Vhadll 1'010 Tribunal de Coutas em 11 de I·'<'\"el'eiro tle 1938. :\[0
são devídos emolumentos,
nos tormos do docroto n.? 2:3:207).

Oficiais milicianos

de reserva

Capitãis,
do quadro elos oficiais médicos auxiliares
do
exército, J onquim J OSÓ de Sousa e farmacêutico,
da
L." companhia do saúdo, Luiz 'I'eixeira de Mornis Júnior c tenente médico, da mesma companhia, Manuel
Francisco
Dias do Araújo, todos milicianos, licenciados, nos termos do § B.O do artigo 61.° do decreto
n.? 12:017, de 2 ele Agosto de 19:2G, por terem atingido o limite de idado, devendo
ser considcrndos
nesta situação,
rcspcctivumcntc,
desde 1, 1:3 o 3 (lo
Janeiro de 1n38.
(Anotada

palo 'I'rfbuual

do Conta.

OIU

B do Fe vcre l ro do 1~3.~).

Tonento, na situação de reserva, António Pinto, llOS termos do n.? 1.0 do artigo G1.° da loi n." 1:0G1, (lo 1
do Setembro de 1937, por ter pedido a demissão, devendo ser considerado nesta situaçiio desdo 24 ele Janeiro de 1938.
(Anotada

POI'

portarias

1'010 Trlbunnl

da Contas

orn 1') ,I. Fnvarcl

ro do 1~3').

de 5 de Feoereiro findo :
Quadro da arma de infantaria

'I'onontes-coronéis
de infanturia,
adidos, Francisco
Nu!lOS Claro
e Manuel Frutuoso
(lo Carvalho,
rospoctivamentc,
professores
do Instituto
Profissional
dos
Pupilos dos Exércitos de Torra o ~rar e do Colégio
Militar, nos termos do ~ único do artigo 1")0. o do decreto n.? 28:401, de 31 dI' Dezemln-o dI' 10:\7, devendo
ser considerud os nr-sta situação dosdo 1 do J an(\i 1'0 de
1938, e preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Vloadas ,,"]0 Tdh'mal de Conta • e m 21 do; l'o\'".olru
d.1938.:\Ao
são devtdos euro luureutos,
nos tcrulOli do decreto 11.° 22;25H).

Extinto

quadro especial de oficiais

milicianos

Cnpitfto miliciano do artilharin,
do mesmo extinto quadro, adido, João da Costa 1\ 11 drndo, quo do l'('grc'';!;o
(lo ~liJlistório do Interior so apresentou ('111 :!4 de Jullt'iro dI' 1\)i38, por ter dpL'ac]o de pr!:'. tm sorvi~o na

2.- Série
polícia
mesmo
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N.o II

preenchendo

vaga

no

(Visada polo T'rfbunnl de Contns om 18 do Fevcroí ro do 1n38. Nâo
8.10 devidos
omotumon tosvuos terra s (lo decreto n.? 22::!57).

Adidos

Tenente, do regimento de infantaria n. o 9, Fernando .A ngusto N oguoira \~olho do Chaby Júnior, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comissão de &01'viço dependente
do :.\Iinistório do Interior,
na guarda
nacional republicana,
devendo ser considerado
nesta
situação desde 2 de Fevereiro do 1938.
(Anotnde,

pelo Tribunal

do Centos

em 1G do Feverelro

do ln3S).

Tenentes, do regimento de infantaria 11.° 12, Fausto José
de Brito o Abreu 0, do batalhão
de metralhadoras
n.? 1, Carlos Amorim Castanheira,
por terem sido
roquisitndos para desempenhar
comissões elo serviço
dependentes
do Minist6rio do Interior,
na policia de
segurança
pública, devendo ser considerados
nesta
situação desde 28 do Janeiro do 1938.
(Anotndo pelo Tribunal

d. Contas em 17 d. Jtc vcreh-o

,1<,

1938).

Tenente

de infantaria,
da 2. fi Ropartição da 1." Direcção
Geral dôste ~Iinisté1'io, Júlio de Oliveira Cidroirc, por
lho ter sido concedida licença ilimitada, devendo SOl'
considerado
nesta situação desde 2 de Fevereiro
de

1938.

(Anotada

polo 'I'rlhunnl

de Contas

em 1'] do Povorotro

de In8).

Por podarias de 12 (Ie Ferereiro findo :
Adidos

Genoral

Casimiro
quisitado pnra
dependente
do
dnnto geral da
nesta situação

do Sousa 'I'olcs, por ter sido redosomponbur uma comi '1';110 do serviço,
Ministério das Finnnças, como co mnnguarda fiscal, dO\'elHlo ser considorudo
desde 5 <lll Fevereiro de Hl38.
Vítor

(A cotada

pojo Trlbuual

do ('opIna em I de revorctro

de 1938).

do rozimento
(ln cnvulurin n." 8, António Mál'io
<io Campo
i"'oarcs. capitâo, do rogimcnto de infantnria n. o 1, .J 056 da Conceição Nogueira Rosas P, ten?ntos do l'(\f.ill1onto di' infantaria n.? 1, .\ntônio Sarntva
(\ ~L\rio :\leol.in, do regimento
do infantaria n." 6,

~[aior,

C"
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Armindo
Sequeira,
do batalhão
de caçadores n." 7.
Luiz )faria Rodrigues,
do batalhão de metralhadorns
11.° 1, António Gonçalo Torgal e Carlos Marques
Loureiro
e, do Instituto Profissional
dos Pupilos dos
Exércitos
do Terra e Mar, José António Vasco Mascarenhas
Júnior,
por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões de serviço dependentes
do ::\li·
nistério do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo ser considerados
nesta situação,
o primeiro.
oitavo e nono desde 5, o quinto desde 9 o os restantes desde 4 de Fevereiro
do 1938.
(Anotada

pelO 'I'rfbunal

do Contns

em 18 do Fvvorotro

do 193~).

Capitãis de infantaria, da escola prática da arma, Adriano
Augusto de Figueiredo
Dores, do batalhão de caçadores n.? 5, Carlos Alberto
Godinho e ela Escola do
Exército,
Pompeu
Lobo do Sousa, por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do l\1inistério do Interior,
na polícia de
segurança pública, devendo SOl' considerados
nesta situação os <lois primeiros
desde 25 de Janeiro
o o
último desde 3 de Fevereiro
de 1938.
(Anotadn

polo Tribunal

do Contas

om 2G de Fevereiro

de 19~5).

Tenente
de infantaria,
ajudante
de campo do general
Francisco Bernardo do Canto, Jorge Alexandre Freire
Garcia, por lhe ter sido concedida Iiconça ilimitada, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 do Fe
vereiro de 1.938.
{Anotada

palo 'I'rtbuual

do Conta

em 23 do Fonroiro

do 193~).

Disponibilidade

Coronel do infantaria,
adido, João <lo Nascimento
Machado, que de regresso do Ministério <las Finanças se
apresentou
em 5 do Fevereiro
de Hl38, por ter doixado do prestar serviço na guarda fiscal.
(Visada polo Tribunal do Oontas em 2G de Fuv erelro do 1938. Xiio
são dovldoa emolumentos,
nos termos do UOCIOtu n.? 22:257).

Capitão do infantaria,
adido, professor do Instituto Profissional dos Pupilos dos Kércitos
do 'I'crru o Mar.
José Ribeiro <la Fonseca ele Mendonça,
por ter deixado de exercer as funções do professor
do mesmc
Instituto,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde 25 de Janeiro de 1\)38.
(Visada

pelo 'I'rtbunal do Con tas em 2G do F'evoretrc UO1938. X no
emolumoutos,
110S termos do docret o n.? 22:2j7).

~rLO dovidos

2." Série
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Tenente de infantaria,
adido, António José Duarte, qUt'
de regresso do Xlinistério das Colónias so apresentou
em ;) do Fevereiro do 1\:)38.
(Vlaada pelo Tribunal de Contas em ~Il de I'el.'reiro
de 1935. Xã
são devidos €llDoh.uneulo:-;, nos termos do decreto u.? 22:2ji).

Oficiais milicianos

de reserva

Alferes miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospecial, adido, com licença ilimitada, João Franco, no"
termos do ~ 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017_
de 2 do Agosto do H)2ü, por ter atingido o limito (h'
idade, devendo ser considerado
nesta situacão desde
31 de Dezembro do 1037, ficando nula e de nenhum
efeito a parte <la portaria da mesma data que o colocou na situação do reserva.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

cm 18 do

do 1936).

FOH'I'"jú

111- PROMOÇÕES
Ministério da Guerra _La

Direcção Geral - 2_a Repartição

Por portarias de 29 de Janeiro do CU/Tente ano :
Quadro da arma de infantaria

Capitão, o tenente,
José de Miranda

do infantaria

do rogiuiento
Andrade.

n.? 20,

(\"isufla poto Tribunal
ua Contns cm 23 do Ft'YOfl'iro do la~;.;;.
Sã.o dovidos omotumentos,
110S termos
UO decreto 11.° 22;~ji\.

Capitão,

António

UO infantaria

o tenente, do regimento
Francisco do Almeida.

n.? 18,

(Visadlt polo Tribunal
do Coutas em ~2 do Fl'VÚI'ciro do 193:-..
:São do vidus omotumoutos,
IlOS tet-mus do decru tu 11.° 22:257 •

Supranumerário

Capitão,-o

nente,

permanente

tenente de infantaria,
::iupranu!lwrário
Luíz Baptista da Costa.

perma-

(\'iSlula polo TI'ihunaI do Contas 0111~:! do "é"cnJiro o{~~),~~~'"
São devldus nmotuurc n tus, uos termo- do decreto D.......... JI).

Regimento de infantaria

n. o 20

•

TOllOllto-coronel, l:iogundo conutn\lanto, O major, ~eglll!df'
comandante
interino, José Francisco
l~aúlho Raso1lo.
.
c
."
d 1'00001"0lro do lV3'.
(Visada
pe lo Tl'lbullnl do
ont as em ...
o "
.0 22:25i).
.J

São devidos

etnolUlUoJltos,

uo s t~rJUO~ do docIsto

n

.
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Batalhão 'IIe metra1hadoras n. o I

}hjor, segundo
Waddingtou,

comnudante,

o capitão

Antonino

)Ioreira

(Visada polo 'fribunnl do Contas em 23 (10 Fevcroiro do 1~3S.
São devidos omo íumoutus, nos termos do decreto n,? 22:2:17).

Supranumerário

permanente

)L~or, o capitão do artilharia,
suprcnumerário
nonte, do distrito de recrutamento
o reserva
Manuel Duarte do Almeida.
(Vbada polo Tribunal
do Coutas OIU 17 de Feveretr
8110 devidos erno lum entos, nos termos do decreto

perman." 10,
o do 103S.

0.° 22:2:>7).

Adidos

Major, o capitão de infantaria,
adido, em serviço no Ministório do Comércio o Indústrin, no Instituto Gcográfico e Cadastral,
Caetano Alborto do Barcelos.
(Vísndn pelo 'I'r-lbunal do Contas em 17 do Fcvcroh-o
de 103~.
São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Capitão, o tenente' de infantaria,
Ministério da Justiça, António

adido,
Afonso

em SCITic;o no
Salavizn.

(Vísnda pelo 'I'rfbunat
do Contas cm lt:; do FI~Yort)ir'o do 1938.
São devidos omotumcutos,
nos tormo s do decreto »." 22:257).

Por portaria de 5 de Feceretro findo:
Regimento de cavelarla n.O 7

Capitão do extinto
nento do mosmo
deias Pereira.

quadro
extinto

de picadores militares,
quadro Eugénio Artur

o toCan-

(Visada
polo Tribunal
do Co ntns em 14 do Fcve rotro de 1988.
São doridos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias

de 19 de Fevereiro findo:

(VIsadas polo 'l'rfbunnl de Ccnt as em 2~ do Fovore iro do 1938_ São
devidos cmotumcn toa, nos termos elo dccruto n.? 22:257).

Govêrno militar de Llsbsa - Quartel general

Major, o capitão
mesmo quartel

do corpo do estado maior, adjunto do
general, Carlos de Azevedo Carvalho.

1.' região militar - Quartel general

1'enento-coronel,
snb-chofo do estado maior. o major do
corpo do esta.lo maior, do mesmo qunrtol general,
António Daniel de ~ratos.

_.-

/;;>;..~r1C

:2.' Série
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~ua!lro

Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenento-coronol,
elo regirucuto de cavalaria
n. ° 5, Francisco
J ustino Mornis Teixeira.
Tcncntcs-coroaéis,
os majores do cavalaria, ela direcção
da arma, José do Melo Pinto de Gusmão Calhoiros e,
do regimento do cavnlnriu n.? 0, Carlos ::'Ilaria Rami-rcs.
l\f njores, os capitãis do cnvnlaria, ela 4. n Repartição da
2.n Direcção Geral dôsto Xliuistório, António Raúl da
Costa JUra c, do regimento do cnvalariu n." 4, Adriano
naJ'C{~S Pore ira Caldas.
Cnpituis, OH tenentes, do rcgimonto (lo cavalaria n. ° 1,
Firmo Baptista Lúcio (la Silva, do regimento
de cavalaria n.? ;~, Raúl do Nascimento
dos Santos Reis 0,
do regimento de cavalaria n." \), Manuel de Assunção
Figueiredo.
Adido

,

adido,
~ih·a.

com licença

ili-

Adido

o major do cavalaria,
adido, adjunto
<lo segundo comandante
da Escola do Exército, IIigino Sanchos Ferreira
Barata.

Tenentc-coronel,

(Visada. pelo Tribunal do Contas em 7 do ,rarço de 1!l3S. São
dcvídos omotumontos,
nos torrnos do decreto u.? 22:257).

Ministério

da Guerra _La

]lOI' I)OI·taria.~

de

j.J

Direcção Geral-

\,

V~\_·~ \~~/

da arma de infantaria

Capitãis, os tenentes, do regimento do infantaria n~_-"''''Mário Artur Fernandes,
do regimento
do infantaria
n.? 13, Mi,(~uel Carneiro de Macedo, do regimento de
infantaria
11.° 18, Adelino Dias elos Santos, J'aime
. Pompílio Auto Silva o José Correia de Carvalho, do
batalhão do caçadores )).0 2, Guilherme Schulze da
Silva 0, do batalhão
do caçadores
n.? 5, Miguel do
Sousa Ferreira
Macodo.

Capitão, o tenente de infantaria,
mitada, Pedro J údice Bustorff

r , '

/:>:~í9- , ',",-,:
\
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3.a Repartição

de Paereit·o fil/do:

Promovido;;
no pOsto de aspirantes
a on.ci0J milicillDOS
llll'dico~, para a 1.fi companhia de saúdo, DOS termos

2." Série
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do decreto n.? 21:365, de 22 de .\_bril de 1032, e continuando na situação de licenciados,
os segundos sargéntos milicianos,
licenciados,
da mesma companhia,
n.? 17/35, Aníbal dos Santos, e n.? 151/34, Fernando
Augusto
de Moura Ramon, contando
a antiguidade,
respectivamente,
desde 27 de Julho e 21 de Outubro
de 1937.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 23 cIG
Dezembro
de 1937, pulilicnda na Ordem elo Exército
n.? 20, 2.4 série, do mesmo ano, que promoveu a aspirante
a oficial miliciano de infantaria
o soldado
cadete n.? 1:004/35, elo regimento de infantaria 11,° 1,
Lúcio Jacinto Nunes, por se reconhecer que o mesmo
foi promovido a aspirante
a oficial para a Escola do
Exército,
por portaria
de 7 de Novembro
de 1037.
publicada na Ordem do Exército n ," 10, 2.:1 série, do.
referido ano.

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministérioda Guerra- Repartição do Gabinete
Por portaria

de 14 de Janeiro

do corrente

ano,'

Reconduzido
por mais dois anos, desde 0 do Fevereiro
findo, no cargo de juiz auditor da secção do Tribunal
Militar Especial de Lisboa, nos termos do § 3.° do
artigo 13.0 do decreto 11,° 23:203, do 6 de Novombro
de 1033, o bacharel Gilberto Magno do Baça Arugão .
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 20 de Fuvcru ro de 1938. Nã"
são devidos emolumoutos,
nos termos do decreto 0.° 22:257).
í

Ministério da Guerra_I.a
PaI' portaria

Direcção Geral-J.a

de 2/5 de Janeiro

(Anotada

pelo 'I'r lbuual

do Contas

Repartição

do corrente

ano:

em 23 de Fevorclro

de 1933).

Supremo Tribunal Militar

Exonerado
do vogal o general,
J oão Estêvão Aguas.

na situação

do rOSerYD,

2,' Série

Ministério
P01'
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da Guerra _I.a Direcção

portaria

Geral-

2.a Repartição

de 22 de Janeiro elo corrente ano ..
Regimento de cavalaria

n.O 2

Capitão
elo cavalaria,
adielo, professor
da Escola do
Exército,
Humberto
Buceta Martins, para os efeitos
do artigo 44.0 do decreto ]).0 17:378, de 27 do Setembro elo 1929, substituído
pelo artigo 1.° elo decreto
n. ° 10:175, de 27 ele Dezembro de 1930.

P01'

portarias de 5 de Fevereiro findo ..
Regimento de infantaria

n.· 6

Xlajor de infantaria,
com o curso do estado maior, em
disponibilidade,
Jorge Dias da Costa.
Tenente miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, do distrito do recrutamento
e reserva n.? G, Filipe
Gomes Gonçalves,
Regimento de infantaria

n. o II

Capitãis

de infantaria,
do distrito elo recrutamento
e reserva n.? 7, José Diogo de Oliveira e miliciano, do
extinto quadro especial,
com o curso da arma, da
2. a Repartição
da 1. a Direcção Geral deste Ministério,
Manuel Francisco
de Sousa Viana.
Tenentes de infantaria, da 2.a Repartição da La Direcção
Geral dêste Ministério,
Alfredo dos Santos, do distrito de recrutamento
e reserva n." Ó, Josó Gonçalves,
e da carreira
de tiro de 'I'rancoso, Aurélio Augusto
eh Cruz Ferreira.
Regimento de infantaria

Tonento
sen-a

n.O 12

ele infautaria,
do distrito de recrutamento
n.? 12, JOtlO Xlauuel Gomes.
Regimento de infantaria

(\

1'0-

n.· 13

Tenentes
de infantaria,
do Arq ui \'0 Histórico }\[ilitar,
Joâo Isidoro ela Silva Alcncastre,
da casa de reclusão
da La região militar, António Augusto Ferreira. Vaz,
da carreira de tiro ele Guimal'ãis, Bernardo Per~ll'a de
Castro o, <la carreira
do tiro de Ovnr, António elos
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Santos Neto e, milicianos, do extinto quadro especial,
do quartel general da 1." região militar, Amadeu do
Almeida Teixeira o, du carreira
do tiro de Lousada,
Manuel António 'I'eixeira de Macedo.
Regimento de infantaria

n.· 14

Tenentes de infantaria,
da 3.a Direcção Geral dõste :\li·
nistório,
Antero
Dãmuso das Neves c, ao ..1rC]_lIiyo
Histórico Militar, Carlos "jIário da Conceiçâo.
Regimento de infantaria

n. o 16

do infantaria,
no quadro da arma, Josino (Lt
Costa e da 3.a H(lparti<:~lO da La Direcção GoraI dês te
Ministério, Manuol Francisco Vidnl Lopes.
Tenentes do infnutarin, da 3.a Repurticão <la Ln Direcção
Gerul dêste Ministério, António de Oliveira, ao quartel
general do govôrno militar de Lisboa, Emílio N UllOS,
do quartel goneral da 4." região militar, José do Pêso
o Sousa Bonchírnol e, da Escola do Exército, JOS(;
Joaquim de Santa Clara Barbas e Jaime Arnaldo da
Veiga Cardoso.

Üapitãis

Regimento de infantal'ia

n. o 17

Capitüis do infantaria,
da Assistôncin aos tuberculosos
do exército, João César Correia Mondes e,. dos serviços cnrtogrúficos
(io exército, Ambrósio Afonso Lou_'
roiro.
Tenente'
de infantaria,
da Repartição Geral dôste Ministório, Júlio da Silva ~radoir<.l, dos serviços curtogrúficos ao exército, .i.. orberto António Macodo Leal 0,
do Instituto Profissionnl
dos Pupilos dos Exércitos de
Terrn e Mar, Francisco
Lima Ferreira
de Carvalho.
Regimento de infantaria

Tenente do infantaria,
sorva n.? 10, Júlio

Regimento

de

infantaria

Tenentes do infnntaria,
dn,
Ç'rlOGerul dõste Ministério,
e José Augusto Fernandes

0861':0

o

1'0-

n. o 20

3.a

Repartição
da L." DirocDomingos José de Freitas
da Cunha Belo.

Regimento de infantaria

Tenente

n. o 19

do distrito do recrutamento
Albano Poreira Durão.

de infanturin, da Escola
da Cunha Dá Mesquita.

n.O

21

do Exército,

Joaquim
I
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Batalhão de caçadores n, o I
Tenente
lharin

médico,
montada

do grupq mixto independente
de artin." 1-1, Alvaro de Sousa Rumos.
Batalhão de caçadores n, o 2

Tenente de infantaria,
do quartel general
militar, G uilhcrme Sehulz da Silva.

da 3.:>' região

8
Capitãis de infnntnria : do distrito de recrutamento
e rcserva n." 2, Francisco
do Olivoira Coelho e miliciano,
<lo extinto quudro especial, (la repartição
de estatística o estado civil do corpo expcdiciouúrio
português,
António Maria Carreira.
'I'cnentcs do infantaria: no quadro eh arma, Augusto da
Cunha ?lIadl!ulo, o milicianos. do extinto quadro espocinl, da 3.A Repartição da :1.a Direcção Geral dês to
?lIinistério, Cm'lotl ?lIarqucs ..."PH'S c, da Direcção da
Arma de Infantaria,
.TOSl' do Xlelo Soares,
Batalhão de caçadores

11.0

Batalhllo do caçadores n.O 9

'I'ouentcs do infantaria:

no quadro da arma, Honriquo
Reud Frazão o :Manuel Fernandes
Pelicano, do quartel p:eneral da 1.a rl'gião militar, Baldomero
Pavão
Barbosa e, da carreira
de tiro de Espinho, Arnaldo
Alfredo Fontes.
Batalhão de me ralhadoras n. o 2

Capitão de infantaria,
no quadro da arma, Guilherme
Ferreira
Pinto Basto Carreira,
som dispêndio para a
Fazenda 1° acional.
Teúentes
de infantaria:
no quadro da arma, Afonso
'I'ávora Ferreira
de Abreu, do quartel general do go"Orno militar de Lisboa, Mário Teles Pamplona e António 1\lYos Mendes: o, do quartel general da 2." 1'0gião militar, Raúl da Conceição Gouçalves Bravo.
Quadro da arma de artilharia
'I'encnto do artilharia,
da escola de aplicação de artilharia do costa o contra aeronaves.
Joaquim Pereira Montoiro de Macedo ~
Regiat8ntG de artilharia

Capitão do artilharia.
Guerreiro Pacheco.

no quadro

ligeira 11. o I
da arma,

João

Josó
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ligeira n.O 3

~Iajor ,de artilharia,
adido, professor
do Colégio Militar, Alvaro Salvação Barreto, para os efeitos da alínea a)
do artigo 45.° do decreto n .? 17:378, do 27 de Setembro do 1929, modificado
p010 artigo 1.0 do decreto
n." 19:175, do 27 do Dezembro de 1930.
Grupo de artilharia

pesada n.O 2

Capitão de artilharia,
com o curso do estado maior, da
4. a Repartição
da 3. a Direcção Geral dêsto Ministério,
Luiz António Simões Candeias.
Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão
culano

ele cavalariu,
de Moura.

no

quadro

da arma,

João

Her-

Escola Prática-de Cavalaria

Hfores: elo quadro elos serviços auxiliares do exército,
do regimento ele cavalaria n.? 4, David elos Santos Pires e do extinto quadro ele picadores militares, elo regimonto do cavalaria n.? 3, Emídio Augusto do Oliveira
Stoffol.
Regimento de cavalaria n. ° I

Capitãis de cavalaria,
no quadro ela arma, Jacques Rafael Sardinha ela Cunha e Francisco Jardim Grunger.
Teuontes de cavalaria, no quadro da arma, David José
Dias Anselmo c, do quartel general do governo militar ele Lisboa, Carlos Alberto da Costa Botelho.
Regimento de cavalaria n.O 2

Tenente
militar

de cavalaria,
do quartel general
do govêrno
de Lisboa, Fernando
Jorge de Aguiar.
Regimento de cavalaria n.O 7

Capitão
de cavalaria,
com o curso do estado maior,
adido, professor
ela Escola do Exército,
Angelo de
Aguiar Ferreira,
para os efeitos da alínea ó) elo artigo lG.O do decreto n." 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937.
Regimento de cavalaria n.O 9

Capitão de cavalaria,
Branco.

no quadro

da arma, Nuno Gonçalves

Quadro da arma de aeronáutica

3Iajor, do batalhão (lo acrostoiros,
Cunha e Almeida.

Carlos

Fernando

da

2.' Série

POI'
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portaria

de 12 de Fevereiro .findo:
Govêrno militar de Lisboa
Casa de reclusão

Comandante, o capitão de infantaria, do quartol general
do govôrno militar de Lisboa, Vicente Gonçalves deAlmeida.
Regimento de infantaria

n. o I

Tenente de infantaria, do quartel general do govêrno
militar de Lisboa, Argilio de Oliveira Rocha.
Re;.imento de infantaria

n.O 4

Capitão miliciano de infantrrria, elo extinto quadro especial, do batalhão de aercsteiros, Júlio Perdigão.
Regimento de infantaria

n.O 8

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do depósito territorial de material do guerra da L" região
militar, Alexandre Pereira Trindade.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Ricardo.

em disponibilidade,

Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
Paiva Cardoso.

n.· 17

Manuel Jo ão

ligeira n.· 3

om disponibilidade,

Regimento de artilharia

Rogério

de}

de costa n.· I

Capitão de artilhm-ia, em disponibilidade,
Correia Bastos Pereira.

Agostinho.

Escola Central de Oficiais

Desenhador da secção técnica, o capitão, do regímen to
de artilharia de costa D.O 1, Mário Norberto Nunes.
Quadro de chefes de banda

Chefe de banda de 2. a classe, do rogimento de infautarir
!l.0 12, Francisco
Carraça Vila Nova, por pedir.
Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano módico de rCSCl'Ya, da brigada
de caminhos de ferro, l\liguel Pereira da Silva.

n.? 2
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findo:

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel
de infantaria,
maior, no quadro da arma,

com o curso do estado
José Joaquim Ramos.

Quadl'o da arma de infantaria

Tonento-coronel,
culano Jorge

do batalhão
Ferreira.

de caçadores

Regiment~ de infantaria

n.? 9, Her-

n.· 6

Capitão, do regimento de infantaria n." 15, António Custódio Gonçalves Monteiro, por pedir.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Raposo.

n.v

II

em disponibilidade,

Regimento de infantaria

Tenente, do regimento
lino Machado.

Batalhão

n,· 21

de infantaria

H, Aníbal Ade-

n."
.

Batalhão independente

Capitão,
do batalhão
Correia, por pedir.

Abel de Sena

de infantaria

de caçadores

de caçadores

Capitão de infantaria,
da direcção
Eugénio de Sá Viana Brandão.

n. o 25

n.? 2, Josó

Pinto

n.· 7

da arma,

Liborato

Batalhão de caçadores n.· 9

Comandante,
da arma,

o tenente-coronel
do infantaria,
no quadro
Alexandre
de Paiva Faria Leite Brandão.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Tenonto do infantaria,
da 3. a Repartição
GoraI dêste Ministério, Josó Vitorino

da 1.& Direcção
I'avia de jIaga-

lhãis.
Direcção da Arma

de

Artilharia

Coronel de artilharia, sub-director do Museu -:\Iilitar, Júlio
Ferreira
da Silva Alegria.
Tenente-coronel
do artilharia,
no quadro da arma, Elísio l\Iário Santos Lôbo.

2.' Série
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Quadro da arma de artilharia

1Iajor

de artilharia

1Ianu01 Duarte

de Almeida.

Museu Militar

Director interino, o coronel de artilharia,
com o curso
do estado maior, da 4.0. Repm-tição da 3.a Dircccão
Geral dêste Ministério, Joüo da Conceição 'I'omaz Rodrigues.
Direcção da Arma de Cavalaria

Inspector
interino, o coronel de cavaluriu,
com o CUISO
do estado maior, da 4. n Reparti<;ão <la 3. a Direcção
Geral dêsto :Ministério, Artur Pereira de "Mesquita.
Regimento de cavalaria

n.· 2

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, António Luiz
Pereira Coutinho.
Tenente de cavalnrin, njudnnte de campo do general Alberto Guerreiro
Peixoto e Cunha, António da Cunha
Viana.
Regimento de cavalaria

Tenente do caval ariu, da escola
Gil de Gouveia Beltrão.

n.· 7

prática

J O~:H'

I

Depósito geral de fardamento

Capitão

da arma,

e calçado

do serviço de ndministrução
nibilidade,
.T osó Ferreira Flores.

militar,

cm dispo-

Presídio Militar

Exonerado
de segundo comandante o capitão, 11:, situação de rescrvn, António Gouçalvcs Cabrita.
~egllndo comandante,
o capitão, na situação de reserva,
secretário,
.losó Dum-te Orais.

Por portaria
Ministério

Mujor

de 2fJ de Fecereiro findo:

da Guerra - 2." Direcção

do engenharia,

vio de Sant'Ana

no quadro
o Silva.

Govêl'no militar

Geral-

2.' Repartição

da arma,

Plínio

Octá-

de Lisboa - Quartel general

Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
da 1,=' Repartição
da L." Direcção Geral
tório, Tito António Godinho.

do o}.ór~it_o,
deste :\1I111S-

ORDEM
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n.O I

Capitão do infantaria, do quartel general do govêrno militar do Lisboa, José Luciano Martins Correia.
Regimento de infantaria

Capitão
cisco
Tenente
cisco

n.O 10

de infantaria, no quadro da arma, António Frando Almeida.
de infantaria, da escola prática da arma, FranAntónio Pires Barata.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
da Costa.

n.O 17

no quadro da arma, Luiz Baptista

Regimento de infantaria

n.> 20

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Miranda
de Andrade,
Batalhão de caçadores n. ° 3
Comandante, o tenente-coronel de infantaria, no quadro
da arma, Manuel Frutuoso de Carvalho.
Batalhão de metralhadoras n.s 2

Tenente de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra o l\1ar, Mário Raúl Carvalho da Silva.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Capitão, do rogimento de infantaria n.? 21, António da
Silva Pinheiro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.O 24

Capitão miliciano do artilharia, no extinto quadro especial, JO~lOda Costa Andrade.
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenente ele cavalaria, do Depósito do Garunhões, Mário
J aimo Machado Faria.
Por portaria de 3 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. ° 2

Capitãis de infantaria, 110 quadro da arma, Adc lino Di s
dos Santos e :Miguel do Sousa Ferreira Macedo.

2.' Série
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n.O 6

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Correia de
Carvalho.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Fernandes.

n.O 10

no quadro da arma, Mário Artur

Regimento de infantaria

n.O 13

Capimo de infantaria, no quadro da' arma, Miguel Carneiro de Macedo.
Regimento de infantaria

n.O 21

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Jaime Pompílio Auto Silva.
Batalhão de caçadores n. ° 2

Capitão de infantaria,
Schulze da Si1va.

no quadro da arma, Guilherme

Regimento de cavalaria

n.O 3

Capitão de cavalarla, no quadro da arma, Raúl do Nascimento dos Santos Reis.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Major de cavalaria, no quadro da arma, Adriano Garcõs Pereira Caldas.
Regimento de cavalaria

n.O 8

Comandante, o coronel de cavalaria, no quadro da arma,
Francisco Justino Morais Teixeira.
Regimento de cavalaria

n. ° 9

2.· grupo

Comandante,
Campos.

o major,

do

;).0

grupo, ~JorLOPires

do

3.· grupo

Capitão de cavalaria, no quadro
Assunção Figu<,iredo.

da arma, Manuel de

ORDEM
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Por portaria de 4 do corrente mês:
Govêrno militar

de Lisboa-Quartel

gener'al

Chefe interino da La Repartição,
o capitão UO oxtintoquadro do oficiais do secretariado
militar, da 1.& Hepartição
da 2. a Direcção Geral dôste Minis tério, J 08('
de Sousa Nunes.
1.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro elos serviços auxiliares
do 2.0 grupo do regi monto do sapadores
de forro, Joaquim Pinto.
3.'

cio exército,
do caminhos

região militar - Quartel general

Chefe intorino da La Repartição,
o ca pitão do extiu to
quadro de oficiais do secretariado
militar, do 1.0 trio
bunal militar territorial de Lisboa, Joaquim de Sousa
Brites.
Regimento de infantaria

n.O I

Capitão do infantaria,
om dispouibilirlade,
da Fonseca de Mendonça.
Batalhão de metralhadoras

'I'enente, elo regimento
sem dispêndio
Distrito

para

de infantaria

José Hiboil'o

n.O 2

11.° 10, José Simões,

a Fuzend a ....ucionul.

de recrutamento

e reserva

'

n.O 13

Chefe, o coronel do infantaria,
em dispouibilidado,
J oâo
do Nascimento Machado.
Sub-chefe,
o tonentc-coronol
de infantaria,
chefe iuterino, Gualdino Augusto Videira.
Regimento de cavala-la

Capitão de cavalaria,
Lúcio da Silva.

no quadro

Regimento de cavalaria

Capitão

do cavalaria,

no quadro

n. ° I

da arma, Firmo Baptista
11.° 3

da arma, José António

Morais.
1.0 tribunal

Secretário,

militar

territorial

de Lisboa

O capitão
do extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar, da Direcção da Arma de J..
oronáutica, António José de Sousa.

2.- Série
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2.° tribunal militar territorial de Lisboa
Secretário,
o capitão do extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar, da Reparticno
Geral dêste ~Iinistérío, JOSÓ Cândido da Conceicão Baião.

Ministério da Guerra - 3. a Direc~ão Geral-I.
PU/'

portaria

de 2 de Janeiro

a

Repartição

do corrente

ano:

(Yisaua pojo T'rfbun al do Contas em 12 de Fovcrelro
São doví Ios cmotumeuto s, nos termos do decroto

... T

11.0

de 1038.
22:257) .

omeado instrutor
eventual da Escola Central do Ofi. ciais, cllllllllatiyuiuGutc
com as funções que j[t exorce,
o coronol do serviço de adruinistrnção
militar Edgar
Augusto Cardoso,

Por portarias
Exonerado
Oficiais

de 27 de Janeiro

do corrente

ano :

de instrutor
eventual da Escola Central de
o major do corpo do estado maior, J oviano

Lopes.
(Anotada

1'010 'I'rtbunal

do Contns

em O de F'everelrc

do 1038).

Exonerado
de professor
da 9,a (I o II partes) o 13,a disciplinas da Escola Central do Sargentos
o tenente do
serviço de administrução
militar Artur Gonçalves da
Silveira, que passou à situação de adido, por portaria
de 24 do Abril de 1937, publicada na Ordem do Exército n. o 8, 2, a sério, ti O mesmo ano.
(Anotada

poro Trillunal

d

Conta

em 1 d. Fuveruíro

do 1938) .

O coronel
d,' uoronáutica 'I'cófilo .JOHÓ Ribeiro
da Fonseca o o Acapitão de cavalaria, com o curso d?

.1:" om(\ado~

estado maior, A\!l"do do Agniar Ferreira,
rospectíyumcnte, instrutor
ovcutuul o instrutor permanente da
Escolu Central de Oficiais.
(Visada.; pelo 'I'r-íbunal d. Coutns om 12 de I'ovorelro d. 1938.
São deyidos emolumentos, nos termos do decreto D,o 22:267).
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Ministério

da Guerra - Repartição

Por portarias de 29 de Noxembro

2.' Sé1'Íe

Geral
do ano findo:

(Visadas pelo Tribunal (](\ Contas cm 21 do FL'VL'I'üiro de 1038 as
('inco prhne írn-, fi 1'11l 22 do mosrno míhi t' ano a úl tlma. 'si\o
de vIdos cmoluruontus.,
1I0~ termos
do drv-rr-t o n.? 22:257).

Nomeados professores provisórios
elo Instituto Profissional elos Pupilos dos Exércitos de Terra o Mar, cujas
funções vêm desempenhando desde a data das referidas
portarias, nos termos do artigo 90.0 e seu § único e artigo 140.0 do decreto n. o 18:876, de 23 de Setembro de
1930, os oficiais a seguir designados, cumulativamente
com os lugares que a cada um vão indicados, com excepção do quinto:
Capitão de artilharia António Vicente Teixeira, no
grupo de defesa submarina de costa;
Capitão de engenharia Henrique Herculano Santa
Clara da Cunha, na inspecção do serviço do obras
e propriedades militares;
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, José da Cruz Ribeiro, oficial de serviço
do mesmo Instituto;
Capitão de infantaria Alberto Correia Duarte, comandante do companhia no mos mo Instituto;
Tenente de infantaria Filipe Augusto do 6 Costa;
Capitão de engenharia Raúl Barbosa Ferreira Yidigal, no regimento de sapadores mineiros.

P01'

portaria de 17 de Janeiro do corrente ano:
(VIsada po!o 'I'ribunnl do Contas OID 22 do F'overel ro de 1938. São
devidos omolumontos,
nos termos do docrolo n.? 22:257).

Nomeado O tenente do serviço de administração
militar Francisco Garcia de Brito, professor efectivo do
5.0 grupo do disciplinas do Colégio Militar, nos termos
dos artigos 73.0 o 81.0 do decreto n.? 18:G08, do 14 do
J ulho do 1930, na vaga do coronel do cavalaria Benjamim Luazos Montoiro Leite e Santos. exonerado do referido lugar, por ter sido abrangido 1;01a doutrina do artigo 83.0 do referido decreto, por decreto do 27 de
Outubro do 1934, observando-se o § 1.0 do artigo 2.°
do decreto n." 28:402, de 31 de Dezembro ele 1937.

2,' Série
P01'

lt3
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portaria de 29 ele Janeiro
(Anotada

polo Tribunal

elo corrente ano:

de Contns om 22 dc-Fevcrolro

de ln38),

Exonorado
do lugar de professor ordinário efectivo do
Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra
o Mar, cujas funções deixou de exercer em 21 de Janeiro do 1\:)38, o coronel do serviço do administração
militar Edgar
Augusto
Cardoso,
em cumprimento
do
disposto no artigo 91.0 do regulamento literário do mesmo
Instituto (decreto n. o 18:876, de 23 de Setembro de 1930),

Por portaria

de 19 de Feoereiro findo:
Museu Militar

Exonerado,
a seu pedido, do cargo do director,
o
coronel reformado Vítor Leopoldo Machado da Câmara

e Silva.

vMinistério
Por port

iria

COMISSOES

da Guerra - Re~artição

do Gabinete

de 9 ele Fevereiro fiado:

Dissolvida

a comissão a que se refere a portaria
do
de 1D33, encarregada
da escolha, inutilizas~o ?U, venda de livros o papéis do Arquivo Geral dês te
MIl1IsterlO, e q uo tem actualmente
a seguinte constiturção :
1l) de Junho

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Liberato Damião Ribeiro Pinto;
Coronel de iutautaria,
na situação de reserva, J'o ão
de Passos' Pereira de Castro J únior ;
Te ionto-coronel
do extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar, na situnção do reserva, Autónio Júlio Bolo de Almeida;
C ipitâo (10 extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva,
Leopoldo
.Joii
o
das
Doros
Saraiva'
'
,
C apltão
de artilharia Elisou .T OS(\ Pinto Vilas Boas;
Capitão do artilharia
"Manuel Voloso ;
Capitão de cavnlarin Teófilo Duarte,

•
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AUMENTOS

SÔBRE

N," :3

2.' Série

O SÔLDO E DIUTURNIDADES

2.a Repartição

Ministério da Guerra _1." Direcção Geral-

Conocdid as as vantagens do que trata o decreto
u.? 20:247, de 24 (le Agosto de 1931, desde as dutas
quo lhes "lo designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado
o tempo de permanência
no oflcialato desde as datas em que são consider-adoq
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 sObre o'sOldo:

Por portaria

de 18 de Dezembro

do

((/lO

findo :

(Visada pelo Tr íbunal do Contas em 8 de Pevoreiro do 1938. São
devidos emolumentos,
1108 tr-rmos do decreto
n." ~2:257).

Farmacêuticos - tenente-coronel
José :Maria Pinto da
Fonseca, na Farmácia Central do Exército, desde 1 de
Dezembro d() 1937,
Idem para
sOldo:
P01'

o segundo

podaria

aumento

de 10 por cento

de 18 de Dezembro

sõbre

o

do alio fiiulo :

(Visada polo 'I'rlbun nl de Contas ern o do F'evcreiro do la3ti. Silo
doridos emolumentos,
nos tormos do docroto 11.° 22:257).

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar - tenento José Marques Martius, em serviço na Farmácia
Central do Exército, desde 1 de Dezembro de Hl37 ,

Idem para
sõldo t
]>01'

o terceiro

portaria

aumento

de 10 por

de 18 de Dezembro

cento

sõbre

o

do ano fiiulo :

(Visada relo 'I'rtbuuul do Cont ae om 8 do Fevorolro de 1938. S1ío
devtdos omol umeutos, nos termos do decreto 11.° 2~:257).

Administração

militar - capitão ::\ful'tiniano Homem (licm serviço na Funnácia Central do Exérdesde 1 de Dezembro de 1937.

Figueiredo,
cito,
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DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz V ormolha 9. ue lhos vão indicadas
o oficial e furriel a seguir mencionados,
é-lhes permitido
usar as respecti vas insígnias:
Cruz Vermelha de Dedicação
TC'llonte, na situação de reserva,
Antero Luiz

Martin s

Figueira.
medalha de Agradecimento
Furriol n.? 167 lEi., do grupo de artilharia pesada D.O 1,
1Ianuel Correia Laje, para usar o n.? :? na fivela da
medalha, por ser agraciado pela segunda vez.
Primeiros
cabos, n. ° 37~/E., do regimento de infantaria
n.? :?O, António Gilberto Cantante Amado, e n." 33/E.,
da G.a companhia
do regimento
de supadorcs
de caminhos de ferro, Filipe Mcndonca,
sendo o primeiro
para usar o n.? 7 na fivela da medalha, por ser agraciado pela sótimu vez.

Ministério

da Guerra _l.a Direcção Geral-

2.a Repartição

2) Publica-se
a lista de antiguidade
dos oficiais das
diferentes armas, com o curso do estado maior, que, nos
termos do artigo 6.0 o seu § LOdo decreto n. ° 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, têm ingresso no Corpo do
Estado lI[aior, com indicação da situação em que ficam
no respectivo
que dro :
ConOXÉIS:

Fernando Augusto Borges Júnior, de infantaria, no <luadro.
Vitorino Tlom-iquos nodinho,
de infantaria,
no quadro.
Henrique Sátiro Lopes Pires Xlontciro, no quadr?
.
José Esteye" da Conceição :JIascarenhas,
de arttllull"la,
no quadro.
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Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa, de infantaria.
em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
adido.
Aníbal Cósar Valdez de Passos e Sousa, de artilharia,
no quadro.
João Carlos Pires Ferreira
Chaves, de infantaria,
no
quadro.
Ernesto de França Mendos Machado, de infantaria,
no
quadro.
José Cortês dos Santos, de artilharia,
no quadro.
Alfredo Ernesto da Cunha, de infantaria,
no q uadro ,
Joaquim
Maria de Oliveira Simões, de infantaria,
no
quadro.
Joaquim
dos Santos Correia, do infantaria,
no quadro.
Vasco de Carvalho,
de artilharia,
no quadro.
Fernando Falcão Pacheco Mena, de artilharia, em serviço
no Ministério das Colónias, adido.
António J os6 Bernardes da Xlir anda, de artilharia, supra-

numorário.
Alvaro Teles Ferreira
de Passos,
numerário.
José Guerreiro
de Oliveira Duarte,
numerário.

do artilharia,

supra-

de artilharia,

supra-

TEXEXTES-CORO:XÉIS:

José Maria Cabral de Sampaio, de infantaria, no quadro.
César Augusto Mano, de infantaria,
no quadro.
António Daniel de Matos, de infantaria,
no q uadro.
Alberto
Xavier
de França
DÓ1'Ía, de artilharia,
no
quadro.
Salvador
do Oliveira Pinto da França, de artilharia,
no
quadro.
Francisco Aires do Abreu, de artilharia, no quadro.
José Filipe de Barros Rodrigues,
de artilharia,
no q uadro.
1\fAJORE~ :

Luiz Pinto Lolo, do infantaria,
om serviço no Ministério
elas Colónias, adido.
António José Adriano Rodriguos, de infantaria, no quadro.
Reinaldo Valo de Andrade,
de infantaria,
no quadro.
Manuel Francisco
Marq ues Valente,
do cavalaria,
no
quadro.
Carlos ele Azevedo Carvalho, do infantaria,
no quadro.
Júlio Mário da Silva Nascimonto, do artilharia, DO quadro.
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Adolfo do Amaral Abranches
Pinto, de artilharia,
serviço no Ministério das Colónias, adido.
J oviuno Lopes, de artilharia,
no quadro.
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em

CAPI'l'ÃIS:

José Guimarãis
Fisher,
de infantaria,
em serviço no.
Ministério das Colúnias, adido.
Aníbal de Faro Viana, de infantaria,
no quadro.
Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches,
de infantaria,
no quadro.
António Honriques
da Silva, do infantaria,
no quadro.
José Viana Correia Guedes, de artilharia,
no quadro.
Frederico
da Costa Lopes da Silva, do infantaria,
no
quadro.
Celso Mendes dA Mag alhãis, de infantaria,
no quudro ,
1Ianuel Gomes de Araújo, de infantaria,
no quadro.
João Cândido
Figueiredo
Valente,
de infantaria,
no
quadro.
José da Costa Pereira Estaço de Sacac1ura Bote CôrteReal, de artilharia,
no quadro.
João Carlos de Sá Nogueira,
de artilharia, no quadro.
Fernando
dos Santos Costa, de infantaria,
no quadro.
António Augusto de Sousa, de infantaria,
no quadro.
Horácio 'Madureira dos Santos, de artilharia, no quadro.
Manuel Lopes Pires, de artilharia,
no quadro.
Os tenentes-coronéis
José Maria Cabral de Sampaio
e César Augusto Mano irão intercalar
quando promovidos ao pôsto de coronel, e mantendo a sua antiguidade,
imediatamente
à esquerda do coronel António José Bernardes de Miranda.
O capitão J osé G nímarãis Físher irá intercalar quando
promovido ao pôsto de major imediatamente
à esquerda
\10 major Adolfo do Amaral
Abranches
Pinto.

3) Declara-se
que o coronel
do corpo do estado
maior Fernando
Au custo Borzes Júnior foi aprovadonas provas especiais bde aptidão '" para o pôsto de general
om 8 de Fevereiro
findo, com a classiticaçllo
de apto,
sendo-lho aplicável,
desde esta data, a designação
do
coronel tirocinado,
nos termos da determinação
III da
Ordem do Eaérctto 11.° 0, Ln série, de 1928.
4) Declara-se
que os oficiais no dia?t~ nomeados, pro:
movidos pela presente Ordem do Exercito, contam a an
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as datas

quo respec·

Corpo do estado maior
Tenente-coronel
António Daniel de Matos. dosdo 1 de
Janeiro de 1938.
.
Major Carlos de Azevedo Carvalho, desde 1 de Jnnoiro
de 1938.
Infantaria
Tenente-coronel
José. Francisco
Faúlho Rasoilo, deselo
30 do N ovembro de 1937.
Majoree Caetano Alberto do Barcolos e Antouino Moroiru
Waddington,
ambos desde 30 do Dezembro ele 1()37.
Capitãis:
Luiz Baptista ela Costa, António Afonso Salavizn o
José do Mir anrla Andrade,
todos desde () elo Dezombro de 1937.
.
António Francisco
de Almeida, desde :?O de Dezembro do Hl37.
Adelíno
Dias elos Santos,
Jaime Pompílio Auto
Silva, :\Iário Artur Fernandes,
:\Iiguel Carneiro
de :\1acodo, Miguel do Sousa Ferreira
:\Iacoelo,
Pedro
Júdice
Bustorff
Silva,' Josó Correia
ele
Carvalho
c Guilherme
Schulzo da Silva, todos
desde 1 de Janoiro de 1\:)38.
:Major Xlanuel Duarte
bro do 1937.

Artilharia
do Almeida,

desde

29 de Novem-

Cavalaria
Coronol Francisco
J ustino ::\Iorais Teixeira,
desde 1 do
Janeiro de 1938.
Tenentes-coronéis
Carlos Maria Ramires, Iligino Sanches
Ferreira
Barata o José de Melo Pinto de Gusmão
Calheiros, todos desde 1 do Janeiro de 19138.
:\Iujores António Raúl da Costa Mirn o Adriano Garcês Pereira Caldas, ambos desde 1 do Janoiro de 193'1.
Capitãis :\Ianuel de AiS~un<:rLOFigueifedo,
Raúl do Nascimento dos Santos Heis o Firmo Baptista
Lúcio da
Silva, todos desde 1 do Janeiro de 1938.
Extinto quadro de picadores militares
Capitão Eugénio Artur Candeias Pereira, desde 1 de Ju. neiro de 1038.
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N.o 3

Francisco

Nunes

Claro, que pela presente

Ordem do Exército regressa ao
quadro da arma de infantaria,
nos termos elo § único do
artigo 50.0 do decreto n." 28:401, de 31 ele Dezembro
d.e 1937, continua
rUL n."

pertencendo

ao regimento

de infanta-

15.

6) Dcclarn-so
(lue os tenentes-coronéis
ele infantaria
João Pedro da Silva e Jaime 'I'ornaz ela Fonseca, prol;lO.vidos. a êsto pósto por portaria
elo 11 de Dezembro
ultimo, lnf'el'ta na ONtem do Exército n.? 20, 2." série,
de Hl37, passam a contar a antiguidade
do mesmo põsto
desde 29 de N ovembro do referido ano.
7) Declarn.sr, que os majores de infantaria Óscar Kol
d~ Alvarcnga o Caetano }Ianuol Cordeiro Rosado, promovides a êste põsto pela ONtem do Exército n." 1, 2." série,
do corrente
ano, passam
a contar
a antiguidade
elo
mesmo pôsto desde 30 do N ovcmbro de HJ37.

8) Declara-so que o major de infantaria Alfredo Ribeiro Forroirn,
adido, professor
do Instituto
Feminino
de Eduoaçüo c Trabalho,
deixou ele estar nesta situação
cm 8 de Fevereiro findo, contin uando porém na de adido,
no Xlinistório do Interior, por ter ido prestar serviço na
guarda nacional republicana,
desde a mesma data.
0) Declarn-so quo os capitãis ~ranuel Otero Fcr reirn
(} J osino da Costa O tenente António Amaro Romão, todos do infantaria,
doixur am do exercer as funções do
ajuduntes do campo, respectivamente,
dos goner ais Raúl
Olímpio Boaventura
Ferrnz, António Baptista Justo o
Casimiro Vítor de Sousa Toles.
10) Declara-se
que o capitão do infantaria,
na sit~laç:ão do reserva,
José Joaquim de Brito, presta serviço
na Assistência
aos tuberculosos
do exército, nos termos
da aliueu e) do 11. o 3. o do artigo 2. o do decreto n. o ~ô:403,
do 31 do Dezembro de 10:37.
11) Declara-se que o capitão de infantaria, na situaC;tlO
de reserva,
Constantino
tia Costa Azoyodo presta serviço 11 titulo provisório
na direcção do selTiço do .obras
e p;opriedades
1Uilitaro~ do gO\'êroo militar de LIsboa.
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12) Declara-se que o capitão de infantaria Luiz Baptista
da Costa, promovido para a situação do supranumerário
permanente,
pela presente Ordem do Exército, passa a
ser contado no quadro dos capitãis da sua arma, nos
termos do artigo 51.° do decreto n.? 28:401, de 31 do
Dezembro de 19;)7.
13) Declara-se
que os oficiais no diante nomeados froqüentaram
na Escola do Transmissões,
com aproveitamento, no corrente
ano, o primeiro curso de transmissões:
Tenentes:
de infantaria,
José António de Almeida ;
de cavalaria,
lIugo da Silva Leitão, Albortino.
Carlos Montenegro
Ferreira
Xlargarido o, do artilharia, Luiz Teixeira Soares da Mota e Bernardo
Robêlo Diniz do Aiala,
Alferes:
de infantaria,
Eduíno João Geraldes, Albertino Carreira Mariano , Josó Joaquim Machado,
Alvaro de Andrade Salgado, José Sacadura
Moreira da Câmara e, de cavalaria,
António Feliciano Pereira Rabnça.
14) Declara-se que o tenente de infantaria, na situação
de reserva, Francisco
Correia foi nomeado, a titulo llrovisório, para prestar serviço na 7. a compan hia do reformados.
15) Declara-se
(lue o tenente de infantaria Raúl Cordeiro Pereira
de Castro exerce no corrente ano lectivo
as funções do auxiliar de mestre de gimnústica
o esgrima da Escola do Exórcito, nos termos do n.? 10,° do
artigo 10,° do decreto D.O 18:883, de 27 ele Setembro
de 1030, cumulativamente
com as que desempenha
na
Escola de Educação Física do Exército.
16) Declara-se
que o tenente, do batalhão de morralhadoras
n.? 2, Abílio Gonçalves
dos Santos foi nomeado adjunto da carreira de tiro do Coimbra, cm substituíção do tenente da mesma unidade J OSÓ Simões, que
foi transferido
para o regimente
de infantariu n." 10.
17) Declara-se que o major de artilharia Manuel Duare
de Almeida, promovido
lHl.!'a a situação de suprnnumcrário permaucutc
pela presente
Ordem do Exército,
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passa a ser contado no quadro dos majores da sua arma.
nos termos do artigo 01.° do decreto-lei n." 28:401, de
31 de Dezembro de 1937.
18) Declara-se que são nomeados para freqüentar o
curso de comandantes do grupo no corrente ano lectivo
na Escola Prática do Artilharia, que deve ter inicio em
16 ~? Junho próximo, os seguintes capitãis de artilharin
e mlhcu:mos do extinto quadro especial:
Artilharia

Jaime _J osé :J,Ial'tins, adido, com licença ilimitada;
Joaqlllill dos Santos Barata, adido, no Ministério das
Colónias;
Alexandre dos Santos 1Iayer, adido, no Xlinistório das
Colónias;
João da Costa Teixeira Pinto, do rezimento de artilharia do costa n.? 1;
~
Alcino Miguel Pereira Rodrigues, do regimento de artilharia ligeira 11.° 2.
Milicianos

António Esquível, adido, no Ministério das Colónias;
António Maria Fernandes, adido, com licença ilimitada.
As autoridade" de quem dependem os oficiais nomeados promoverão
a sua aprescnteção
na Escola Prática
de Artilharia na véspera do início
curso.

ao

19) Declara-se que o tenente de artilharia João António Montalvão dos Santos e Silva desistiu de ir servir
nas colónias durante o corrente ano.
20) Declara-se que suo nomeados para freqüentar o
curso de comandantes de bataria, no corrente ano lectivo, na Escola Prática de Artilharia, que deve ter inicio em 1 de Junho próximo, os :-;eguinte' tenentes 11e
artilharia e milicianos do extinto quadro especial;
Artilharia

Pedro FIlipe Adeodat de Brion, adido, com licença ilimitada.
j cão Fernando Gouveia, adido, com licença ~limita(~~..
Gabriel José dos Santos Júnior} adido, com licença 1111111'
tada,
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}..ntónio Rodrigues Amorim, adido, com licença ilimitada.
António Augusto Lico, adido, com licença ilimitada.
Alfredo
de Azevedo
Fonseca, adido, no Ministórin
das

Colónias.
Milicianos

Francisco
de Sena Esteves Oliveira, adido, com licença
ilimitada.
Luciano Lacerda
do Almeida, adido. com licença ilimitada.
Francisco
~Iollteiro Grilo, adido, no j[inistél'io das Colómas.
As autoridudes
do quem dependem os oficiais norneudos promoverão
il sua apresentação
na Escola Prática
de Artilharia
IH\ véspcru
do início do curso.

21) Declara-se qne o major de cavalaria, em dispouil.ilidado, António ~Iúrio de Campos Soares chegou li.
altura para' entrar no respectivo uund ro em 1 de Janeiro
do corrente ano.
22) Declara-se
que os cupitãis João Herculano
do
::'Ifoura, Jacques
Rafael
Sardinha
da Cunha,
Carlos
Afonso de Azevedo Cruz Chabv, Jo:'\6 António Morais
o Vasco Fornun.lo
Lopes, o tenentes
António Sobrnl
do Almada
Negreiros
e Foruando
JOI'ge de Aguiar,
todos de cavalaria,
deixaram
de exercer as fuuçõos de
ajudantes
dr campo, respectivamcnto.
dos generais José
.le Oliveira
(lomes,
.Ioão Baptista de Almeida Arcz ,
Domingos
Augusto
Alves da Costa Oliveira,
l'~rnesto
~Iaria Vieira du Rocha, José Justino Teixeira Botelho,
Jofio Carlos Craveiro Lopes e Júlio Augusto Rodrigues
de Aguiar Júnior.

23) Declaru-se que o capitão de cavulurin, na situação
de reserva,
António Goncalvos Dias presta serviço na
::? a Repartição
da V, Direocâo Geral dõsto Ministério.
24) Declaru-so
quo o capitão d(\ ongonhuria Francisco
I':dual'do Bapt.st«,
em serviço uu inspecção das tropas
ele cornuuicucão,
foi nomeado, a seu pedido, para freqüentar o curso do informação elo 2.° gr-iu no corrente ano
lectivo, devendo SOl' mandado apresentar na Escola Central de Oficiais em 17 de Abril próximo.
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25) Declara-se
que são nomeados para freqüentar
o
curso de chefes de serviço, no corrente ano lectivo, na
Escola T'rútica <lo Engenharia,
que do vc ter inicio om 30
do 1faio próximo, os bsegnintes capitâis dr ongenhnria e
milicianos do extinto quadro especial:
Engenharia

\f[nio .ro~(! Ferreira
?\Icncll''': adido, 110 Ministêrio das
Uulóuins.
JfUllUol Alox,tnul'o
do Castro Prata Dias. adido, com
licença ilimitada.
Alfredo Ventura
Ferreira
Brandão, adido; com Iiccneu

ilimitada.

Milicianos
Vicente de Chayos Cimbron Bo rges dl~ Sousa, da direcção dos serviços de obras f' propriedades
militares
dos /\(;ôros.
Carlos Fcrreirn Sampaio,
ndido. «orn licença ilimitada.
JIalluel António Vieira o Sou:;a. adidu, no 2\1inibtório das

Colóniue.

'.

As autoridades
de quem dependem os oficiais nornondos promoverão
a sua apresentação
na Escola Prúticu
de. Engenharia
na véspera do início do curso.
2()) Decluru-sa
que froqüen taram o curso de comandante de companhia, com uproveitumento,
na Escola Prritica de Engonharia,
no corrente ano lectivo; os tenentes
do engonhuria .J úlio :~ngelo de ;-';ou"a Monteiro, Adriauo
Vieira Coelho dos Santos Mnced o, José Domingos Peres
Garrido, Yorgílio Serafim Cardoso Pereira, Manuel Alcobiu Veloso, Adriano Braudão
do Vasconcelos,
Artur
Augusto Lopo", José Carlos Vaz Soares Baptista, Carlos
:\figuel Lopes da Silva Freire (' Duarte José Martins ela
Costà Pereira.
~7) Declara-se
que o tenente do serviço <k adruinistração militar , adido, cm l;Ol"\ iço nas oficinas gerais . de
fardamcnto
o calçarlo, Paulino .\fon~o Esto\es, contlll.u.a
na mesma situação, mas em Sl'l'viço na Manutenção :\hlttar, desde lü do Foveroiro findo.
28) Declara-se
mestre de canto

quo deixa de prostar
serviço como
coral no Tn"titllto Pl'otis~ional dos PIl-
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piloso dos Exércitos
de Torra e Mar o chefe de banda de
do batalhão de caçadores n.? 7, Tomaz Jorge
Júnior.

L." classe,

29) Declara-se
que o chefe de banda de L." classe,
em disponibilidade,
Guilherme Joaquim Bôto da Piedade
chegou tI altura para entrar no quadro em 1 de Janeiro
do corrente ano.
30) Declara-se
q ue prestam serviço na 3. a Repartição
da L." Direcção
Geral dêste Ministério
os capitãis, na
situação de reserva, Aparício de Paula Pacheco e J oaquim Pinto.
31) Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Xlaunel do Jesus Magnlhãis
continua
a comandar
a
I. a companhia de reformados.
32) Declara-se
'lue presta serviço no distrito de 1'ecru tamento e reserva II. o 11 o capitão, na situação de
reserva, Augusto de Sonsa Medeiros.

33) Declara-se
que o capitão, na situação do reserva,
Luiz César Rodriguos
foi nomeado director da carreira
de tiro de Ovar, em substiturçâo
do tenente de infantaria António dos Santos Neto, que foi transferido
para o
regimento do infantaria n. o 13.
34) Declara se que o tenente, na situação de reserva,
Adriano A ugusto Geraldes
continua exercendo
as fuuções de director da carreira de tiro de Almeida,

35) Declara-se

que o tenente, na situação de reserva,
dos Santos Aboim deixou ele prestar
serviço na
~.a Repartição
da l.a Direcção Goral dêste Mini ...tório.
passando
a prestá-lo na comissão de assistõucia aos tuberculosos
do exército.

João

36) Declara-se que o tenente, na situução do I'CS01'\"a,
:JIanuel Marciano presta serviço no Ministério do Iutcrior, como comandante
da polícia do sl'gl1rnnça pública
11c Portalegre.

2.' Série
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l.a Repartição

37) Declara-se
que o primeiro
sargento
cadete, do
batalhão de metralhadoras
n." 2, Humberto Oarvalho da
Conceição; promovido a aspirante a oficial miliciano para
o regimento de cavalaria
n , o 8, por portaria de 23 de
Dezembro
de 1937, publicada
na Ordem do Exército
tI.O 20, 2. a série, do mesmo ano, pertencia
ao regimonto
do infantaria n.? 20.

. :~8) l~cclara·se que os soldados cadetes, do regimento de
mfantana 11.° 2, n.? 474,35, Francisco Pereira, n.O 461/35,
João da Silva Oavalhoiro, e, do batalhão do metralha(lora.s n. ° 3, n. ° 308/35, Horácio Taveira Malheiro, promondos
a aspirantes
a oficial milicianos por portaria
de 23 de Deí':ombro de 1937, publicada na Ordem do
Kt'àcito H.O 20, 2.<1 série, do mesmo ano, eram, respectivumonta, soldados cadetes n," 298/35, do batalhão
(le caçndoros n.? 2, n.? 4ll1/33, do regimento de infaudo infantaria
tariu 11.0 20, o n.? 1:0213f), do regimento
11.° 18, devendo
ser considerados
como promovidos
para
as suas unidades,

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3.a Repartição

:;\)) Deelara-se que, conforme preceitua o artigo 3. o (1"
decreto n." H:525, do 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Beatriz Amélia do Xlesquita Osório para
receber, ao abrigo do n." 1.° elo único do artigo 1.° <lo
mencionado
nentecoronel

*

decreto, os vencimentos
de seu marido, tedo serviço de admini-tração
militar, na situaçào do separado do serviço, Abel da Fonseca Osório,
in ternado na Casa do Saúde do Telhal.

40) Declara-se q U<', conforme preceitua o artigo :1.0 110
decreto n.? J-!:625, do 26 de Outubro de 19:!7, foi considcrnda hábil Emília Ferreira
de Vasconcelos
para rocohor, i1.0 abrigo do n." 2.{J do $:i único do artigo 1.~ do
mencionado decreto
na qualidade do tutora do 11m filho
menor os Yencime~tos do SO" un do cubo n. ° ~:08ó', da
7." c~lllpanhin
de reformad~s,
Joaquim
Ferrt>ira dn
Costa, internado na Casu de Saúde (lo Telha].
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La Reparti~ão

dos coronéis tiroeinunnus escolus prúticas;
l'assam a ter (I seu início nus datas u seguir iudicudns,
íieamlo assim alterada
a determinação
33) inserta na
Urdem do E.Tácito n." ~, 2.a série, do corrente ano, na
parto que diz respeito a p"tes estágios.
41) Declaru-se

fl's 11 realizar,

11UO

uo ,

o!' r--tágios

corrente

<1110,

Escola Prática
de Ca\'ularia.
:Março, devendo a apresentação
Escola
~\1ar<;,o.
Escola

Prática

do Artilharia,

de 'I'rnnsmissües.

E:-;cola Militar

14 de Março a: 19 (h'
efectuar-se
cm 1:"3.
21 di' )[ar!.:(') a 27

2~l (](' Marçe a

do Aeronáutica,

11('·

4, ele Abril.

Ü (lo Abril

a 12

11('

Abril.
Escola
Ahril.

Prática

}ijscola Prática
Abril.

de Infantaria,

14 de Abril

n 20 (le

de Kngenharia,

22 de _A1>ril a 28 c}c-

42) Declara-se
que estilo em condições de ser considerados
«instrutores
de topografia»
os seguinte"
ofiriais:
Capitãis de infantnria
Ricardo de Andrade
e Jn:;Ó'
António da Silva.
Tenentes,
de infantaria.
C;trlos Ho!1rígnes Varela;
Alfredo da Sil va Cardoso, Celestíno JOSÓ 80a1'0:-;
Garcia Gomes e José Boto e, de artilharia, Artur
Aragão Pinto de Andrade.
43) Declará-se que o curso .le segundos mecúniros a
realizar na Escola Militar de Aeronáutica,
no presente
ano loctivo, devorá ser freqüentado
por :?5 alunos, fieando
assim alterada
a. determinação
33) inserta na Ordem do
Exército n." 2, 2.a série, do corrente ano, na parto ql1!>

diz respeito a êsto curso,
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VIII - ANÚNCIOS
Escola

Mi Iltar

'Declaração de vacaturas do maglstã"io
~08
termos do artigo 1;3." 110 decreto u." 12:704, lle
2~) (le Outubro de 1\:)28, com as rectificações
do decre.to
n.? 1B:()õ7, de 23 de Maio tio 1927 (Ordem do Exército
3
de 15 de .Junhu de 1{J:?"i), o para efeito
11." G, 1. série,
Ill)
rvspectivo
provimento,
faz-se público quo, pl'lu cousclho de instru<;klo
foi declarudo
V<l"'O o lugar de p1"'f o-sor da G.:L curh-iru
,
I;>
! Ba!istit:'<l externa
e "um, til! I'teuI,'i)cs nI0teorologiu).
O;; candidatos
ao referido lugar devem sutisfazer
a,.,
'Conui<;ões prescritas
no artigo 2.° e sou § único do 1'e1!'\llamento para o provirneutu
dos lugares do uiagistéri o
da E"l'ola
~lilital', aprovado
por decreto n.? 13:761. de
13 dl' Junho do 1927 (lJilr.rlo
do UOVé/'l1O 11.0 l~l,
1.:\ "I;rie, de ln de Junho de H)~7).
Os candidatos
devem apresentar
na secretaria
dost«
Escola, até às quinze horas (lo aLi 1G de Abril de 19:38,
as suas declarações)
feitas em papel selado c dirigida»
~\O comandante
(la Escola, instrnídns com os documentos
iI fllW se refere
o arti 'o 3.° (' sou ~ único do citado 1'0g'ulamen to.
Sala das Sossõos, 7 de Fovoreiro
(lo 1938. - O Rc'("'t'túrio, .rllbel'to Ahim Leal, capitão do infantaria.

(Publ icado no l riàri« do
Fevereiro de 1938).

1'0

,.
I>

F ',ereiro

II."

ao, 2.'

sór i e, do 11 d,'

Obltl..olárlo

1\)38
.T 'l'tI~i

1:0"''7'/10

2123 ;10 7!l-

Capitão de iufaut.niu. ~t'pal\hl0 d" sr.rviço, Tilo
Lido Hapo,o <Ia I'out».
. \ Iferes miliciauo ,iI) .;un-iço (1(,:1l1mini:;trIl9ào I~~I ital', liconci ado, .T 'htino II cllriqut>. U \lllUara 1~
Ul' Oliveira.
CorOllul rcforlll:ul" I\'l'Ilando lte Sow;u ;\TII~alllãi.,.
CorO'ld refol'mad" .\m;hcl Grangl'r.
]\[nj')r. g'raduad'J. p·j;,r1B;\t!o, Rodrigo :\hria ti;,
Silva Saltllfl:t.

..

U -Capit"-lJ reformad ... :iI\'(tli,10 ,I,' gu('I'lU, :\lallucl de.
Freitas.
.
J 1- Capitão refol'lll:),I·) .\llgll"t0 C~sal' de Bl'Ito

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 3
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Fevereiro

»

"

18 -

Capitão miliciano
médico da reserva Bernardo
Pedro.
19 - Major do extinto quadro auxil iar (le artilharia, no
mesmo extinto quadro, José Lopes.
19 - Major reformado Fernando António Rebêlo.
20 - Major reformado, inválido
de guerra, Custódio
Tavares da Silva.
27 - Tenente, na &ituação de reserva, António João dú::
Santos.

~ec:::tlflc:::ac;;:ões

Na Ordem do Exército 11.° 20, 2." série, de 1931, p. 675, I. 15.·,
onde se lê: "Ferreira», eleve Ier-se s Torreira»;
p. 676, 1. 16.', onde
se lê: «473/35", deve ler-se: «475/35»; p. 679, I. 25.', onde se l,~'
«Escabotado», deve ler-se: «Escabelado».
Na Ordem do Exército n.v 1, 2.' série, do corrente ano, p. :!;3,
1. 30.', onde se lê: «Mourão», deve ler-se: «Mor ão» e J. 41.', I'n,!tJ
se lê: «Serra», eleve ler-se "Serras».

António de Oliceira Salazar.
]~stá conforme,

o

Ajudante General,

útado "'a\Dr ~o Ue~t.\t
~OTEC.\
DR GIJ

MINISTÉRIO

Ordem

do Exército
2.8

Série

N.O 4

o

•

22 de Março de 1938

Ministro

da Guerra

faz publicar:

l-DECRETOS

,
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - 2.a Direcção

Geral-

3." Repartição

~I~uHla o Goyêrno da República
Portuguesa,
pelo
da (;u(,1'1'<I, (lUl' a os ofi.-iuis ao dian te nomeados, (lu(' iruusitunun
para a situação
ele reserva nos
t ormos {lo,; urt 19'O'; 7.° p :)1." (10 {ll'n'pto-lei
n ." 2HA02.
de :31 {le ])('lI,E'lll bro (lp 1\):3(, sej um atribuídas
as pen~iil'S anuui-,
{lUP l'P-;pl'diYllnlPlltt'
1hp,; vão indicarlus .
}Iilli~tl'()

Pelo suplemento da Ordem do Exército
2." série, de 81 di' Dezembro dI' 1937:

n.O

20,

Ernr-sto ~Inria Yieil':l {la Rochu , J7.!)2;3$20. 'I'em
anos
lll' pôsto , :-).j ano" (lP ~l'ryi\() P !)(i períoc1o" .
.Toi'io ('tu1o,; L'ruvi-iro ] J()]l(''' , .j().DnG$88. 'I'em ;j anos dI'
pôsto , .)' anos dl' S('J'yj(;O c 1DO períodos .
.Toão l'~"thi\o
.\gl1a", 44.-+:)·'):;';()S. 'rPlll ;j anos dr PÔ"lO
ô

p :)1 anos {lI' 'i(,J'yi('o .
•\ n tún io (J()llll'" (lI' ~1:l1SU .1 n io r, H.()(){)$0 I. 'rem;j
dl' pô~t(), ·')1 uuos {h, -;l'l'\'ll;O l' .,I. pl'l'Íollo:-l.
ú

uuos

ORDEM

lijO

DO EXl:;HCITO

2. Hérie

N.O I

1

OOROXÚS:
I nfan tal' ia

Tosé Arrôhu« ::\Ill(·hnelo, cum o curso (10 estado maior,
:lJ .:)77$. rr('lll :2 uumentos,
-J~) anos c1l' ;;('1'\'1ÇO e 21
períorlos.
Albino Cândirlo Pinheiro
d e Castro, :W.900$88. 'I'cm ~
aumentos l' t~ nnos dr serviço.
Fernundo ~Un11'o de Almeida Carvalho, :W.DOO$88. Ti-m
Z aumentos e ·1:3 uuo» (h, servico .
António
~b]'('e1illo
~Iollil,jro,
?-Ui~~2$80. rl'em 1 aumento (' :)S ano" (h, serviço.
{ieralcles dt:' Figm'irl'<lo Abreu e Castro, 80.ú2G~G-t. T('UI
;j aunientu-.
J:l altos (h, serviço e ;H perfotlos.
Tristão
Augutilo
ell' Noronha
Freire
ele Audradv,
28.HOO$S8. Tem ~ aumentos e cU anos (le serviço .
.Td<lO de Passos Pe re ira dr Castro .Iúnior,
;)O.:)688.j:2.
'I'sm 2 aumentos, 4.j anos eh- serviço (' ~o períodos.
E<1uardo Gomes (la Sil vu , :29.800$88. 'I'em :2 aumentos
p 42 anos ele serviço.
~\ lherto ao,.; Santos Pereiru Monteiro,
ao.;) Lj$48. Tem
~ aumentos,
41 auos de serviço (' ID períodos .
.Torge Aug-usto Rodrigues,
29.n I:G~UG. 'rem 2 aumentos, .
11 anos (lv serviço p 2 pertodos .
.J úlio 'I'omaz Ho(higll('~ lll' Rá, aO.1.jB$Hi. 'l'cm '2 U1lmeu tos. -+'2 anos <lp f\('ni(;o c 11 l)('l'íoc1os.
Alfrc(1o (I" )1e10 Azcredo, 2n.G,j2$48. '1\'111 '2 uumeutos
e 40 ano~ (1(, S('l',\·j \,'0.
António
Lopes }Iateu~,
:~·2.±7Gii;íÚ8. 'rl'll1 ;j aumentot-',
50 anos dI' :-'l'rviço (' no pN{o!lOH.
lIprmcnpgiltlo
.Augllsio
!le Faria
Blune
.rúniol',

;J2.091~:2I.
I:~'2

'l'Plll

:2

lnlllll'lltos,

,j;2

allOs

(1(·

;;('['YI\,O l'

p€>l'Ílll1o,;.
Cavalaria

Cario;; r1o~ RaJIlo~ X:ttiyidl~<1l', aO.Il-J$4 ..j._ rl\'lll '2 lt1lmeJltOf-., ~ b Hnos r]p sel'viç;o l' :22 jH'l'íOl1o;> .
• J oiio Harhll,;a da Siln ('asqu,'iro,
:t2.1 :)..j.~()(). TPlll 2 nullll'lllos,

::n

llllO,;

dl'

SPI·\Tj(:o

l'

I'){)

jlPl'ío(1o".

Aeronáutica

,1ol'g'r (II' ('a~lilho,
:lO.'-l28$:Hi. (Es(ú illl'luída a
iàucia !ll' ;J.(iO()~ dl' g'rut ifíca(,'ào 11(' (liploma).
] aumellto,

:31'\ anos de

SPl'vi<:o

('

IlO ppl'Íodos.

lllljlOl'-

'rem
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EKtinlo !IUadro de ofieiais do secretariado militar

Vl'umisco
serviço

Arnaldo

Pedro Nimõei4, :JO.2Z9$õ6. Tem 4G anos ele
] 7 períotlos.
de Oliveira, 27. '2GSii08. Tl~1I1 :1-:2 anos d e serp

viço e 22 períodos.
Extinto quadro auxiliar de artilharla

Antônio
"\ug-l1~to 'I'eixoi ru Hap+istu , ;:o.()n~~:?o. Tem
-lI auos (le spryiço 0 +1 periodos.
Ant61!jo
(la ~\iha !-·oun'~. :!] .:~.j2$W. T0111 ..H un os 110
serviço lO I:) períotlo«.
Fnll1eiSl~o (;un·in 'l\oreJ\o, ·10. [7:)$:1:2. ']'l'lll 1 aumento,
<:1--1: uno" (10 ~Pl"Yi<:() p '.!i pprío(lo".
~Iull1ll'l <la ('O!lI·"j(':"io Sil\',I, :!!l.!)(){):<%. 1'1'111 1 aumento
p ~.j an os dr- se!"\·ic;:o.
~~t'basiião Ha i 11l1tllll0 Ih Cruz Pinu-u t a. :10AO:1:-;!)'.!. Tem
47 anos (lf' serviço E' '?fi jll'ríoc1o..;. Pus-ou II si tunção
ele reforma ]>,,]a Orde». .lo FJ.r(orr·ito 1\:' 'l, 2." série,
do ('on'P1!il' uno .
.l onquim ~~illlÕPS,
:IO.T)l;:;;HO.

,\,p 111 _j.:"") ,1110..,
c1p serviço
e ·14 pvriodos.
"J1'11 -st o .Tonq u im '·'pin, :W.!JOO$HH. 'I'i-m I ;[11111('111.0 e
![) a nos ele serviço.
l<Jnwsto .To,;é aos ~allto~, :n .04!)~7(j. ']'PIll 1 uu rucuto ,
46 ano" c1p serviço e ;).l períodos.

Extinto qu;ulro auxiliar de engenharia

Antônio

dp

~7

Tplll

('al'(lo,;o

Sl'lla

:llllh dI'

F::rinha 1{l'ha,;,
j:l pel"Íollo..,.

:1l.:11:1~16.

senil,'ll ('

'rK· EXl'E""COJw.-]hs:
Infantaria

.r osi~ Âllg'usto

·Ioão

lllPlltos,

de Barro>:, 21. -1-8:;:";24. 'rem
;~7 UHO"; de ~('r\"i<:(l e 8 pt.ríollo,;.

2

::111-

I

Cava!aria
Allg'u'\lo
~

l{odrig-ul"\

UtllllPI!tOS

lO

:l!)

~rp11l1t'-:

ano,; ele

::\Ionoira, '.! L()RI~ l8. 'rl'll\
,;prvi\,o.

Extinto quadro de oficiais do !:ecretariado militar
Al'tuJ'

(10.1.' a-:("i IIw,do

e ..~;3 ,UI u,;

~une~,

(1(' ,;t'l'"i~~o.

~7.;3H;l;;;;Tfi.

'1'('111 ] allllll'lt!O
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~Iiguel da Fonseca
Pinheiro,
28.657$56.
Tem 1 aumento, 45 anos de serviço e 41 períodos.
Francisco
Grilo Fevereiro, 28.181$40.
Tem 1 aumento,
46 anos de serviço e 15 períodos.
Extinto quadro auxiliai' de artilharia
José Francisco
Calhau,
:25.059$. 'I'em 1 aumento,
41
anos de serviço e 27 períodos
Ernesto António Ribeiro Maltês, 28.6:~9$08. Tem 1 aumento, -16 anos de serviço e 40 períodos.
Norberto da Silva Queiroz, 25.059$84.
Tem 43 anos de
serviço e 10 períodos.
)Iiguel da Conceição Correia, 27.066$60.
Tem 45 anos
ele serviço e 17 períodos.
Extinto quadro auxiliar de engenharia
António elo Rosário Santos Gonçalves,
28.4a7$84.
Tem
1 aumento, 45 anos de serviço e 29 períodos .
.J osé Augusto Marques, 26.266$32. Tem 1 aumento, 42
anos de serviço e 17 períodos.

Infantaria
.Tosé da Cruz Xerez, 20.670$72.
anos de :-;en'iço e 10 pl'rí()do~.

Tem

2 aumentos,

38

C~valaria
Vitorino
Gama de Oliveira Barata,
aumentos e 40 anos de serviço.

2;).369$32.

Tem :3

Serviço de saúde militar
:Manuel Augusto
Pinto,
médico, 2l.017$0-4:. Tem 40
anos de serviço e 37 períodos.
Henrique
José Alve«, mi liciauo farmacêutico.
do quadro etlpecial, 9.900$48.
Tem 1 aumento,
27 anos de
serviço e 19 períodos.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

m.ll'ar

.Iouquim 11l' AzvY{'llo .Iúu ioi, ~(j.;3Hi$I:H. 'rem
2 aumentos,
-1R auos de ~ef\j\·o (' -:1--:1- pl'ríodo:-l.
AUgURto (la COllcei,l!o Ro('lm, 2-1-.H()()~lG.
'1\'ll1 Z aumentos, ·11 unes (1(· serviço I' 2:) l)(·!·ío(lo:-!.
João Xavil'l'
11(· Puiva , 2(i.1HU~2H. 'I\·u\ 2 uu mentos,
W anos 11p ,"'('1'\'](;0 l' :fi' W·l·í()t1o~.

António

2.' Série
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Domingos J oaquini Gonçalves, 23.[):Z2$~8. Tem 43 anos
lle serviço e 69 períodos.
)Ianuel Coutiuho Vussalo. 26.õ2:)$16. Tem 1 aumento,
44 anos de serviço e 61 períodos.
José Joaquim
Manso, 2õ ..jH$40.
'I'em 1 aumento,
4:J
anos de serviço e 49 perfodos,
Vasco Helll'iques do o, 2~L820$~~6. 'I'em 1 aumento,
42
anos de serviço e 23 períodos.
)bnuelllil'arelo
Guerreiro,
26.123$88.
Tem 1 aumento,
:)1 anos (le serviço e 7:3 pcrfodos.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Ernesto Yilleira, 19.779$. Tem 1 aumento e a9 anos de
serviço.
.
João Fern ali d es, 24.204$24.
Tem 1 aumento,
42 anos
ele sen'iço e .JG período".
CAPJTÃ1S:

Infantaria

José Joaquim
(le J CRUS, 22.695$60.
Tem 2 aumentos,
45 anos de serviço e :)4 perfodos.
Franciaco Ricardo Guerreiro,
21.99õ$88. T'em 2 aumentos, -1:2 unos (le serviço e 11 períodos.
José António Vitorino, 18.92G:n>õ2. Tem 1 aumento,
40
anos de serviço e 14 períodos.
Alberto Salgueiro,
22.8GG$84:. 'I'em 1 aumento, 43 anos
de serviço e 71 períodos.
José Luiz Nunes ele Üarval hn, H.G6.J:$96. Tem 1 aumento e 36 anos ele serviço.
José da Rosa, 23.07.j. '2H. 'rem 2 aumentos,
41 anos de
serviço e 79 períodos.
Laureano António )Iorgado,
21.306$60.
'I'om- 2 aumentos, 4:0 anos ele serviço p 44 períodos.
Manuel 1Iiranda
Branco, 24.õ:J6$62. 'I'cm ;J aumentos,
46 anos (le scrvi ço e 1:)2 portodns.
Antóllio Maria (la Costa, 22.H70$:)2. 'I'cm 1 aumento,
4õ anos de serviço e 78 pcríodoa.
Francisco Machado c1l' Bnrcelm; -Fún ior. 21.995$88. rrem
2 aumentos, ·13 auos do serviço l' 11 p eríotl os.
Francisco
de ~ales GalYiio Mpll(lps, 20.867$28.
'1'0111 ~
aumentos,
4:0 anos de serviço e 11 períodos.

13!

ORDEM DO EXBRCITO N.o II

Luiz Robalo dos Santos, 20.076$2J.
Tem 1 aumento,
41 anos de serviço e 18 períodos.
J anuário Joaquim
Lopes ae Sousa, 20.948$64.
Tem :2
aumentos,
4-0 anos ele serviço e 22 períodos.
J oão Teixeira Yaz, 22.516$68. Tem 2 aumentos, 43 aDOS
ele serviço e 43 períodos.
Abílio Lourenço,
22.630$32.
'rem 2 aumentos,
42 anos
ele serviço e 60 períodos.
João Luiz Quinta,;,
22.240$20.
'I'em 2 aumentos,
44
anos de serviço e 26 períodos.
José Joaquim de Brito, 16.98.)$76. Tem 1 aumento, 38
anos de serviço e 24 períorlos.
Hipólito
da Rosa Alvares Pereira,
22.303$84.
Tem 2
aumentos,
44. anos ele serviço e 33 períodos.
Abel Antunes
'I'eixeira, 22.2-t5$8~.
Tem 2 aumentos,
41 anos de serviço e 28 período".
Luiz Teixeira
Baptista,
18.293$76.
'rem 2 aumentos
e 38 anos de serviço.
Jaime A delino César Gomes, 20.721$36.
'I'em 2 aumentos, óW anos de serviço e 8 períodos.
Joaquim
Cordeiro Júnior.
2l.0J 3$92. Tem 2 aumentos,
40 anos ele serviço e 26 períodos.
João Augusto dç Rêgo Bayam, 22.419$12.
Tem 2 aumentos, 43 anos de serviço e 37 períodos.
Carlos Gomes Fernandes,
:22.142$64. Tem 2 aumentos,
42 anos ele serviço e 20 períodos.
Carlos Raúl Camacho,
24.721$56.
Tem' 2 aumentos,
48 anos de serviço e 18-b períodos.
José Vicente
Ferreira,
22.327$20.
Tem 2 aumentos,
41 anos de serviço e 33 períodos.
António
Couto e Vasconcelos,
22.296~04.
Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 31 períodos.
Albertino
de Paula Santos, 24.175$::5(;. Tem 2 aumentos, 50 anos de serviço e H5 períodos.
Manuel Ribeiro da Laje, 23.181$28.
']'em 2 aumvntox,
43 ano>! de serviço e 84 períorlos.
Manu 1 Spinola de Mendonça,
18.293$16.
'rem 2 aumentos e a8 anos de serviço.
Alfredo da Silva, 22.061$16.
Tem 2 aumentos, 43 anos
ele serviço e 15 períodos.
José Dias Barglio, 22.126$44.
'I'em 2 aumentos, 43 anos
de serviço e 19 per'íodos.
António
Augusto
ela Niha Paiva,
22.142$64.
Tem 2
aumentos,
43 anos de serviço e 20 períodos.
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Francisco

Augusto da Cunha, 23.535$. Tem ;3 aumentos, ;}O anos de serviço e 96 períodos.
Joaquim
<10 Góis ~ogueira,
22.484$"10. Tem 2 aum eutos 47 ano" ele serviço e 41 períodos.
José Pedro
~fntoR, 22.126$4-1-. 1'em:2 aumentos,
43
auos (lu serviço e 19 PP} í0110K .
.T oão Coelho Borges, 21.901$~14. 'rem 2 aumentos,
4-2
anos de serviço e 7' períoflos.
Lur-ílin (la Cunha Osório Coutinho Rebêlo. :2.').011$84·.
Tem ;~ aumentos,
56 anos (le ~el'\'i<:o e :;IG per íorlos).[anuel Augusto
}fartins,
miliciano,
do quadro espe('ial, 10.236$8-1-. Tem 1 aumento,
29 anos (1e serviço
e 23 períodos.
Cavalada

ue

José do Nascimento
Alves, H.753)[r28. 'I'em 1 aumento,
;36 anos (le serviço e 6 perfodos.
Joaquim
Pinto, 19.653$12.
Tem '2 aumentos,
39 anos
de serviço e 14 períodos.
António de Almeida Silva Dias, 18.266$0-:1:. Tem 1 aumento, ;3(l anos !le serviço e ·H períodos.
António Vieira, 17.243$88.
Tem Z aumentos,
37 anos
de serviço e 3 períodos.
Artur Gonçalves,
17.881$32.
'I'cm 1 aumento,
39 anos
ue serviço e 15 períodos.
~Ianucl Rodrigues
ele Oliveira,
21.888$7:2. Tem '2 aumentes, 41 anos de serviço e 6 períodos .
.T oão .J acques Sardinha
da Cunha,
22.256$28. Tem
2 aumentos, 42 anos de serviço e 27 períodos .
.J osé :llaria Bragança,
22.369$92. Tem 2 aumentos,
-!2 anos <1eserviço e 34 períodos.
António Rodrigues Morais, 21.387$96.
Tem 2 aumenias, 40 anos <1e serviço e 49 períodos.
Albano dos Santos, 17.211$60. 'l'em 2 aumentos, 37 unos
de serviço e 1 período.
Francisco
Catarino,
2] .387$96. Tem 2 aumentos,
-lO anos de serviço e 49 períodos.
Luiz de Sousa, 21.366$48. Tem 3 aumentos e 39 anos
• <1e serviço .
•\_ntóllio Gonçalves,
15.632$64. 'I'em 1 aumento
e
:{7 anos de serviço.
Avelino Ferreira Barbosa, 18.293$'16. 'rem 2 aumentos
p 38 anos de serviço.
D. Antônio de Almei dn, 24.721$56. 'rem 2 au mcu t os,
52 anos de serviço c 260 períodos.
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António
Eduardo
de Oliveira :Mata,
:2 a umen tos e -tO unos de serviço.

2." Série
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20.091$52.

Tem

Serviço de saúde militar

Pedro de Medeiros de Albuquerque
Teixeira,
médico
miliciano,
do quadro especial, 10.125$60. Tem 3 aumentos, 27 anos de serviço e 20 períodos.
Serviço de administração

militar

Carneiro,
22.õõZ>$3:?
'1\'111 2 aumentos,
e 47 perfodos.
Augusto
Alves Rodrigues,
18.748$32. 'I'cm 2 aumentos, 38 anos de serviço e 28 períodos.

José

Francisco

41 anos de serviço

Extinto quadro de oficiais

do secretariado

militar

Manuel da Cunha Lusitano,
22.734$. Tem 1 aumento,
4~ anos de serviço e 62 períodos.
Paulo da Conceição
Carrilho,
22.866$84. Teni 1 aumento, 45 anos de serviço e 71 períodos.
.
António Duarte Figueira,
17.192$400. Tem 1 aumento,
;38 anos de serviço e 38 períodos.
José dos Reis Pinto Nogueira,
22.06+$52.
Tem 1 aumento, 43 anos de serviço e 37 períodos.
Extinto

quadro auxiliar

de artilharia

Bernardo da Conceiçâo Medeiros, 16.882$08. Tem 1 aumento, 38 anos de serviço e 17 períodos.
Aleixo
Paulo
Maseareuhas,
22.098$12. Tem 1 aumento, 43 anos de serviço e 19 períodos.
Extinto

quadro auxiliar

de engenharia

Alberto
do Nascimento,
17.955$84.
39 anos de serviço e 20 per íodos.
Extinto

Tem

1 aumento,

quadro de picadores militares

Joaquim
Vieira, 20.299$68. Tem 0 aumentos,
38 anos
de serviço e 10 períodos.
Ci ríaco Rodolfo Nunes Martins Costa, 21.995$88. Tem
3 aumentos,
43 anos de serviço e 10 períodos.
Extinto corpo de capelãls militares

Jaime .l osé Ferreira,
anos ele serviço. '

21.817$80.

'I'em 4 aumentos

e 38
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José Cabral Lindo, Z1.81'j~80. Tem .f aumentos
e 38
anos ele serviço.
,Toaquim Augusto ~\JYares de Almeida, 21.817$80. Tem
3 aumentos e 42 anos ele serviço.
Saúl da Cruz, 16.005$12. 1'em =l aumentos e 33 anos
de serviço .
.J oão da Costa Lobato, 21.817$80. Tem 4 aumentos e
41 anos de serviço.
Pedro }larque,;, 21.817$80. Tem 4 aumentos e 41 anos
de serviço.
Casimiro Vitória Chamiço, 21.817$80. 'I'em 4 aumentos e 43 anos de serviço.
José de Oliveira }lorais,
16.005U2. Tem 3 aumentos
.e 33 amos ele serviço.
José António Mnrques J'úuior , 21.817$80. 'l'em d aumentos e 39 anos de serviço.
TENENTES:

Inlantaria

Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias, 15.063$48. Tem
2 aumentos.
36 anos ele serviço e 27 perfodos.
Manuel Correia ele Figueiredo,
10.928$32. Tem 2 aumentos, 37 anos de serviço e 20 períodos.
José dos Santos, 17.999$40. Tem 2 aumentos,
40 anos
de serviço c 29 períodos.
José Maria Rocha, 14.679$48. 'rem 2 aumentos, 36 anos
de serviço e 1 período.
Manuel
de Oliveira,
14.842$32. Tem 2 aumentos,
36 anos de serviço e 12 período".
José Luciano
Cabral e Castro, 9.584-$40. Tem 2 aumentos e 26 anos de serviço.
António Monteiro de Sousa, H1.64;) $56. T<m1 2 aumentos, 38 anos de serviço e 1 período.
Manuel
José Loureiro,
14.679$48. Tem 2 aumentos,
36 anos de serviço e 1 período.
Francisco
Manuel
Gonçalves,
18..110$28. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 57 períodos.
João Monteiro,
15.034$32. Tem 2 aumentos,
36 anos
de serviço o 25 períodos.
Fernando
Vargas, 15.869$16. 'rem ~ aumentos, 37 anos
ele serviço c 16 períodos.
António J oaquim Ribeiro, 1 .3:24$:?4. Tem 2 aumentos,
39 anos do serviço e :)1 p(·río(los.
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.Jo"é ~Iaria dos Santos, 1~l.1l8$08. Tem 1 aumento e
:J8 anos de serviço.
Adalino Teixeira,
17.0-!-:I-$D:2.Té,llt 2 aumentos, 38 ano.';
ele serviço e 28 perfotlos .
.Toaquim António Salgueiro,
16.Gl;)~.)(j. Telll'-~ aumcntos, 38 anos
serviço e 1 pertodo.
António Rebêlo, 18.1:t2~12-1-. 'rem :2 au men t os, 40 anos
do serviço e 38 períorlos.
Joüo Pedro, 18.146$88.
'l\'Vl 2 aumentos,
-+2 anos (1<serviço e 39 períodos.
António )Iendes Machado. 17.:JZ:)$:2-L Tem :2 aumentos,
38 anos de serviço e ..[7 pel'ío~o".
Henrique
Luso, 18.728$.
'I'em :2 aumentos P 35 auos
(Ie serviço .
.José r10~ Santos Pires,
l-:1-.g:W$6-l-. Tr-m 2 aumentos,
36 anos de serviço e 18 pei-íodos.
Alberto Teixeira,
17.969$40.
Tem 2 uumen los. 40 anos
de serviço e 27 parfodoa.
Luiz J'osé de Figueiredo,
10.942$84.
'I'ern 2 aumentos.
37 anos de serviço e 21 períodos.
Au tónio Felician o Oorreiu Branco,
17.974$ OH. 'I'em
1 aumento, 42 anos <lI' serviço e 30 período" .
.Toão Nunes, H.664$9n.
'I'em ~ aumentos e 3(; anos :11'
serviço.
Gabriel :Martins, 17.9-l0~:2--!. Tem 2 aumentos,
40 anos
de serviço e 26 p erforlos.
Amadeu Acácio Salg-ado Dores. 17.987$04.
'I'em 1 aumento, 43 anos de serviço e ;31 períodos .
.J oão Pedro Diegues,
H.8n~-l-8.
Tem 2 aumentos,
36 anos ele serviço e a períodos.
Francisco Rodrigues Culurrão, n.728$.
'I'em :! aument os p 3·) alJOS de sorviço.
Ant ónio (la Uo:\a, .J úuior. 1H.300$:32. 'I'orn '2 uumcnt os,
41 anos de serviço e 117 períodos .
.Tosé da Conceição (la Silva Freitas.
lR.I91$10.
Tem
'2 aumontos,
·10 unos cll' serviço e -t~ ]Wl·íodoN.
Luiz Manuel de lhevt'(lo,
]9.4a;{~28.
'l'PlIl :.? aumento,.;,
47 anos ele serviQo e 12G períoc10:-l.
António .T oaquim PorteR, 18.058$56. rrem 2 aumentos,
-1:0 anos -ele serviço e ;{;3 períodos .
.João Morais, 16.1Gl$8-L 'l'pm '2 aUllll'nins, 37 anos de
serviço e 36 períodos.
~Uonso ~farques da Silva, 12.798$72. rl'rlU 2 aumentos,
33 ano:; de serviço e 26 pprí()r1o~.
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15.1'\')0$80. 'rPlll Z auiucntos,
;37 unos de serviço e 15 períodos .
•~(1riallo Augu"to Geraldes,
18.0.)8$,jG. 'I'em 2 aumvnDomi ugos (los Heis Severo,

tos, ;l!) anos de serviço e 38 períodos.
Humberto
elo Nascimento
Castanha,
J(j.631.~'04-, 'I'ern
'2 aumentos e 88 anos (le serviço .
.i.ntóllio Fernandes,
18.205$82. 'rem '2 aumontos, ;38
anos de serviço e
períodos .
.Toaquim Pedro Coelho, lô.6:31$O-l-. 'I'ern :2 aumentos e
88 anos de serviço.
TO:lo (1o,; Santos Aboim, 1?-I-43$88. Tl'lll :2 aumentos,
:l3 unos de serviço e 2 períodos.
J..ntónio
Uândido Saldanha
Palhoto.
17.792$01. Tem
'2 aumentos,
41 anos de serviço e 13 pE'ríodos.
.l oão IIermenegilrlo
Afonso, 17.670$88. Telll ;~ aumentos e 39 anos ele serviço .
.i.gostinho
de Almeida
Graça, 17.792$01. Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 15 períodos.
Francisco
dos Santos ~foutill h o, 16.680$08. 'I'cm 2 aumentos, 38 anos de serviço e 4. períodos.
_i.niónio da Costa )Iartins,
18.I91:jj\..J0.TPlll :2 aumentos,
40 anos (le serviço e 42 períodos .
•i.ntónio Vaz (la Silva, 17.7D2$04. 'rem ;2 .uuncntos,
39 anos de serviço e 1;) períodos .
-Iúlio Lopes Custódio,
1&.883$68. 'rem 2 aumentos,
37 anos de serviço e 17 porfodos .
•illiônio ~nzar{> Camo lino ele Sousa Salvador, 18.·j76$12.
Tem 2 aumontos, 4-1 anos dp serviço e 68 jleríotlos.
David ela Encarnação Cruz, 18.191$-10. Tem ;2 aumentos, 41 anos de' serviço c 42 períodos.
(Juilhcrl1lP Augusto
:Monteiro, 1,).853$80. 'rem 2 aumentos, :Jj unos ele serviço r 13 períodos .
•\l'llult1o lI(·nriqUl' (1(' Cu rvulhu, 18.07;~~()8. 'I'r-m 2 aumentos, ;~9 unos
serviço C 3 ~ períodos .
.Joaquim
José Gouvcia , 17.940$24-. Tem 2 aumentos,
'j 2 an os (le serviço l' :2;) pl'J'íodos .
•\_ntóllio 1,ope" Dual'ie,
]-:1:.8--1'2$:32. 'j'l'!ll :2 aumentos,
06 anos ele serviço e 12 ppríodos.
Constantino
Á~ugUStO Tavare",
J8.309$60. 'l\'lll ;2 aulllPld()~,
-:1-1 allOS de serviço e 50 períoc1oa .
•~llíba] ar Carvalho FigueirL'tlo,
18.073$08. 'rem 2 aumeuto,;, ·LI anos (1(' "ervic;() e ;3-1: p<'ríodo"
.1(."é Baptista
da Silnl,
18.280$44.
Tl'1ll 2 au Illt'n tos.
40 UllOH d(' HPrviço (' Hl pl'río(loR.

-rJ
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J osé Pereira Rehêlo, 17.821$92. Tem 2 aumentos, 41
anos ele serviço e 17 períodos.
J osé Francisco
)f(Hll'ão Ferro, 17.059$56. 'I'em 2 aumentos, 38 anos de serviço e 29 períodos.
J'oaquirn
Camilo
Lôbo Gal"l'Pti Palha
dr JJmeÍt1a,
17.792$0-!. Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e
15 períodos.
António de Pádua e Silva, 16.941$24:. Tem 2 aumentos,
38 anos ele serviço e 21 períodos.
J osé Nogueira, 12.414$72. Tem 2 aumentos e 33 anos
de serviço.
José Lopes Abegão, 15.750$84:. Tem 2 aumentos, 37
anos de serviço e 8 períodos.
Jacinto Sebastião Spinola, 15.824$64:. Tem 2 aumentos,
37 anos de serviço e 13 períodos.
Agostinho .Joito de Sousa Marques, 17.570$88. 'I'em
2 aumentos e 40 anos. de serviço.
Domingos Carvalho, 14.664$90. Tem 2 aumentos
e
36 an 01' ele serviço.
Agostinho dos Santos Fernandes, 18.028$56. T0111 2 aumentos, 41 anos ele serviço e 31 períodos.
Serafim Gomes de Queiroz, 17.821$92. 'l'em 2 amnentos,
39 anos ele serviço e 17 períodos.
Manuel Lopes da Silva Chaves, 18.427$92. 'I'em 2 aumentos, 41 anos de serviço e 58 períodos.
Manuel Ferreira, 15.093$48. Tem 2 aumentos, 36 anos
de serviço e 29 períodos.
Acácio António )fassa, 18.087$72. Tem 2 aumentos,
40 anos de serviço e 35 períodos.
Feliciano Nogueira, 15.853$80. Tem 2 aumentos, 37
anos de serviço e 15 períodos.
Luiz Ferreira, 15.521$28. Tem 1 aumento, 38 anos ele
serviço e 30 períodos.
Ant ónio Rodrigues N óbrcga, 17.881 $08. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 21 períodos.
Abel Cotrirn Maia, 15.898$32. Tem 2 aumentoe, 37 ano"
ele serviço 0 18 períodos.
Mànuel Casimiro ele Figueiredo, 15.700$32. 'I'em 2 aumentos, 37 nnos de serviço e 5 períodos ..
Hilário Domingues, 15.853$80. Tem 2 aumentos, 37
anos de serviço e 15 períodos.
José Antunes, 17.:369$76. Tem 2 aumentos, 38 anos
de serviço e 50 períodos.
Olímpio Rodrigues Mil-Homeus, 14.78:3$16. Tem 2 aumentos, a6 anos. de serviço e 8 períodos.
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·Tosé lh Silva, 18.028$56. Tem 2 aumentos,
39 anos de
serviço e ;31 períodos.
Bernardino
~Iergulho,
17.325$24. Tem 2 aumentos,
38 unos de serviço e 47 períodos .
.Jacinto Ferreira Ezequiel, 15.824$64. 'rem 2 aumentos,
=fi anos (le serviço e 13 períodos.
Filipe Pinto da Fonseca, 15.82~$6-:1:. Tem 2 aumentos,
37 anos de serviço e 13 períodos.
António Augusto
Cordeiro,
18.32-:1:$24. Tem 2 aumentos, 39 anos de serviço e 51 períodos .
.T osé Bernardo Pereira,
16.911$36. Tem 2 aumentos,
38 anos de serviço e 19 períodos.
Domingos
Baptista,
18.753$60. Tem 2 aumentos,
42
anos de serviço e 80 períodos.
Franr-isco
de Carvalho
Figueiredo,
17.748$24. Tem
. 2 aumentos,
40 UllOS ele serviço e 12 períodos.
~alluel
Fruncisc.; Dias, 16.837$56. 'rem 2 aumentos,
38 anos de serviço e H períodos.
Egídio 'I'eixeira ele Almeida,
18.250$56. Tem 2 aumentO:4, 41 a nos ele serviço e "'6 períodos.
FrUlIl·i,H'() ela Nih'a Freire,
15.U'lj$;36. Tem :2 aum cntos, :37 anos el(' -,(')'yiço e 24 per-íodos .
•\.l1tôllio Pires ela NilY<l, J 7.851$~O. 'I'cm 2 aumentos,
:39 n nos cIP serviço t-' 19 periodos.
·João dl' Sousa XUlll',;, 1H.117$60. Tem 2 aumentos,
42 unos (le serviço e 37 períodos.
:JIanm·l Anacleto Pereira,
16.631$0-1. Tem 2 aumentos
p ;38 anos
ele :4el'vil,;o .
.1úlio Autónio (la 'I'rinrlada,
17.792$04. Tem 2 aumentos, -10 unos <18 serviço e 1;) períodos .
•\.hilio cip Assunção Lorena, 17.940$24. Tem 2 aumentos, -l~ anos (lp serviço c 25 períodos.
"\ nt óuio UaJllo.~ Paulos, 17.074$08. Tem 2 aumentos,
;38 HlHH (le serviço e
períodos.
Leonardo Campos (le Almeida,
17.236$92. Tem 2 aumcutos, :~8 unos de serviço e ·U períodos .
.10Hé )Inrin Pinto, 18.146$88. 'I'cm :2 aumentos, 40 anos
(le serviço P :1!) períodos,
·João :Jlplleles (le Sousa Rumos,
15.987$36. Tem 2 aumen t os, :37 anos clp serviço e 24 períodos.
Eduardo da Silva, 18.280$.J.~. 'I'cm :2 aumentos, 40 anos
ele HPlTiço I' 48 jlpríoelo'l.
António -Iouqui m Gouçulves, 18.108$08. 'l'em:2 aumClltO'l, ·10 ano'\ (lI' ~l'l'yi(;o e 3G pl'ríoclos.
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~uno tlG Anclrude Ribe iru, 1~A14$7:2. Tem 2 uumeutoc 3;3 auos <1r serviço.
Sa1v:1(l(li' Antón io Júnior, 1:!'+14$7~. 'rem '2 aumento"
e 33 an os de serviço .
.Tosé Puulino do" Santos Ol iveira, 18.694$14. 'I'em '2 :1Umen Los, 4.6 auos de serviço e 76 períodos.
-Ioão da Conceição Machudo, 1G.632$64. 'I'em 2 aumeut OH e 37 ano" (1e serviço.
Alfredo UilH'iro Gom es de Barros, 18.398$76. 'rem:2 aumentos, 41 anos de serviço e ;)6 períodos .
António Aug'u~to Roque, 17.070$88.
Tem 2 aumento,
e ;:)9 anos de servi ço.
}lanuel Carlos de Sousa, 17.296$08.
Tem 2 aumentos.
38 ano- (le serviço e 4·) per íodoe.
Joaquim
da :FOllSCCU, 20.~10$40. 'l'Plll 2 aumentos, 4'2
aHOS tIl' sl.'rviço e Ul;3 períodos.
Xlunuel .Jo,.;é Hotlr'igups, 16.608$. Tl'lll :2 aumcutos,
3,
anos (le serviço e GG perfodos.
Fml1ci~('o António Diogo, 19.107$60. Tem 2 aumentos.
·W anos (le serviço e lO() períodos.
,fo-;é Figueira
ele Sousa, llJ.7';"8~~88. Tem 3l anos c1l'
~erviço e 2·)8 períodos.
:.\fallur] Martins Afonso, iu iliciano do quadro especial.
1O.087~0G. Tpll1 :2 aumentos,
~8 anos <1p serviço l'
7G pcríorlos .
.To:to Inácio (la SilYa, miliciano
(10 quadro
especial.
D.7ü2~;EiO, 'I'ern '2 au me nt os c 27 anos de serviço.
~üamH'l Dias (la SiIya Pinto, miliciano
do quadro e~pecial, lX.2!1:j~~02. Tem '2 aumentos,
;j9 auo- de sel'viço e 4:-) porfotlos.
José António de Freitas Barros, miliciano do quadro
especial.
n.9·).j$32. 'I'em '2 aumentos, 28 anos dc' serviço e 1'2 períodos.
Yi.torino Pet'l,i.ra rravares, mi1i(·iallo do qUfuho E'Rpeeinl.
!).7'(;7$~H. 'L'Plll :2 Ul1111f'lJtOR, '27 anoi'l (lI' i'lPl'viço (' 21
período," ,
Artilharia

.\ nlólJlo Lui:t. )rarqu~'s Ppl'llig-ão, miliciano
(lo QUU(1l'o
pspecial, ~.4.j8$68. 'l'em :2 aumellto,;,
21 allOS (le seryiço e 7' ]ll'l'ío(loR.
Cavalaria

.ros~ ROf!lH', 1l.0;32~02.
rl'em 1 aumento,
seryiço l' 2-1 ]>l'riOtlos.

:32 ano,.; tIl'
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AJfreLlo 1Lmuel Dia~, 1,").839$16. 'I'em :2 uunren tos.
37 anos de serviço I:' 1-1- períorlos .
.Túlio Estevens,
18.<:l.J.2$0G. Tem :2 aumentos,
f() unode serviço e 0U períodos.
António Albino Ramos X do, 1.:).601 $92. 'rem 1 aumento, :}8 anos de serviço e 36 períodos.
Domingos Pereira, 1.J..097~·J6. Tem 2 aumentos, :10 uuotle serviço e 20 períodos.
Vasoo l)cl'pira Pimenta de C<1:;t1'O, 15.:>21!ji:2H. 'l\'l}l 1 aumento, as unos de serviço e 30 períodos .
.Tosé Pinto Duarte,
1 L664S96. 'I'cm :2 uunu-ntus e :lG
anos de serviço .
•\dplillO <1(' :B'igueiret1o, 17.029$G6. Tem :2 aumentos.
;38 unos <le serviço p 27 perfodos .
.r oão Ferreira, HUi:~;l ~. Tem 1 aruucnto, ;~~) anos (1v
serviço e 08 p(·l'íod()~ .
.\lanue1 )Jarc.:iallo, 17.H66:r;·)G. 'I'em :2 aumeut os, 40 ano ...

de serviço e 20 período,;.
)lallucl Peres, 14.797$80. '1\·lU 2 aumentos, 06 anos rlL'
serviço e 9 períodos .
.Toão Baptista
do:; Nantos
13.344$. 'l\'lll 1 aumr-n to.
36 anos de serviço e 1 perforlo .
Manuel da Si lva Coentro. 18.699$1'14. '1\'lJl ] uuuu-n to.
42 anos lle serviço c 8 b perfodos .
.\.gostin1o António Favitu, 13.3:30~fJ:2. 'l\'lll 1 uuuu-nto
e 3G anos (1r serviço.
Carlos 1l011oJfo GU\'allzl, 1.j.H.j3$t'ü. Tl'lll ~~ aumcn o-.
:37 anos llc serviço (' 1·) período".
í

Engenharia

jloJil'al'po AlIg'tbto
Ho:;a }lait'u;,:, mili('iallorlp
n lio» Lll' feno,
(lo quadro
p,;peeial,
S.O.)~)$'W.
:W :.l1los 11 f' "PlT i(,'()<. 1 !l<'l'í 0<10.
Serviço de administraçf:o

do

'1\'111

militar

PnH'ópio Castelo Bnlllco, 1-L7G7$80.
:3G allo4 de st'l'YÚ,'O l' 7 períorlos.
Elctinlo quadro de olicials

r-u mi-

Tt'lll

secretal'Íado

:2

aUlll('llto,;.

mHitar

.ro~l~ dI' ~\.lllJ('i(la ('o"ta .Jardim. allilJo ao lllPsmo extinto
<[U:lIlrO. l:2.:2iGx }~. Tl'lIl :lIi allos cll' seniço
e 1 lll'rindo.
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

J'oaquim Augusto de Simas Nunes, 17.748$24. Tem
2 aumentos, 40 anos de serviço e 12 períodos.
José Vicente da Cruz, 16.016$64. Tem 2 aumentos,
37 anos de serviço e 26 períodos .
.Joaquim Coelho da Costa, 10.79':!:$64. 'I'em 2 aumentos,
37 anos de serviço e 11 períodos.
Custódio Caramelo, 10.942$84. Tem 2 aumentos, 37
anos de serviço e 21 períodos .
.José de Oliveira, 17.0.59$56. Tem '2 aumentos, :38 ano"
de serviço e 29 períodos.
António Henriques, 17.236$92. Tem 2 aumentos, 38
anos de serviço e 41 períodos.
Francisco de Freitas :1Ioura, 16.016$6+. Tem 2 aumentos, 37 anos de serviço e 26 períodos.
António da Cruz Cartaxo, 15.824$64. TPlll 2 aumentos,
37 anos de serviço e 13 per-íodos.
Adriano Teixeira Correia, 16.134$8+. 'I'em 2 anmentos,
37 anos ele serviço e 34 períodos.
António Augusto da Silva. 14.664$96. 'I't-m 2 aum entns
e 36 anos de serviço.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
\

Bernardino Fernandes Pereira, 10.82486+. Tem 2 aumentos, 37 anos de serviço e 13 per-íodos.
Pela Ordem do Exército
corrente ano:

n;" 1, 2.a série,

elo

MAJORES:

Infantaria

Carlos Augusto Pereira elo Carmo, 2.:'>.996$56. Tem 3
aumentos, 43 anos de serviço e 24 períodos.
Virgínio de Azevedo Costa, 25.87.:>$96. Tem ô aumentos, 42 anos de serviço e 18 períodos.
Francisco António de Campos, 24.192$72. Tem 3 aumantos, 39 anos de serviço P 1:3 períodos.
Pedro de Andrade Pissarrn e Gouveia, 20.;1G9!:Jí:32.
'rem
3 aumentos e 40 anos (le serviço.
.António José de Matos Raimundo, 26.0;36$52. Tem 3
aumentos, 44 anos do serviço e 26 perforlos.
Alexandre Soares Ferrrirn de J_,OUl'CÍl'o, 2õ.896$. 'rem
a aumentos, 41an0s <1(' serviço l' 19 pcríodos.
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António 'I'cmaz de Aquino Tavares Júnior,
22.656$72.
Tem 3 aumentos,
38 anos ele serviço e 6 períodos.
Luiz Alberto de Oliveira, 26.056$-i4. Tem 3 aumentos,
43 anos de serviço e 27 períodos.
Artur de Almeida
Cabaço, 2~.IU8$32.
Tem 2 aumentos, 53 anos (11' serviço I:' ] 83 períodoa.
João Baptista
ele Araújo Leite, 25.588$9:2. Tem 3 aumentos, -i0 anos de serviço e 11 períodos.
José da Cruz Viegas, 25.789$14.
Tem 3 aumentos,
40
anos de serviço e 21 períodos.
ravalaria

Silvestre
Teixeira,
22.536$96.
Tem 3 aumentos
e 38
anos de servi <;0.
Manuel )Iartiniano
ele Oliveira Marrr eas, 25 ..j15$84.
Tem 2 aumentos e 42 anos ell:' serviço.
C.\1'I1.'ÃI8:
Infantaria

Frederico
'I'amagniui
(11' Sousa Barbosu , 2:1.].08$68.
Tem ;j aumentos, 40 ano" clp serviço P I.j períodos.
José Rebêlo de Melo Cabral,
22.107::;;]U. 'I'em 3 aumentos, 40 auos lIe serviço p ] 9 peiíorlos.
Justino
Leite, 20.222$16.
'rem 2 aumentos, :)9 anos
de serviço e 49 períodos.
Joaquim
ele Oliveira Perlico, 22.030.;08. Tem 45 anos
de serviço e 32 períodos.
Roberto Pereira
da Fonseca,
22.393$80.
Tem 1 aumento, 43 anos de serviço e ;JH períodos.
António Lourcuço Guedes, 20.:302$80. Tem 4:} anos de
serviço e 17 períodos.
Aparício
(le Paula Pacheco, 22.110$36.
'I'em '2 aumentos, -t:~ anos ele serviço e 18 períodos.
Constantino
ela Costa Azevedo, 22.815$72.
Tem 2 aumen os, 41 anos c1p servi ço l' U:{ períotlns.
Luiz Dias Cosia, 22.0GS~12. 'rl'll1 ;3 aumentos. ·H anos
de serviço e l-! pprío(los.
Francisco Baptista
Sl'llH'eleiroK, ~2.1R7$16. 'I'em 1 aumento, 4:3 auos ele serviço l' 2·j ppríodos.
José de Sou-a Paz, 22.727$88. Tt-m 2 un meutos, 1'2 anos
de serviço e 5U peiíodos .
.T úlio Aug-usto C oucei ro Feio, 21.1~lR$;lG. 'I'orn 1 aumvul o. 12 unos (ll'~pryj\o
l' 14 pel'ío(lo-,.
Francisco
Cal'lo" Mart in«, lD.7GGf;i7U. 'rem 4~ anos lle
serviço e 55 poríodos.
í
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Eduardo
Augusto Barbosa Gonçalves,
22.207$92.
Tem
2 aumentos, 43 anos ele serviço e 24 períodos .
.Toão Evangelista
Gonçalves, 22.:369$92. 'I'em 2 aumentos, 45 an os de "en-iço e ;14 períodos.
,.Emílio Tito Ferreira
da Silva Couto, 22.622$6-.1:. Tem
3 aumentos,
42 anos de ser-viço e 45 perfodos.
,João 'Baptista I ..ombo, 22.950$88. Tem 2 aumentos, 4:")
anos de serviço e 70 perí
os .
.J oaquirn Ferreira Pedras, 21.3.')2$:36. Tem 1 aumento,
42 anos de serviço e -1:2 períodos.
Belmiro
Augusto
Vieira Fernandes,
23.427$48.
Tem
3 aumentos, 46 anos de serviço e 90 períodos.
'Francisco
Ferreira
do Carmo, 22.126$44.
'rem 2 aumentos, 43 anos (le serviço e 19 períodos.
António Gomes (la Cruz, 20.818$92.
Tem 2 aumentos,
40 anos (le serviço e J4 per-íodos.
António Xavier de )Ioura, 22.289$28.
'l'em 2 aumentos,
44 anos ele serviço e :29 períodos .
.J osé Lobato, 22.040$08.
Tem 2 aumnnt o«, -~3 anos de
serviço e 14 perfodos.
,Tosé Afonso de Almeida Jiinior, 22 . .'):32$76. 'I'em 2 aumentes, 45 anos rle spn-i\,o c ·14 perforlos.
António Pinto da Süva, 22.240$20.
Tem 2 aumentos,
43 anos de serviço e 26 períodos.
}1amecle 'Augusto Anelos Furmosiubo , ~1.8()7*,;H). 'l'cm
2 aumentos, 41 anos (le serviço e 1 período.
Abel Hapt ista da Silva, 22.272$36.
'I'em 2 aumentos,
-12 anos de serviço e 28 perfoilos.
Gil Augusto Domingos (la Silva, 20.900$28. Tem Z aumentos, 40 alJOS de servi ço e 19 períodos.
Rafael Norberto Correia, 2-1.:386$76. 'I'em 2 aumentos,
55 auos (le serviço e 1;)~ períodos.
Norberto Amân<'Ío ~UYP'" 22.451~ ..Hl. Tem :2 uu nu-n los ,
4:~ anos (le serviço e ;W pt-r iodos.
António Pernil , 2:3.18:3$28. 'rem 2 aumentos,
,I;~ auos
(le serviço e 81 períodos.
'Paulo 1<'elTcira ~fuchac1o, 22.2R9$28. rrem:2 a UJllPIÜO:-,
42 unos de serviço e :20 períodos.
Mário Augusto
Vaz, 2:2.108$7:2 .. 'rem :2 aumcu los, ·H
anos de ser viço e 21 períodos.
"JfaIl1H'l Pereira Martins,
22.7!J3$16. 'rem 2 a utucnt os.
-I.j anos de serviço P 60 per íorlns.
.
António Uodrig-ut's ela Silnt Braga, 2:U'08$84.
Tem 2
aumentos,
44 UllOS (1(' S(,ITi.~·oe 101 períodos.

ou
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AUgU8to dos Suutos Conceição, 22.207$92. 'I'em 2 aumentes, -1-4unos de serviço e 24 perícdoa.
Nicolau António
de Andrade,
20.737$44. Tem :2 aumentes, 40 anos de serviço e 9 períodos.
.Iosé dos Heis Lázaro,
19.7:34$48. Tem :2 aumentos,
:39 anos de ,,.;ervi,o e 19 período".
José jIaria
Varpla,
22.142$64.
'rem :2 aumentos,
-1:3
ano- ele serviço l' 20 período".
Luiz Amaro de Ol iveiru, 22.G46$40. 'I'em :2 aumentos,
-{:')ano" (l,' serviço p 51 perforlos.
:Jfiguel )la1'i a Pupo Correia, 23.199 $36. Tem :2 'aumentOK, 44 anos <le serviço e 8,') períodos .
rTorge
:Figueiredo
IIe 1hllTOR , 1~).:206$76.
'I'ern 1 aumento, :39 anos ele serviço e 108 períodos.
Rodolfo
Ricardo
de )Iagalhãis
Begonba,
8.727$9G.
Tem 23 anos 111" serviço e 16 períodos.
Artilharia

Carlos .-unes ae Castro Paiva,
mi lir-iano,
110 quadro
especial, 17.674~61'\. 'I'em 1 aumento, :~9 unos de Sl'l'viço e 1 período.
,To'sé Lopes <los San tos, miliciano,
do quadro especial.
15.Z:W$16. 'I'em :2 uuiuen tos, ;3,') anos de serviço e 8
períodos .
.T osé Alfredo ele Paula , miliciano,
(lo quadro especial,
18.293$76. Tem 2 aumento R e :38 uno" de serviço .
.T osé Maria Yal'1'ego,.;o, mi liciauo , 110 quadro especia 1,
11.295$72. Tem 1 .unuento, :11 unos <11' sen'içoe !)
períodos.
Ca,,~!arill

Américo
(lo" Santos, 17.[J-W$48. Tem 1 aumento,
:I!)
anos <le serviço e lU períodos.
António Simõe::; dt' Paiva, :W.l:};;$JO. 'L't'lll 1 aumento,
-I] anos IIp serviço p :22 períodos .
.José ~Iarques de Carvalho Vilar, 18.720$. 'rem 1 au1lH'J1 Lo e 40 anos ele serviço.
.T oão Baptista Lopes, 21.817$80. 'I'cm :2 aumentos c ,t~
anos ele serviço .
•~ntero :Fernandes, 2Z.-t:2:3S()S, Tem 1 aumento, 4·1 ano~
de i'\el'vi\,o e 41 perí (HIos.
.T oaquim Ribeiro ~Iart ins, :20.607$72. 'l\'l1l :2 aumen[o,.;,
40 anos ele sen-iço t' 1 período.
Jm;é ~Iaria da Costa, Hi.ü:ll $04. 'relll 1 alllllPn[o e
an os de st'l'\-j <,'0.

;m
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Isidoro Branco de Oliveira, 22.240$20. Tem 2 aumentos, 43 anos de serviço e 26 períodos.
Carlos da Cunha Pinto Balsemão, 22.224$. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 25 períodos.
Joaquim José Galhardas,
22.327$20. Tem 2 aumentos,
41 anos de serviço e 33 períodos.
Manuel Vieira, 19.718$40. 'rem 2 aumentos, 39 anos de
serviço e 18 períodos.
Camilo Augusto da Silva, miliciano de quadro c;,.;pecial,
12.147$·:>6. Tem 1 aumento, ;3;) anos ele serviço e D períodos.
Engenharia

Guilherme
Frederico dos Santos ::\Iaehado,
pioneiros do quadro especial , 7.665$60.
de serviço e 20 perforlos.

miliciano
'['('111

de

18 anos

A ernnéutlca

.J ORé Manuel

ele Monrl 011ça, 28.768$68.
(Está incluída r.
importância
de 4.680$ de gratificação
de diploma).
Tem 48 anos de serviço e J 69 período".
T~"NE)l"TES :
Infantaria

.Tosé Hermano
rle ~Iagal!JiTi" VeITPÍl'a, ll.!)!)j$az. 'I'em
2 aumentos, 32 anos rle serviço e 1 período.
Manuel Luiz Antunes,
16.778$40. Tem 2 aumentos,
38 anos de serviço e 10 períodos.
José Joaquim ele Andrade,
17.798$88. Tem 1 aumento,
41 anos ele serviço e 17 períodos.
,Tosé do Espírito
Santo, 17.881 $08. Tem 2 aumentos,
41 a110'; ele serviço e 21 períodos.
Carlos Pernandes Soares, 17.895$72. Tem 2 aumentos,
40 anos ele serviço e 22 pcríodos.
António
Gonçalves,
18.013$92. Tem 2 aumentos,
40
anos ele serviço c 30 períodos.
Manuel
Justino
Miranda
Uaposo,
17.718$24.
Tem
2 aumentos,
41 anos (le serviço e 10 períodos.
João Fonseca, 16.510$44. 'rem 1 aumento,
39 ano» de
serviço c 34 períodos.
Camilo .l oaq uim (lo,.; r-untos, li.ü70;jfS8. 'I'eru :2 uum eutos e 40 anos de serviço.
.
Vergílio Augusto da Hosa :MellrleR, 17.585$40. '['em 2
aumentos,
aD anos tle servico c 1 pci'íotlo.

2.' ~';rie
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Jorge Pinheiro
Serrão da Veiga, 17.673$72. Tem 2 aumentos, 39 anos de serviço e 7 períodos.
Augusto Soares, 16.955$88. Tem 2 aumentos,
38 anos
de serviço e 22 períodos.
Augusto
dos Santos, 15.942$84. Tem 2 aumentos,
37
anos de serviço e 21 períodos.
•
António de Jesus, 16.631$04. Tem 2 aumentos e 38 anos
de serviço.
Jordão Luiz Drumond
de Castro e Abreu, 11.554$56.
Tem 2 aumentos e 31 anos de serviço.
João Branco Gaio, 13.330$92. Tem 1 aumento e 36 anos
de serviço.
Joaquim Nunes, 10.108$24. Tem 1 aumento, 29 anos de
serviço e 28 períodos.
Filipe Augusto do Ú Costa, 13.220$28. Tem 1 aumento,
33 anos de serviço e 144 períodos.
Joaquim
Marques
Pinheiro,
1.J.118$08. Tem 1 aumento e 38 anos de serviço.
Francisco
Correia,
14.664$96. Tem :2 aumentos e 06
anos de serviço.
José Ferreira
de Matos, 17.192$40. Tem 2 aumentos,
38 anos de serviço e :38 períoc1os.
Firmino
Caetano Gomes, 10.011$60. Tem :2 aumentos
e 28 anos de serviço.
Carlos do Rêgo Bayam,
17.940$24. Tem 2 aumentos,
39 anos de serviço e 25 períodos.
Joaquim José Saldanha
Palhoto, 18.383$40. Tem 2 aumentos, 43 anos de serviço e 65 períodos,
João Pedro Nunes Pacheco, 17.732$88. Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 11 períodos .
António
Dias Ferreira,
18.132$24. Tem 2 aumentos,
39 anos ele serviço e 38 períodos.
José ele Jesus Pita,
16.941 $24. Tem 2 aumentos,
38
anos de serviço e 21 períodos .
António de Matos Bugalho.
17.910$24. Tem 2 aumentos, 40 anos (le serviço p 23 períodos.
Francisco de Sousa, 14.519$04. Tem 1 aumento, 37 anos
anos de serviço e 2:3 períodos.
Herculano
Pereira
Guerreiro,
17.501$16. 'rem 1 aumento, 40 anos (le serviço e 36 perío(los.
T oão Augusto ele Freilas,
17..j70$88. Te1l1 2 aumentos
e 40 anos ,ele serviço.
J 0[0 Manuel Duarte (la Fonseca, 18.413$28. Tem 2 aumentos, 45 anos ele serviço e 07 períodos.
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António )Ionteil'o Lourenço,
lH.442$56. 'I'ern 2 aumentos, 43 anos de serviço e 59 per-íodos.
António T)elfino, lí5.2;~Ij$:j2. 'l'(~lll2 aumentos,
;17 anos
de serviço e 41 períorlos.
"Viriato Augutlto Rendeiro,
18.087$72. Tp111'2 aumentos,
40 anos de serviço c 35 períodos.
Luiz Gomes <1e Andrade,
17.969$40. Tem '2 aumentos,
40 anos d e serviço e 27 perfodos.
Eugénio QuinteJa, 18.043$92. Tem '2 aumentos, 39 anal'
ele serviço e ~{2 períodos.
José Augusto Teixeira Baptista,
17.910$24. Tem 2 aumentos, 39 anos de serviço p 20 períodos.
João Martins de Barros, 16.631$04. Tem 2 aumentos
e 38 anos de serviço.
António Nunes Vitória,
17.807$40. Tem '2 aumentos,
39 anos <le serviço e 16 períodos.
Paulo FoIga<1o Dias, 17.836$66. 'I'em '2 aumento",
40
anos de serviço e 18 períodos.
António Falcão, 17.777$40. Tem '2 aumentos,
41 ano"
de serviço e 14 períodos.
Luiz Correia Mourão, 17.999$40. Tem 2 aumentos,
41 anos de serviço e 29 perfodos.
José Lobato ele Vasconcelos
Galvão,
18.162$24. 'I'em
2 aumentos, 39 ano" de serviço e 40 períodos.
João Baptista
Card oso ele Brito, 14.664$96. Tem 2 aumentos e 36 anos ele serviço.
Zeferino da Cunha Coelho de Barbosa Yaz de Castro,
18.221$28. :rem '2 aumentos, 42 ano", <1eserviço P 44
períodos.
Luiz Esteves da Costa, 17.670$8R. Tem 2 aumentos e
39 anos de serviço.
Américo
Rodrigue« Ferreira Neves, 16$17$5G. Tem
2 uumentos, SR anos (le serviço (' ]4 perío(lo:·;_
.T osé Correia Pi res <1eLima, 17 .n.:J.(J~24. 'I'cm !! a umsntOR, 41 anos (1(, servi ço e 25 ]lPl·!0<10S.
Alfredo Sampaio, 17.570$88. 'rem '2 aumentos (' :JH anos
ele serviço.
João
Henrique"
Alcântara
Albuquerque
P
Castro,
16.941$24. Tem 2 anmeutos, :IR anos de serviço e
21 períodos.
Arnaldo José do Amural,
17.570$BB. 'l'c-m '.2 aumentos
e 39 anos de serviço.
César de Seabra Rangel,
17.807$~O. '[\'111 ~ aumentus,
40 anos de serviço e 16 períodos.
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Barros (lá Silva Ramos, 16.577$28.
'I'em 1 aumento, a9 anos de serviço e 39 períodos.
Isaac Vieira Braga,
16.98ô$76. Tem 2 aumentos,
38
anos do serviço e 24 períodos.
Francisco Maria Queiroz ela Rilva, 17.940$24. Tem 2
aumentos,
41 anos dI" serviço e 2;) períodos .
.J o~é E~têvilo Pei eiru Rci«, ]2.f)n~·)6. 'I'om 2 aumentos, 3:i anos de serviço e 7 períodos.
Anísio Soares. 11.980$80. Tem 2 aumentos
e 32 anos
de serviço.
Lu iz Augusto rlos Santos, 17.054$88. Tem 2 aumentos,
41 anos ele servicnc 2G p er íodos.
~lateus Fortunato Soares, 15.750$84. 'rem 2 aumentos,
37 anos de serviço e 8 períodos.
::\lanllel Lourenço Novo, 1,j.632$6·t_ 'I'em 2 aumentos e
a7 'a'llOS ele serviço .
.Tosé 110uraio Chambel , 15.D28$32. Tem 2 aumentos,
37 anos de serviço e 20 períodos .
.José Augusto Correia, 17Jí70~8B.
'rem 2 aumentos e 4U
anos de serviço.
Bento Pimenta lêorlllo,~in ho, 1'2.180$48. 'I'cm 2 aumentos t' 32 anos t1 (' servi co ,
Be'llto 'I'cotlósio 'I'oruaz Cabrita,
14.DOD$lG. Tem 1 aumento, :H anos (1e serviçoe 52 perfodos.
Francisco
I náoio 11óreirn, 18.85G$44. 'I'ern -lA·anos ele
serviço ·e 104 per-íodos .
.Toão Augusto Geralrles, 18.07a$08. 'rem 2 aumentos,
40 ano" de ~erviço e ;~-l per-íodos.
Alberto Aniónio Rodnigues Prar.:a; 18.280$4-l.
Tem 2
aumentos,
-!-1 amos de serviço e -!-8 períodos.
Ezequiel de ::\Iatos Vicente, 18.221$28. Tem 2 aumentos, -!-O anos de serviço e 4-1: perfotl os.
Inácio ~lul'i.a <1t' ~\.ça Castelo Branco, 1G.793$0-l. ']_'em
2 aumentos,
:~8 unos (1(, st'l'viç'o p 11 períodos.
Alfredo Eduardo dos Santos, 1!l.506$BG. 'I'em 2 aumentos, -!-4 mJOS clp serviço (> 1:31 pel'íor1oA.
Homeu Alexallcll'e ~\g'uial', 17.771$-!-0. Tem 2 aumerltos, -!-O anos de serviço ,e 14 períodos .
•J oaquim ele Rantalla Cunulho, 17.570$88. Tem 2 aulllell i O~ l' 4-0 an os (1e ~Pl'yi,o .
.Joaquim
)I()Iuiz (le Sü ('úJ'1e Bl'al Amaral,
12.828$6U.
Tem 1 llUllll'llto, :~.j allO:-; cle serviço e 2G pel'íodos.
lloráciod(' ~b:<is OOll,ulyes, llliliciano,
<lo quadro especial, ] 1$~4$88. Tem :2 aUll}()uto,;, :31 ano:> de sel'vi\'o e lD pel'íoao~.
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J oaquiin .T osé ..tlve,; da Mota, miliciano,
do quadro especial, 17.920$32.
'rem 1 aumento,
42 anos de 8e1"viço e 26 períodos.
Artilharia

Ricardo Seabra (lo )Ja:;carenhas,
14.571$24. Tem 2 aumentos, :34 anos de ,;erviço c 102 períodos.
Euclides
Gomes Ribeiro,
10.038$. Tem 2 aumentos c
28 anos de serviço.
,
.Acácio António Prior, 9.790$20. Tem 2 aumentos e
27 anos de serviço .
.Augusto Nunes Afonso, miliciano,
do quadro especial,
11.913$96.
Tem '2 aumentos,
32 anos de serviço e 9
períodos.
Manuel da Si lva Dias, miliciano,
do quadro especial,
12.562$08. Tem 2 aumentos, 3:3 anos de serviço e 10
períodos.
Francisco
de ~fplo Costa, miliciano,
do quadro especial,
10.2;JR$68. Tem 1 aumento, 29 anos de serviço e 107
períodos.
Cavalaria

Bernard iuo Gonçalves, 14.586$60. T,em 1 aumento,
anos ele serviço e 28 período".
José Francisco Barradas,
17.772$. Tem 1 aumento,
ano" (le serviço e 15 per íodos.
João Clemente
dos Anjos, 8.647$44. Tem 23 anos
serviço e 19 períodos .
.J osé )Iaria ele Sousa, 17.017$32. Tem 1 aumento e

úi
4~
de

40
anos de serviço.
João Autóuio
da Conceição César, 18.:309$60. '1'em ;2
aumentos,
-ia ano' de serviço e 50 perforlos.
Francisco
de Castro Lôbo, 16.645$56. 'rem 2 aumentos,
38 unos (1e serviço e 1 perí orlo.
Fernando
Infante
da Câmara
..\Jmci(la
e Sousa,
16A2!)$80. 'l\'lll.l aumento, ;H.l anos de serviço c 28
períodos.
Engenharia

Aulânco
Evandro
Santos Lôbo, miliciano
(le caminhos ele ferro, do quadro especial, 8.011$44. 'rem 20
anos ele serviço e 27 períodos.

2.' Série
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Infantaria

Capitão
António
José Pire,;, 22.939$80.
Tem 2 aumentos, 4;3 anos de serviço e 69 períodos.
Tenente J oaquim Perlro ,\.1p'\an(11'(' Borges, 18.457$82.
Tem Z aumentos,
41 anos de serviço e 60 períodos.
Ministério
da Guerra,
21 de Fevereiro
de 1938.Por dolegacão do J\1in istro da Guerra, o SlI h-Secretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
portaria foi vtsndn pulo Tribunal (\0 Contas em 18 do
corrouto 1llj\~, (~OJl1 a anotação de serem d('vidos eruo lument.os,
nos tUI'lHOS
do docre t o n .' 22:2f)7, COlO oxco pção das pensões

. \ pl'P::;ellte

res pelt nnt.es aos sogntut es oftciu.is :

General
Coronel
Teneute
Majores

Jusó

João Estevão ~\.guas.
António Marcelino Monteiro.
coronel João .JOS0 Augusto de Barros.
José da Cruz Xerez, Ernesto Videira, IIonriq uo
Alvos e António
'I'ornuz do Aquino Tavares

Júnior.
Capitãis
José António
Vitorino,
José Luiz NUI1C's de
Carvalho,
Luiz Toixoiru Baptista, Manuel Spinola de
Mendonça, Manuo! Augusto Martius, António Gonçalvcs, Joaquim Vieira, José do Nascimento
Alves,
António Vieira, Albano dos Santos, Pedro de Medeiros
Albuquerque
Toixeira, Augusto Alves Rodrjgues, António Duarte Figueira,
.Iouquim Augusto A,vares de
Almeida,
Rodolfo
Ricardo
do :\Iagalhãis
Bpg"onha,
José Lopes dos Santos, José Alfredo de Paula, José
Maria Varroguso, JOSl\ Maria da Costa, Camilo Auglls to tia Sil va, (; ui lhorme Frederico
dos Santos Machado e José ~fallupl de ~f(,l1d()n\a.
Tenentes
Pedro Augusto
Afonso Cardoso Dias, Josó
Maria Rocha, :Jlanlld de Oliveiru, .Iosó Luciano Cahrul
r Castro, João Xlonteiro, Henri quo Luso, João Nunes,
João Pedro Dicguea, Francisco
Rodrigues
Calarrüo,
Afonso :\farqucs da Silva, João dos Santos Aboim,
A ntónio Lo pcs Duurt e. .J osé N ogllf'ira,
Domingos
Ourvalho , Manuel Ferreira,
Olímpio Rodrigues
l\lilHomens, Nuno dr Andradl' Hibeiro, Salvador António
Júnior, Manuol 1\1111·til1s
Afonso, .J"iio Inácio da Silva,
Josó António do Froitas Barro:;, Vitorino Prl"l;ira Tavares,
José Roque, Domingos
Pereira,
Júlio Pinto
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Duarte, ::\Iauuol Pores, .Ioão Baptista dos Santos,
Agostinho António Fuvita, Policarpo Augusto Rosa
Mateus, J OSÓ Horrnauo de ),fagalhãii:i Forroirn, Jor dão
Luiz Drumoud de Castro o Abreu, J01io Branco Gaio,
Joaquim Nunes, Filipo Augusto (\0 () Costa, Firmino
Caetano Gomes, João Baptista Cardoso de Brito,
José Estevão Pereira Heis, Anísio Soares, Bento Pimenta Forruosinho , Joaqnim Xlcniz de Sá Côrte Real
Amaral, Hor-ácio de Assis Gonçalves, Euclides Gomos
Ribeiro, Acácio António Prior, Augusto Nunos Afonso,
Manuel da Silva Dias, Francisco de ::\Ielo Costa, João
Clemente dos Anjos e Aulãnco Evandro Santos Lobo.

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n.? 16:070, de 25 do Setembro do 1928, a D. Teresa
Emília Gonçalves de Azevedo, órfü do capitão reformado
Francisco Cardoso de Azevedo, a reversão da cota parto
do subsídio mensal de 65 que percebia com sua madrustu.
D. Francisca da Conceição Duarte, falecida om 7 de Janeiro do correute ano.
'
Ministério da Guerra, 24 de Fevereiro de 1938. -POl"
delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário (10
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Cost«,
(Visada
Hão

polo 'I'rthunal
do Coutas em 8 do Murço do 1938. No o
devtdos omotumontos,
nos termos do decreto
n.? 22:257)

11- RECURSOS
Ministério da Guerra _I:a
P01'

Direcção Geral-

2.a Repartição

decreto de 31 de Dezembro do alio findo:

Negado provimento ao recurso n.? 2:455, interposto
perante o Conselho do Recursos, pelo ox aspirante a
oficial aluno da Escola do Exórcito, Rogério ;-;armonto

•
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Afonso, nos termos do artigo 34.0 do regulamento
do
referido Conselho, de 12 de Auosto de lUZ" por não
ter fundamento legal, e 8m que recorria do indeferimento
de um requerimento
pedindo que Iõsso mandado continuar na situação da licença a que se refere o § 1.0 do
artigo 14.0 do decreto n.? 25:582, de 3 do Julho do 1937,
ou q uo lhe fôsso concedida a reforma extraordinária
nos
termos do artigo 15.0 do mesmo decreto.

Ministério
POJO

da Guerra - 2.

a

Direcção

Geral-

3.

a

Repartição

decreto dr>18 do corrente mês :

Dado provimento
ao recurso n. o 2:430, interposto
perante o Conselho do Recursos
pelo capitâo reformado
Joaquim Antuues Galho contra o despacho do Ministro
da Guerra de 24 do 'Março de 1(')36, que lho indeferiu
um requerimento
orn quo podia p1l1'a ser anulada a aplicação do artigo 2:3.0 do decreto n." 20:247, de ~4 dr
Agosto de 19;H, feita aos seus vencimentos
de reforma,
por ter fundamento
legal.

III-MUDANÇAS
nlinistério
POJO

DE SITUAÇAO

da Guerra _I.a üireccãe

portaria

de 8 de Janeiro

Geral-

2.a Repartição

do corrente ano:

(Visada polo 'I'r-ibunal do Contas om 12 do )rnr<;o do tUSS. SfLO
devidos omotumeutcs,
nos tormos do decreto II.O 22:257).

Reserva
Tenente,
supranumerário
permanente,
do regimento
de
in Iuntaria n. o 1, Adriâo Xlonteiro do Sousa, nos termos cio § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17 ::378, de
27 de :-\ot"mhro do 1n:m, por ter atingido o limite do
idade, devendo sor considerado
nesta situação dcsdo

24 do Dezembro do 1\);37.
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Por portaria

de 2lJ de Janeiro
(Anotada

pe lc Tribunal

~.o

1

2 • ~{'rie

do corrente ano:

do Contas em 3 de 'lal'<;o de 19:J8).

Adido

Capitão do infantaria,
no quadro da nr ma, J08é Maria
t 'orroia Cardoso,
por tr-r sido roquisitudo
para desem ponliar uma comissão de serviço dopondon to do
Ministério da 8<lUCHÇ'ãoNacional, como professor ofcctivo do Liceu do D . João Ll I, orn Coimbra, devendo
sr-r considorudo nesta situação desde 2"" de J aneiro de

1938.
Por portarias

de 19 de Fevereiro .findo :

Quadro da arma de cavalaria

Tenentes
do cavalaria,
adidos, EduHrdo do Madureira
Proença e Gaudôncio António da Rosa Garcia, que do
regresso,
respectivamente,
do ~Iitlistério do Interior e
do das F'inauças, se a prosentarum
em 1 t' 10 do Fevereiro de 1~38, por terem deixado do prestar serviço na polícia do segurança pública e na guarda fiscal, preenchendo
ambos vaga no respectivo
quadro.
(Visadas pelo 'I't-lhuual de Contas em 1 do vl nrcc do lB38. Não
são dc vidus CllIOluIIICIlLOS,
nos termos do decreto n.? 22:t57).

Adido

Alferes,

do batulhão de caçudoros n.? 2, Vnloutim Neves
da Silva Santos, por ter sido roquisitndo para desompenhar uma comissão de serviço d"lwnüentn
do 1\1inistério do Interior,
na glLal'da nacional ropublicunu,
devendo :SOl' considerado
nesta situação desde 14 do
Fevereiro
de 1\.);38.
(Anotada

pelo Tr+buuu.l do Conta, em 2 do '1 a",;o dI' 193R).

Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Uauiol Fernandos do Agniar,
quo de regresso
do :\finistério das Colónias so apresentou em 15 de Fev orciro de H);~8.
(Visada polo Tr-ibuna! do Con tus cm 7 de ,rart;o de 19:--18.Não
são devidos emotumouio»,
1I0S termos
do docroto n." 2:!::!57).

de infantaria,
adido, com licença ilimitada,
Rosf>nc!o Ta\'ares
Dias, que se apresentou
17 de Janeiro de lUi)H.

Capitão

11<1n<10

(Visada 1\010 'I',.ihunnl
devIdos omolumoulos,

F'eren

do Conto" em 7 d. """;0 dA 19~H. São
nos tOl'mos do docroto 11.°22:257).

2' Série

no
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Separado do serviço

Capitão,

na situação de
nos tormos do artigo
plina militar <' nos do
de 31 de Dezembro
cento dos vcucimcntos,

reserva, Andró Dias da Silva,
178.~ do regulamento de disciartigo 9.° do decreto n.? 28:404,
de 19:37, com direito a 75 por
devendo

ser considerado

nesta

situação desdo 17 de .J aueiro do 1938.
(Anotada

1'010 Tribunal

do Contas

em 3 do lIf'tr<:o do 1n38).

Baixa do serviço

\Illjor' miliciano médico de reserva, da brigada n.? 1 de
caminhos de ferro, Francisco Vito de Mcudoncu Côrte
Real, nos termos do ~ D.O do artigo 61.° do decreto
n." 1~:017, de 3 ,le Agosto do 1026, por ter atingido
o limite do idude, dr-vendo ser considerado nesta situação desde 1 do Maio de 1037.
(Ano

P01'

tnda 1'010 Tribunal

de Conta,

em 2 de )Iarço de 1n38).

de 26 de Fevereiro findo:

portarias

Oficiais milicianos de reserva

Capitão médico, do regimento de cavalaria n.? 3, Pedro
Barbosa Piçurru, (I tenentes, fartnacôutico,
JOSÓ Fel"
reira e, cirurgiões dentistas, da 1." companhia do saúde,
António de "JIaeedo Vilar C', da B.a companhia de saúde,
Abc'l Sátiro do Oliveira Jardim e Domingos António
Pereira,
todos milicianos, licenciudo s, nos termos do
§ B.o 00 artigo 61.° do dr-croto n.? 1:!:017, de 2 de
Agosto de Hl2fi, e em hurmouia com os artigos 7.° e

31.° do decroto
19:37, por torem

~8:40:!, de 31 (lo Dezembro do
atingido o limito do idudc, devendo
ser considerados
to.los nesta aituação desde 31 de
Dezembro do ano findo.
]1,0

(Anorad«

pelo Tribunal

,lo Couras em 10 de Marc;o de 1938).

Baixa do serviço

'Teneutcs-corcnóis
António de Andrade .T únior, Amadeu,
Domingos Antunes <lo AZO\"0do, António Henriques e
.J oão liufuol Xloruis ; majores Césnr Viriato Fruuça,
Joaquim

José
de Abreu l' António
Toixoiru LO[l0S
c capitãis Frallci8co Ppdro do JOt-lUS o .T,oão
Teixeira
da Xlotu o Costa, todos milicianos médicos

Júuior,

ORDEM
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de reserva,
nos termos do § 5.0 elo artigo 61.0 do
decreto n.? 12:017, ele 2 de Agosto do 1926, devendo
ser considerados
nesta situação, respectivarncnte,
desde
27 de Janeiro, 13 de Fevereiro,
1 de Janeiro, 23 e 21
do Fevereiro,
2 e 21 de Janeiro, 21 do Fevereiro,
10
de Janeiro e 2 do Fevereiro
do 1938.
(Anotada

pelo Tr-ibunal do Contas

em 10 de )[ar,:o do 1938).

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra -I. a Direcção

PaI" portaria

Geral - 2.

de 22 de Janeiro

a

Repartição

do corrente ano:

(Vísudu pelo 'I'ríbuual de Contas em 12 (le Murr-o elo 19:1S, São
devidos emolumontos,
nos termos do decreto r{.o 22:2;)7).

Batalhão independente

de infantaria

Tenente módico, o alferes médico
Redondo, contando
a antiguidade
bro do 1937.

PaI' portarias

de 19 de Feuereiro

n.· 22

António dos Santos
desde 1 do Dezem-

findo:

Adidos

~rajor,

o capitão de cavalaria,
adido, em serviço no Midas Colónias,
Carlos
Tavares
Afonso dos
Santos.

nistório

(Visada polo Tribunal do Contas em 1.) de Ma"ço do 1938, Silo
devidos emolumontos,
nos lprmos do decreto n." 22:257).

Capitão, o tenente do infantaria,
a.lido, em serviço no
:\finistério
das Finanças,
na guarda fiscal, J oaq uim
Augusto Pinto Riboiro.
(Visada polo Tribunal
de Contas cm .) de Mul'<;o do 1938. São
devído s emolumentos,
nos termos do dOCl'OlOn.o 22:25;).

Capitão,

o tenente de cavalaria,
adido, em serviço no
do Interior.
na policia do sogurnnça púAntónio Inocêncio Moreira de Carvalho.

Ministério
blica,

(Visada I'elo 1'rlllUlllIl do Cuntns oro " de Mnrçc de ln3R. Siio
devidos emolumentos,
nos termos do dccroto n.? 22:257).

2." Série
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Por portarias de 26 de Feuereiro findo:
(Vi.ael., polo Trihunal do Conta, oru 12 de Mar,:o do 1~38. São
devidos emotunu-u tos, nos termos do decreto D.O 22;257).

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3." Repartição
Capitão do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, o tenente do mosrno extinto quadro,
arquivista, Luiz António da Silveira.
Ministério da Guerra':" 3.· Direcção Geral
Serviços cartográficos

Capitão
do extinto
militar, o tenente
Maria Romão.

do exército

quadro de. oficiais
do mesmo extinto

do secretariado
quadro António

2. a região militar - Quartel general
Capitão
do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro, adjunto,
José Martins Ribeiro.
Quadro da arma de infantaria
Coronéis, os tenentes-coronéis,
do batalhão de caçadores
. n." 6, Júlio Garcõs do Loncastre fi, do regimento do
infantaria
n. o 18, Bcmardlno
do Sena Lopes.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 8

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro, secretário, Manuel da Silva A raúj o e G ama.
Hospital militar principal de Lisboa
Capiti'io do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, o tenonto do mesmo extinto quadro Fernando
Rodrigues Loureiro,
Dh'ecção do servlçe veterinál'io militar
Cupitão do extinto quadro de oficiais elo secretariado
militar. o tenente do mesmo extinto quadro, chefe do
urqnivo, Pedro Caldeira do Avolar,
Extinto quadro de oficiais do secretariado
Capitão, o tenente
Loureiro,

do mesmo extinto

militar

quadro

João Maria
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Escola Oentrãl de Oficiais

Capitão
do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar, secretário,
o teuouto do niosuio extinto quadro, secretário interino, Acácio Antunes.
Adido

Capitão
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar,
o touonto do mesmo extinto quadro, adido,
em serviço na Farmácia
Central
do Exército,
José
Marques ::\lartillS.

V -COLOCAÇÕES,
Ministério
POJo

EXONERAÇÕES

da Guerra _I.

a

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS
Geral-

2.a

Repartição

portarias de 19 de Fecereiro findo:

Ministério

da Guerra - 1.' Direcção

Geral - 3. a Repartição

Capitão miliciano,
do extinto quadro especial,
mento elo infantaria n. o 2, 'I'oodorico Pereira
por pedir.

do regil'iruouta,

(Vtsndn pulo 'I'r+hunul rlo routas em 7 de :\Iarço do 193s. Não
são d ovído s cm olum ent us , 1I0S termos do decreto 11.° 22:257).

Exonerado
do vogal secretário do Conselho Tutelar o
Pedagógico
dos Exércitos
de Terra o Mar
coronel de
infantaria
José Júlio de Almeida da Costa Porr-irn.

°

[Ano tndu pelo Trlhunal

do Contas em 3 de ~[al'ço do ln38).

Nomeado vogul secretário
do Conselho 'I'utelar (\ Pedagógico dos Exércitos
de 'I'orru e :\Iar o coronol de
artilluu-ia, com o curso do estado maior, da 3." Rr-partição da 3.n Direcção
Geral dêsto Ministério,
Carlos
Elias da Costa Júnior.
(Visada polo 'I'r-lbunul do Contas cm 11 do )rnl'~o do l~):~R.NilO
são devidos otnouunouto ..., n o s turntos do dOC1'otU 11.° ~~:257).

pOJ· podaria
Ministério

de 5 do corrente mês:

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Major do serviço do adrninistrucno
militar, sub-iuspr-ctor do mesmo serviço, Carlos David dos Santos, por
motivo diseipli,nar.
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n,· 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do grupo independente de aviação de protecção e combate, Delfino J osé Segurado Vieira. por motivo disciplinar,
3. n inspecção de artilhada

Tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do
grupo independente
de aviação ele bombardeamento,
João Germano de Xlatos .J únior.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

Comandante,
o tenente-coronel,
da escola de aplicação
do artilharia
de costa o contra aeronaves,
José do
Carmo da Silva Dias.
Companhia de trem hipomóvel

•

Alferes
do extinto quadro
auxiliar
de artilharia,
do
grupo de artilharia
contra aeronaves,
Manuel Bento
Alvos.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar no corrente ano

Presidente,
o coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, Carlos Elias da Costa Júnior,
Vogais:
coronel ele infantaria
José :'Iraria Vale de Andrade, tenente-coronel
de infantaria,
com o curso do
estado maior, José Joaquim Ramos o majores do extinto quadro de oficiais elo secretariado
militar Júlio
de Carvalho Vidal e António Gonçalves
dos Santos,

Por portaria
Ministério

de 12 do corrente mês :

da Guerra - 2." Direcção Gel'al - 3.' Repartição

Xlajor

do serviço de administração
bilidade, Hui da Rocha Xlcudonça

militar, em disponiCamões,

Escola Prática de Infantaria

Capitão

nandes

de infantaria,
do Aguiar,

em rlisponibilidade,

Daniel

Fer-
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Quadro da arma de infantaria

Capitão, secretário
vim Leal.

da l<iscola do Exército.

Regimento de infantaria

Alferes

miliciano,

11.° 20, Domingos

Alherto

.\1-

n.O II

licenciado, do regimento do infantaria
Coelho de Audrnde. por pedir.

Regimento de infantaria

Tenente, do batalhão
do caçoadores
sus Paixão. por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n.· 15

11.° 8. David de Jon.· 19

Alferes do quadro dos serviços nuxilinros (lo oxórcito ,
do distrito de rocrutnmonto
t' reserva
n.? 21. Go ncnlo
Maria Poreira, por pedir.
Escola Prática

Tenento

de Cavalaria

do cavalaria,
da Coudolaria
:\Iil itar
Gamarro Correia Barrento.

de Alter,

João Eduardo

Regimento de cavalaria

Sogundo

comnndanto,

n.· I

(lo cuvalurin,

o tonoute-coroncl

no

quadro da arma, Carlos ::'I1aria Ramires.
Regimento de cavalaria

Tononto de cavalaria,
no quadro
António <1 a Rosa Garcia,
Regimento de cavalaria

n. ° 2

da arma,

(laudõncill

11,° 5

Segundo
comandante,
o tenonte-coronol,
do regimento
de cavalaria n." 1, João Justiuo Xlorais Teixeira.
Regimento de cavalaria

'I'enento

do cavalaria,

Madureira

no quadro

n.O 7

(la arma,

Grupo de aviação de informação

Segundo comandante,
aeronáutico,

Eduardo

do

Proença.

António

n." I

o major, do depósito
do Oliveira

Viegas.

do material

2.

1

Sórie
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção
POI' portada

Hi3

N.o

Geral - I.a Repartição

de 26 de Jallell'o do corrente alio:

("isalt\
1',::,10 Tribunal
do Contas cm 23 (lo Fl'VOI'Ci!'o do 1938,
são devldo s ouiolumcutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Escola do Exército

Nomeado professor
da 14,11 cadeira (Execução
do tiro,
tática e serviços de artilharia),
nos termos do artigo
do regulamento aprovado polo decreto n.? 13:764,
de 13 de Junho de 1027, o tenente-coronel
de artilharia jligucl Pereira Coutinho, em substituíção do corouel da mesma arma José Augusto
do Boja Neves,
exonerado
por portaria
de 23 de Fovoroiro do 1937.
A duração desta nomeação Ó a prevista no § LOdo
artigo 2.° 110 decreto n.? :!8:402, de 31 de Dezembro
de 1937.

::n.o

PUI'

pol'lm'ia

de 27 de Janeiro

corrente

rio

ano:

(\'i~ndjl pcto T'r.ihunü l dv Contns em :!l do Füv~l'(>il'o
do 1038.
;-;::io do víd os em oluruen to s, nos termos do docroto n.? 22:257,.

Escola Central de Sargentos

professor
ela 9. a (1 O II partes) e 13.11 disciplinas, nos termos do artigo 9.° do decreto n ," 22:169,
do 2 de Fevereiro
de 1933, cumulativumcuto
com o
cargo dr tesoureiro
do conselho
administrativo
da
mesma Escola, o tenente {lo serviço (lo administração
militar Francisco
Marques Lima, por ter passado à
situação do adido o tenente do mesmo serviço Artur
Gonçalves
da Silveira, pela Ontem do Exército n.? 8,
2.11 série, <1l' ;31 de Muio de 1937. A durução desta 110menção é a prevista no § 1.0 do artigo 2.° do decreto
n.? 28:402, do :31 do Dezembro de 1937.

:x omeado

POI'

portaria

de 10 de Fcrereiro ,fi /I(!U:

(\'isad,l
1'010 Tribunal
do Contas cm ·1 do )Ial',;o 110 ln3S, São
dcvldos ouioluuionros, nos termos ..lo decreto u.? 22:2,)7).

Escola Central de Oficiais

:x emendo

instrutor
oveutunl interino,
tigo LI." do regulamento
provisório

nos tormos do arapro\'lHlo pelo de-
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creto D.O 13:646, de ~1 do Maio de 1927, o capitão do
corpo do estado maior Manuel Lopes Pires, para
substituir temporàriamonte
o capitão do mesmo corpo
Celso Mendes do Magalhãis,
durante
o seu impedimento na Escola Superior
do Guerra do Paris, que
actualmente
freqüenta,

VI- AUMENTOS
Ministério

SÔBRE O SÕlDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2,a Repartição

Concedidas
as vantagens
do quo trata
o decreto
20:247;
de 24 de Agosto de 1931, desde a data
que lhe vai designada, ao oficial em seguida mencionado:
li, o

Por ter completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n,O 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
necessário para o segundo aumento de 10 por cento
sôbr-e o sõldo t

Por portaria de 31 de Dezembro do ano .findo:
(Visada polo Tribunal do Coutas om 5 do Marco do 1~38. São
devidos omolumentos, nos tormos do decreto n.o 22:257).

Infantaria - capitão miliciano,
do quadro especial, Alberto Guimarãis Baptista, adido, em serviço no Ministório do Interior,
na polícia de segurança
pública,
dosde 1 ele Dezembro de 1937,

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Concedidos os soguintos aumentos sôbre o soldo, desde
as datas que lhes "lia indicadas, nos termos elos artigos 67,° a 69.° do decreto n.? 16:4J3, de 1 de Fevereiro dr 1929, artigos 1.0 e 4.° do decreto n.? 20::?J7,
de 24 de Agosto
do 1931, e artigo 10.° do decreto
n." 21:42f), de 30 de Junho de 1932, nos oficiais reformados, inválidos de guerra, a srguil' mencionados,
por
terem completado
o tompo, a partir do posto de tenente,

2,' Série
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necessário
para estes aumentos, nos termos
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929:
Por portarias

de 17 de Janeiro

(Visadas polo 'I'rfbuual
devidos emolumentos,

do decreto

do corrente

Primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo
Tenente 1[anuel
bro de 1937,

ano:

do COII!as cm 7 do ~Ial'ço de 1938, Siio
nos termos do decr-eto n.? ~2:258

da C05ta Carapeta,

desde

t

1 de Dezem-

Segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:
1Iajor 1Ianuel 1Iarçal de 11endonça e capitão Artur Gerardo Bastos dos Reis, respectivamente
desde 17 e 30
de Dezembro de 1937,

VII-

Ministério
Pm' portarias

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição
ele 16 do corrente

do Gabinete
mês:

Louvado
o major médico, do depósito geral de material sanitário
e de hospitalização,
Américo Pinto da
Rocha, porque tendo sido nomeado em Outubro do 1936
para fazer parte da missão militar de observação
ao
teatro das operações que decorrem em Espanha,
cousoguiu obter mnitos e valiosos elementos sobre a organização e funcionamento
do serviço de saúde em campanha, para o que nunca se poupou aos mais duros esforços
e sacrifícios, permanecendo
sempre na frente de batalha
e tomando parte durante muitos meses nos trabalhos da
equipa cirúrgica
nacionalista
da Cidade Universitúria,
facto que merocou dos comandos do oxórcito espanhol
as maiores e mais honrosas referências,
o fi ue tudo revela naquele oficial verdadeiro
valor militar, assinalada
coragem e muita competência técnica,
Louvado
o capitão miliciano de infantaria,
do extinto
quadro especial, do batalhão de metralhadoras
n, o 1,
Júlio Nunes Pereira elo Oliveira, porque fazendo parte
há mais de um ano da missão militar de observação
ao
teatro das operações que decorrem em IDspanha, rcvelou sempre em todos os serviços do que foi encarregado
muita competência e assinalada valentia e valor militar,
enfrentando
todos os perigos, nunca s(> poupalldo a sa-

Hilí
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orifícios, mantendo-se
quási ininterruptamente
na frente
de combate e merecendo
por ésse facto as mais honrosas referências
das autoridades
militares
estrangeiras
com quem tem estado cm contacto.

VIII- DEClARAÇOES

Ministério da Guerra

_I.a

E DISPOSIÇOES

DIVERSAS

Direcção Geral-

2.a Repartição

1) Declara-se que os coronéis
cês de Lencastre
e Bernardino
vidos pela presente
Ordem do
glliJado
elo seu actual posto,
29 e 30 do Novembro de 1937.

de infan taria Júlio O arde Sena Lopes, promoExército, contam a antirespectivamente,
desde

2) Declara-se que o major do infantaria Inácio Montoiro de Azevedo,
adido. em serviço no Xliuistório (las
Finanças,
na guarda fiscal, deixou de estar nesta situação, continuando,
porém, na cle adido, em serviço no
Xlinistério do Interior, na guarda nacional republicana.
3) Declara-se que o capitão de infantaria
Xlatos ele Sampaio Nobre deixou de exercer
de ajudante de campo elo general, na situação
J OSl' Vicente de Freitas.

Xlanuel

do
as funções
do reserva,

-:1:) Declara-se
que é miliciano de infantaria, do extinto
quadro especial, o capitão José ela Conoeição Nogueira
Rosas, que por portaria do 1~ de Fevereiro findo, insorta
na O/'(lem do Exército n.? 3, 2.:' sério, do corronte ano,
passou. a situação
do adido. orn serviço 110 Xlinistér!o
clo Interior, na guarda nacional republ icanu.
5) Declara-se
quo os tenentes, .lo rogimonto de infantaria n." 16, miliciano do extinto quadro especial, l lereulano Rosado Ramalho e J osó do Pêso e Sousa Benchimol foram nomeados, rcspoctivamcntc, director o adjunto
da carreira de tiro do Evorn,
G) Doclaru-se
que o mujor de cnvnluria Carlos Tavares Afonso dos Santos,
O os
capitais,
de infantaria
J oaq uim Augusto Pinto Riboiro, do cuvalarin António
Inocêncio :\r oroira de Carvnlho o do extinto quadro do
oficiais do secretariado
militar António Xlarin Romão,

2.' Série
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João :'I[aria Loureiro, Pedro Caldeira do Avclar, José
Xlarques Xlartins, Acácio Antunes, Fernando
Rodriguos
Loureiro, iIlnIluel da Silva Araújo e Gama, Luiz António
da Sil voira (I J osé Xlurtins Ribeiro, promovidos
pela
presente Ontem do Exército) contam a antiguidade dos
sons actuais postos desde 1 do Janeiro do corrente ano.
7) Dcclaru-so que o capitão ele cavalaria Acácio J OSl'
Rodrigues
Lajo, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana:
deixou de estar
nesta situação,
continuando,
porém, na elo adido. om
S01Til.:o no Ministério
das Colónias.
\

8) Declara-se

qne o major farmacêutico Bernardo Augusto da Costa Simões dovc ::;01' considerado
como colocado na situação do supranumerário
e não na de disponibilidade,
como consta da portaria
de 22 do Janeiro
último, iuserta na Ordeui do Exército n." 3, La sório, do

corrente uno.
H) Declara-se que é capitão o não tenente o oficial <10
serviço de administração
militar Paulino Afonso Esteves, a qUl' se roforo a declaração 27) insertu na Ordem
rio Exército n ." 3, 2.:1 série, do corrente ano.
10) Declara-se

qno o capitão chefe elo banda de múadido, José Pires da Cruz, qno, pela portaria ele
22 de Janeiro do corrente ano, inserta na Ordem do
E.xército n.? 3, 2.a série, do corrente ano, foi colocado
na sítuaeão do supranumerário,
deve ser considerado
nesta situação desde 2:3 de Junoiro o não desde 2, como
foi publicado.
sica,

11) Dcclaru-so
que o tenente chefo do banda do música Francisco
Carraça Vila Nova, a quo so refere a
portaria
do 12 do Fevereiro findo, inserta na Ordem do
Exérctio n, ° 3, 2.a série, do corrente ano, deve SOl' COIlsiderado como colocado no quadro de oficiais chefes di'
banda de música o não no quadro do chefes do banda,
como foi publicado,

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

12) Vencimento
([I10, nos termos
(la loi n.? 1:668, do
9 do Setembro de Hl:!-!, o decreto n. o 20:274, do :34 do
Agosto de 1\:)31, compete ao oficial em sogllida meu-
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transferido
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para
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N.o ~

a situação

de reserva

pela

Ordem do Exército :

'I'enente elo infantaria Adrião Monteiro do Sousa, 234tS7G,
sendo: p=nsâo de reserva, 182a50; lei n. ° St:lS, 18;$25;
lei 11.° 1:332, 29~20; 0,14 por conto, 4a81; do voncimento total 18a05 são pela colónia do Angola. 'I'om
:2 aumentos do 10 por cento sobre n sõldo, 30 tinos
de serviço e 25 períodos.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-

1." Repartição

113) Declara-50 que os estágios <los coronóis tirociuantos li realizar,
no corrente
ano, nas escolas práticas
passam a ter o seu início nas datas abaixo indicadas,
ficando assim alterada a dcclarnção 41) inserta na Ordem
do Bxércüo n.? 3, 2." sério, do corrente ano.
Escola Prútica do Cavalaria,
13 de Março
Março.
Escola Prática
do Artilharia,
21 do :;,\fnrço
Março.
Escola do 'I'ranamissõcs,
29 do Março a 4: de
I'j"cola Militar ele Aeronáutica,
6 do Abril
Abril.
Escola Prática do Engenharia,
22 de Ala'il
Abril.
Escola Prática de Infantaria,
4 de Maio a 10

a 19 do
a 27 do
Abril.
a 12 do
a 28 do
de :\laio.

Rectificações

Na Ortlcni do Exército 11.° 3, 2.' série, do corrente uno, p. 92·
I. :l,8 " P: 1:!1, I. L', 2,' I' ,1.", on.lo SI' lt,: «chefe dI' hnurln dI'
1," classe", <le\'e ler-se: «('upi tão chefe de bandu de mús icnv ; p. 10;\
l. 00.', onde se lê: «Chefe ,lo banda de 2.' cl asso», deve ler-so :
«Tououte chefe de baudu de músicn».

Ant6nio de Olioeira Salazor,
Estú

conforme.

o

Ajudante General,

lBLlOT~ ,
MINISTÉRIO Df\·G

Rf\

Ordem do Exército
2.- Série

N.O 5

31 de Março de 1938

.

O Ministro da Guerra faz publicar:
1-

DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Muuda o Govêrno da República Portuguosa, pelo Ministro da Guerra, conceder, nos termos do decreto
n ," 16:070, do 25 de Setembro de 1928, a D. Cacilda
do Carmo de Matos Fragoso, órfã do major reformado
Francisco de Matos Fragoso, a reversão da cota parte
do subsídio mensal de 6.~, que percebia sua mãi, D. Maria da Soledado de Matos Fragoso, falecida em 22 de
Fevereiro do corrente ano.
Ministério da Guerra, 15 de Março de 1938. - Por dolegação do Ministro da Guerra, o Sub Secretário de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(YloatIa polo Trlhunnl de Contas om 2l (lo Março de 1938. Nilo
~no devldos emotumeutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

II-IIUDANÇAS
linistério

DE SITUIÇIO

da Guerra -I.a Direcçlo

Geral - 2. a Repartiçãa

Por podarias de 26 de Fevereiro findo:
Quadro da arma de eavalaria

Tenente de cavalaria, adido, Francisco A ntónio de Araújo
do Azeyedo Pimenta da Gama. que, <loregresso do 11iuistério do Interior, so apresentou CID 22 do .Ianeiro
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do 1938, por ter deixado de prestar
de scguruuça
tivo quadro.

pública,

2.· Sérle

serviço na polícia

o preenchendo

vaga no respec-

(VIsada pelo Tribunal
do Contas om 19 '\0 ,!a"ço (lo 1938. Xâo
SrLO dovídes
emo luruontos , 1105 termos do gocl'Cto 11.° :?:?::!õ7)

Extinto

quadro auxiliar

de artifharia

Tonente do mesmo extinto quadro, em inactividade,
José
Augusto Lopes Díus, por ter terminado
a pena qno
lhe foi imposta, dr-vendo S01" considerado nesta situação desde 27 dr Janeiro de 1938 e preenchendo
\'tlga
no mesmo extinto quadro.
(Visada pelo T'r-lbunul de Contas cm 19 do Março de 1938. Sã"
devidos emorumeneos,
nos termos do doere to D.O 22:257).

Disponibilidade

Capitão de artilhariu,
adido, com licoucailimitadn,
Jorge
Botelho Moniz, que ~e apresentou
em 24 de Fevereiro
de 1938. (Visadas pelo Tribunal de Ccutns r m 19 tio .Ia'·(:o de ID:IR. S1\(.
devidos emolumentos,
nos rormc-, do deereto 11.° 22:257).
Reforma

Capitão António Couto e V asconcelos c tenente JO!iÓ Podro Pereira, ambos na situucão de reserva, por torem
sido julgados
iucupnzos de todo o serviço pela junta
hospitalar
de inspecção,
devendo
ser cousiderados
nesta situação. respectivamente,
dosdo 14, o 7 de Fevereiro de 1938.
(Anotada

P01'

portarias de

pelo Tl'ibunal

ô

d~ Centns

em lG (I.e ,farço

do 1938)_

do corrente mês:

Supranumerários

Coronel módico António do :\{0ndonça :\rontenegl'o Pinto
de Sonsa e major farll1ncC'utico António Borges Sacoto, ambos adidos, que, de rep;resso do Xliniatério do
Interior,
se upresenturum
om ~ o B do corrente mês,
por torem deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
[Vfaada p e lo Tribunal
de Contas em 21 de ~farço do 1n~8. :>Iii"
são devidos emolumentos,
nos tormos do decreto n,? 2i:2:i7).

Adidos

'I'oneutes,
Afonso

elo infan taria, no quadro da arma, Armando
Barreira,
do regimento
de infantaria
u. o 1
,

2.· Série
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José Xlarqucs
Corroia,
do regimento
de infantaria
n; ° 18, António Vieira 'I'eIes do Meneses,
do regimento de infantaria
n.? 19, .l osó Ribeiro dos ~antos
o do batalhão de caçadores B.O 7, Henrique Guilherme
Antunes Baptista;
e do extinto quadro de picadores
militares,
em disponibilidade,
Henrique Nunes Neves
da Costa. por terem sido requisitados
para dosempenhar comissões do serviço dopendeutes
do )Iinist6rio
do Interior,
na guarda nacional repnblicana,
devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde
28 o ~5 do Fevereiro,
~, 1 e 2 de 1far<:o o 26 do Fovcreiro de Um8.
(Auo tndn polo Tribunal

do Coutas

orn 12 do ~l,,"ço de 1938).

Toneutes,

do regimento
de infantaria
n.? 8, Luiz Gonzaga Grego e, <lo regi monto do infanturia n.? 9, Francisco dos Santos GabfLO, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das CoI611ia~, nos termos do artigo 31.°
do decreto n.? l;~:;3O<J, de 23 de Março de 1927, devendo' ser considerados
nosta situação desde 26 do
Fevereiro
de 1938.
(Anotadn

p e lo Trlutlllul

~o Contns

om lt do Março de 1038).

Disponibilidade
Major de infantaria,
adido, Luiz Augusto de Sonsa Rodrignes, que, de regresso do :\1inistério das Colónias,
se apresentou
cm 3 do corrente mês.
Major do serviço de administração
militar, adido, Hui
da Rocha :\fendonç'u Camões, que, de regresso do Ministério do Interior,
se apresentou em 28 de Fevereiro
de 1938, por ter deixado de prestar serviço na guarda
nacional republicana.
Capitão do infantaria,
adido, Arnaldo
Vítor Marques,
q ue, do regresso do Ministério das Colónias, se npresentou em 25 de Fevereiro
do 19:38.
(Yhadu'
1'010 'I'rtbunaj de Contas em 21 d« :l-Urço de 1038. Nilo
s âo devidos erao luu.ontos , UO~ tormcs do üecrcro 0,° 2i!~57).

'I'oueute

do infantaria,
cm innctividudo
Ileurique
da
Gomes, por ter sido Julgado pronto para todo
O serviço
pela junta hospitulur
de inspecção, devendo
SOl' considorado uesta ~itllação de:--de 21 do Fc\'oreiro
Costu

de 1038.

(Vboda ),,,10 Trlhunal
de Coutas 0111~1 do .\torço dl' 19:IH. F'i1o
dln·'dos -eruolulllCn1.os-, noa termos do do~r(.'to u.· !2:~51).
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Reforma

Capitão, na situação de reserva, da 8.:1 companhia de
reformados, António Braz, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Fevereiro de 1938.
Capitão, na situação de resorva, Fortunato Pires, nos termos da alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei u.? 28:404,
do 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite
de idade, devendo ser considerado nesta situação
desde :?G de Fevereiro de 1938.
(Anotndas

P01'

pelo Tribunal

de Contas em 18 de Março de 1938).

portarias de 12 do corrente mês:
Adidos

Capitão do regimento de infantaria n.? 3, Luiz Gonzaga
da Silva Domingues e alteres, do regimento de cavalaria n, o 3, Francisco da Costa Gomes, por terem sido
req uisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação desde 10 e 4 do corrente mês.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 19 do Março de 1938).

Tenente, do regimento de infantaria n. o 1, António Clemente de Sousa Gomes, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 do corrente mês.
(Anotada

pelo Tribunal

do Coutas em 22 de Murço do 1938).

Disponibilidade

Coronéis de infantaria, adidos, J oão Rodrigues Baptista
o Luiz José da Mota, CJuo,de regresso do Ministério
do Intorior, se apresentaram respectivamente em 1 e
12 do corrente mês, por terem deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana.
'I'enento-coronel de cavalaria, adido, Iligino Sanches
Ferreira Barata, por ter deixado de prestar serviço na
Escola do Exército.
Tenente de artilharia, adido, João Vitorino Fróis de Almeida, ,que, de regresso do Ministério do Interior, se
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apresentou
em 5 do corrente mês, por ter deixado
prestar serviço na polícia de segurança pública.

de

(Vtsadus polo Tribunal
de Contas om 26 do Março do In38. Não
são davldos emolumentos, nos termos do decreto u.? 22:257).

Reserva
Coronel, do regimento
de infantaria n.? 20, Artur José
dos Santos e tenente-coronel
de cavalaria,
adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral,
Henrique José da Silva
Alves, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerados
nesta situação respectivamente
desde 18 de Fevereiro e 1 de Janeiro do 1938.
Coronel, do distrito de recrutamento
e reserva n. ° 14,
Júlio César Ferreira,
majores. (lo regimento de infantaria n.? 13, Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão e,
do regimento de infantaria n." 14:, Francisco Lopes de
Azevedo, capitãis, do regimento de infantaria
n. ° 20,
Raúl Nunes da Mota e, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Francisco
Simões dos Santos, todos
de infantaria
e nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dozembro de 1937,
por torem atingido o limito de idade, devendo ser considerados
nesta situação
respectivamente
desde 24;
13, 11, 17 e 4 de Janeiro de 1938.
Coronel, do regimento de cavalaria n. ° 4, Carlos Eugénio Alvares Pereira e tenente, do regimento
de infantaria n.? 20, José Joaquim da Fonseca, por torem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação respectivamente
desde 1:l- o 7 do Fevereiro
de
1938.
Major de ongonharia,
em disponibilidade,
Eduardo
Pimentol Maldonado
Pollen, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 7
de Fevereiro
do 1938.
(Visndns polo Tribunal
do Contas om 2G de 'Iar<;o cio 1938. ",r,"
s1io devldos

omotumontos,

nos termos

do decroto

0.0

22:257).

Tenente,
suprunumorürlo
permanente,
do regimento d(I
infantaria
n. o 3, Acácio Teixeira Lopes, nos termos
dos artigos 7.° e 31.° do doer to-lei n.? 28:402, ele 31
de Dezembro
ele 10B7, por tor atingido o limite de
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idade, devendo ser considerado
a referida data.

nesta

2.' Sórie

situação

desde

(\'i.ü\ln
pelo Tl'i\)UIlt!J do Coutas om 2G dI' jI[,,",:o (lo 1USS. São
d~yl(los cmulumou tos, nos termos do decreto 11.° 22:257).

Reforma

Tenente-coronel
do infantaria,
do distrito de recrutamento o reserva n." 10, João António Lopes Saldanha,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, de rondo ser considorado
nesta situação desde 14 de Fevereiro de 1038.
Tenentes,
na situação de reserva, António Cândido Saldanha Palhoto
e José dos Santos, por terem sido
julgados incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção,
dovoudo ser considerados
nesta
sitnaçâo desde ~8 de Fevereiro de 1938.
(Ví..::tda;-.; poro T't-Ib nn al U(I Contas

são devidos

omolumeutos,

nos

om 26 da
tOt'UlOS

'fnrço

do decreto

de 19~ .....T~O
11,°

22:257).

Separados do serviço

Major de cavalaria, no quadro da arma, José da Câmara
~Ioneses Alves, nos termos do artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar, com 60 por cento dos vencimentos, de harmonia com o artigo 9.0 do decreto-lei
n." 28:404, do 31 de Dezembro ele 19:37, devendo ser considerado nesta situacão desdo 14 do Fevereiro de 1938.
Capitão farmacêutico,
no quadro, José Arsénio da Fonseca J úuioi-, nos termos do artigo 178.0 do regulamento ele disciplina militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 do Dezembro do 1937.
Tenente miliciano, na situação de reserva, Manuel Dias
da Silva Pinto, nos termos do artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar, com 50 por cento dos vemcimentos, de harmonia com o artigo 9.0 do decreto-lei
D. o 28:404, do 31 de Dezembro
.lo 19:37, devendo SCl'
cousldorados
nesta situação desde 24 de Janeiro de
1938.
(Vis:"Jas pulo Tl'ihllllUI d. Conta. em 26 de '11"",0 (le 103S .• 'iio'
:--iio dovirl os omo lumout.os,

Pai' portaria»

nos

de 1-J rio cO""ellte

tOl'Il10S

do decreto

u." 22:257).

mês :

Reserva

Coronel tio infantaria,
sub-director
do Instituto
Feminino (lo Educacão o 'I'rahulho, Bento ERtevcs Roma;
capitãis,
do infantaria,
Júlio César
Gonçulves,
do

2." Série
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quartel general do governo militar de Lisbo», Jaime
Augusto dos Santos Borges, do regimento de infantaria n. ° 1, J osé l~odriguos Seta, do regimento
de infantaria. n." 2, Oscar de Almeida Barros
da Silva
Ramos, do regimento
do infantaria
n.? 4, Sebastião
J osó Fernandes,
do batalhão do caçadores n. ° 7, Emídio Augusto Vergilio, do batalhão de ciclistas n." 1,
António Joaquim Ilonriqucs,
da 1.~ companhia de reformados, Manuel de Jesus Uagalhrtis, da 7." companhia de reformados,
Manuol Joaquim Magro, do dopósito disciplinar, José da Conceição das Neves Martins
~ da Escola ){ilitDT dr Aeronáutica,
Manuel da Silva
Guerra;
tenentes de infantaria,
Joaquim Correia Lucas O Carlos Rodrigues
Munata, do quartel genernl
do governo militar de Lisboa, Jesus de Deus Calado
B António
Bento da Silva, do rpf!:imento elo infantaria
u." 5, António Rodrigues
Ferreira,
do regimento
de
infantaria
n.? 14, Teófilo António Saraiva,
do bataIhão independente
de infantaria
n.? 25, Avelino do
A;.rnial' Câmara. do batalhão de cncadores H.O 3. lUanuol Caetano
de Sousa, do batalhão
do caçadores
D.O 4, Joaquim
.José das Doros, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Aníbal Borba da Silva e adidos, em serviço no Miniatério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
Amílcar
Afonso Pereira Camoesas,
e no Ministério das Finauças, na guarda fiscal, Bernardino
do Carmo. todos
supranumerários
permnnentes, nos termos da alínea b)
do artigo ;H.o do decreto-lei n." 28:40~, de 31 do Dezombro de 1037, alterado pelo decreto n.? 28:484, de 10 de
Fevereiro findo, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
Capitãis do serviço de administrução militar, <ln 3. U Rcpnrtição da 2.a Direccão Gernl dêsto Ministério, .Jo,,6
de Sules Terreiro e Pedro dos Snntos o Silva, do depósito geral de material do administração militar, Jouquim da Luz Vicente, do depósito geral elo fardamonto
e calçado, hidra Fernundos Leitão e adido, em serviço
na Fnrmácia Central do Exército, Mal'tiniaLlO Ilorucm
de Figueiredo, todos supranum
rários pormauentcs.
nos termos da alínea I)) do artigo 31.° do decreto-lei
11.° 2S:402. do 31 de Dezembro
(h~ 1037, altora(lo pelo
decl'<,to n." 28:484, do 1\) de 1<'o\'('I'eiro findo, devondo
:er cOllsidC'l'lHlos nesta Hitunçiio dosde :31 de De7.ornhl'o
do ano findo.
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Capitãis, de infantaria, do regimento de infantaria n. 020,
Francisco Maria dos Santos Galhardo e do batalhão
de caçadores n. o 1, Fernando Eugénio da Costa Vieira,
de cavalaria, Jorge Alberto da Silva Carvalho, do
serviço de administração militar, da 3." Repartição da
2. '" Direcção Geral dêste Ministério, Socundino Domingos, da 4.:1 Repartição da 2.3 Direcção Geral dêsto
Ministério, José Marecos e da Direcção do Serviço
de Administração Militar, Alípio de Mendonça, e médico, da 3.:1 companhia de saúde, Luiz Pinto Figueiredo e tenente de infantaria, do quartel general do
govêrno militar de Lisboa, Eduardo Cerqueira Moreirinhas, todos milicianos, do extinto quadro especial,
nos termos da alínea a) do artigo 31." do decreto-lei
n. o 28:402, de 31 de Dezembro de 19:17, alterado pelo
decreto n.? 28:484, de 19 de Feveroiro findo, devendo
ser considerados nesta situação desde 31 de Dezembro
do ano findo.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 26 de Man:o de 1938. São
nos termos do decreto n," 22:2(7).

Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, da 6.11 companhia de reformados, Raúl Gui da
Costa Oliveira, nos termos da alínea a) do artigo 31.°
do decreto-lei u.? 28:402, de 31 do Dezembro do 1037,
alterado polo decreto n.? 28:484, de 19 de Fevereiro
findo, devondo ser considerado nesta situação desde
31 de Dezembro do ano findo.
(Vlsad
pelo Tribunal
de Coutas om 26 de Março do 1938. Não
são devidos omolumentos,
JlOS tormos do decreto n.? 22:257).
p_

Capitãis : da Direcção

da Arma do Cavalnria, Joaquim
António Bernardino, do regimento de cavalaria n." 5,
Mário Augusto de Meneses Machado, do regimento de
cavalaria n.? 7, Manuel António Louceiro e do regimonto do cavalaria n." 8, Augusto Luiz Neves Marçal ; e, tenente do regimento de cavalaria n. ° 2, Luiz
Elias Fontes Veiga, todos aupranumerários
permanentos, nos termos da allnea b) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 do Dezembro ele 1037, alterado pelo
decreto n.? 28:484, ele 19 de Fevereiro findo, devendo
ser considerados nesta situação desde 31 de Dezembro
do ano findo,
Capitão milic'iano de infantaria, do extinto quadro especial, Nicolau Barbosa da Fonseca, 110S termos da ali-

2.' Série
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nea a) do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de
Dezombro de 1937, altorado pelo decreto n.? 28:484,
de 19 de Fevereiro findo, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visadas pelo Tribunal de Con tns em 26 de Março de 1938. Sã"
devidos emolumcn tos, nos termos do decroto n. () 22:257).

Capitão chefe de banda de música, supranumerário, José
Pires da Cruz, nos termos da alínea e) do artigo 31."
do decreto-lei D.O 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
alterado pelo decreto n. ° 28:484, de 19 do Fevereiro
findo, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Dezembro do ano findo.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em 26 de Março de 1938. São
devIdos emolumentos,
no. termos do decreto n,? 22:257).

Tenente de infantaria, supranumerário permanente, adido,
em serviço no Ministério da Justiça. Felismino Augusto
da Fonseca Araújo, nos termos da alínea b) do artigo 31.° do decreto-lei n." 28:402, do 31 do Dezembro
de 1937, alterado pelo decreto D.O 28:484, de 19 de
Fevereiro findo, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visada pelo 'I'rfbunnl elo Contas em 26 do Mal',o de 1938. Na."
são devidos emolumentos,
lias termos do decreto n,? 22:257).

Tonente do serviço de administração militar, supranumerário permanente, da 3. Repartição da ~. a Direcção
Geral dêste Ministério, Manuel Dias Vasconcelos, nos
termos da alínea b) do artigo 31.° do decreto- lei
n. ° 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, alterado pelo
docroto n." 28:484, de 19 de Fevereiro findo, devendo
sor considerado nesta situação desde 31 de Dezembro
do ano findo.
A

(Visada poto TrIbunal do Contns em 26 elo ~[arço de 1935. Silo.
dovldos omolumen tOI, no. tormoa do decreto n,? 22:257).

PO?'

portarias

de 19 do corrente mês :
Adido

Tenente, do regimento do infantaria n.? 12, Arnaldo
Nunes Vitória, por ter sido requisitado para dc~e~penhar uma comissão do serviço dspondente do 1\IlUlS-
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térío das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser
considerado
nesta situação desde 6 do corrente mês.
(Anotada

pelo Tribunal

do C.nl ... om 25 de Mar~o de 1938),

Reserva

General,
gusto
parto
de 31
nesta

governador
militar de Lisboa, Domingos AuAlves da Costa Oliveira, nos termos da segunda
da alínea c) do artigo 1.0 do decroto-loi n.? 28:40J,
de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
situação desde 19 de Janoiro de 1938.
(Visada pelo Trtbunal do Contns com a anotação do não serem
devidos emolumentos,
DOS termos do docrsto 11,· 2~:257),

Ministério
P01'

da Guerra - Repartição

Geral

portaria de 24 de Janeiro do corrente ano:
(Visada pelo 'rril>uDal do Coutas om 17 do ~Iarço do 1968, leio
são devidos emolumontos,
DOS termos do decreto
n.o. 22;257).

Reserva

Cupitão

do extinto corpo do capolãis militares, do regimento de cavalaria D.O 0, Manuel Matia Ogando, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28: 10-í,
do 31 do Dezembro do 1937, por tor atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação
desde 16 de Janeiro de 1938.
c

POt·

portarias

de t-1 do corrente mês:

(Anotadas

]1010 Trihunal do Contas

em 22 do )(a,,;o de 1938).

Demitidos,
a seu pedido, de oficiais do exército, os capítãis reformados
Carlos Alberto
Correia
e Paulo
Emílio Alberto de Figueiredo
Garcia,
Reforma

Capitão, na situação de reserva, João 'I'oruaz da Costa,
por tor atingido o limite de idade fixud o na alínea (I)
do artigo 2.° do decreto-lei u." 28:..t04, de 31 de Dezomhro de '1937, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 9 de Março do 1938,
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111- PROMOÇOES
2.a Repartição

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPOI'

portarias

de 26 de Fevereiro findo:

Quadro da arma de infantaria

Capitão,
o tenente
de infantaria,
Caetano Alves Teixeira.
(Vianda pelo Tr lbunul
devidos emolumentos,

em

disponibilidade,

de Conta. em 1D de Março do 1DaS. São
no" termos do docroto n," 112:257).

Adido

r Capitão,

o tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional repu blicanu,
Manuel Lourenço
de Oliveira.
(Yísada» polo Trtbunnl
do Contas om 1:; do '[a,'<:o do lD30. São
duvídos emo lumeutns, lIOS termos do docroto u.o 22;257).

POI'

poriarius

de 5 do corrente mês:

(Visadas pelo 'I'r lhun al do Contas cm 21 de 'larço do lD3B. SU8
devidos omoluuientos,
nos termos tio doeroto n.? ~'2:257).

Comando militar dos Açôres

Capitão,

O

tenente

de infantaria

JOflO

Baptista

de Lima.

Reforma

Alferes, os sargentos
aj udantos, do regimento
de infantaria n.? 11, Ulpiano da Silva Santos, do batalhão de
caçadores TI. ° G, Joaq uim Fernandes,
do regimento de
artilharia ligeira u.? 4, António Dias Simões; do grupo
independente
de artilharia de montanha n.? 15, J oaquim
de Sousa, do regimento
de sapadores mineiros. J OSÚ
da. Silva Nunes o do regimento
de tolegrnfistas.
l\lanuel do ]~spí1'ito Santo, todos nos termos do disposto
no Hl'ti~o 17.° do decreto n.? 2~:03~), <lo 28 de D('ZGIll1>1'0de H);)2, e artigo ()2.0 do decreto-lei n.? 28:401, de
:31 de Dezembro dr 1937, com os boncflcios conc('(lidos no § 1.0 do artigo l.G.? do decreto-lei u.? 28: ..W4,
também de 31 dr Dezembro do mesmo ano, (I pa.ra.
todos os efeitos, incluindo o de vencimentos,
devendo
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ser considerados
de 1937.
Por portarias
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nesta situação desde 31 de Dezembro

de 12 do corrente mês:

(Visadas pelo Trtbunal
de Contas cm 26 de Março cio ln38. Sào
devtdo s emolumentos, nos termos do docroto n," 22:257).

Regimentode infantaria n.· 14

Major, o capitão de infantaria
Costa.

Celestino Rodrigues

da

Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel,
o major, do regimento
n.? 7, Vital dos Reis Silva Barbosa.

de cavalaria

Regimento de cavalaria n.· I

Coronel, comandante, o tenente-coronel do regimento de
cavalaria n.? 2, José Júlio Duarte Silva.

Por portaria de 16 do corrente mês:
(Visada pelo Tr lbuual do Contns em 23 de Março de 1938. Siio
devidos emolumentos, nos termos do dccrot o n.o 22:25;).

Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro, com o curso do estado maior, o coronel do
corpo do estado maior, da La Repartição da 3." Direcção Geral dêste Ministério, Fernando Augusto Borges Júnior.
Por portarias de 19 do corrente mês:
1.' região militar
Depósito territorial

de material de guerra

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro José Ferreira dos Santos.
(Vi.ada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 2Q de Março de 1938. São
nos termo. do decreto n.· 22:267).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel, do regimento de infantaria
n.? 8, Ricardo Freire dos Reis.
Major,
capitão, elo regimonto de infantaria n.? 1:?,
Manuel Diogo, da Silva Freire.

°

(Visada pelo 'I'r ibunal
devidos emolumentos.

do Contna em 29 do Março do 193R. Siio
nos termos do dceroto n.? 22:257).
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Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Capitão, o tenonte, do regimento de artilharia
]).0 5, Luiz Magalhãis
de Mendonça Pimentel.
(Visada pr-lo Tribunal
vldos emolumento',

ligeira

de Contas com" anotação de serem determos do decreto n.? 22:257).

!lOS

Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel de cavalaria, da escola prática da arma, Francisco de Assis J ara de Carvalho.
Tenente-coronel, com o curso do estado maior, o major
de cavalaria, com o mosmo curso, dos serviços cartográficos do exército, José de Sá Nogueira.
(Visada pelo Trihunal de Contas em 29 de Março de 1938. São
devido. umnlumeutos, U08 termos d~ decreto n." 22:257).

Escola do Exército

Capitão, o tenente de artilharia Graciano Ferreira dos
Santos.
(Visada paIo Tribunal de Contas com" anotação do serem devidos emolumentos,

DOS

tormos

do decroto

n,?

22:257).

portarias de 28 do corrente mês :

POI·

[Vlsudns pelo Tribunal de Cont as, com a auotucã o de sororu dovtdos umo lumc u t os , nos ormus do decreto u.? 21:257).
í

Quadro de oficiais

generais

(; cnerais, os brigadeiros, de infan taria, Carlos Maria
Pereira dos Santos e Tasso de :'IIiranda Cabral, com
o curso do estado maior, e Bernardino Pires Franco,
o de cavalaria, António Maria de Freitas Soares, com o
curso do estado maior, e Manuel Umbelino Correia
Guedes.

v-

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES
I

Ministério da Guerra - La üirecçãe
POI'

portada

E TRANSFERÉNCIAS
Geral-

I. a Repartiçao

de 25 de Feceretro findo:

(Visada palo 'I'rlbunat do Contns om 22 da Março de 193fl. N~o
süo dovidos emolumentos,
nos termos do decret.o 11.0 22:257)~

Supremo Tribunal

\Togal, o general
Oliveira.

Domingos

Militar

Augusto

Alves da Costa
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Ministério

da Guerra _I.a

Por portaria
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Direcção Geral - 2.a Repartição

de 26 de Fecereiro findo,'

(Vbndn pol o 'I'rlbunal de Conta.
são dcvldos emolumento»,
nos

0111

19 de Março do 1938. Nã o
do decreto n.? 22:237).

tor1110S

Colégio Militar
Comandante
de companhia,
o capitão de infantaria, da
3.a Repartição
(la L." Direcção Geral deste Ministério,
J oaq uim Aureliano Soares da Silva.

P01'

portartie

de {) do corrente mês,'

Exonerado'
de instrutor
de esgrima' do Colégio Militar
o tenente de infantaria
António Coelho de Sampaio.
(Anotada

1'010 'I'rtbunal

do Coutus

em 2(1 de M''''ço de 1938).

Instrutor
de esgrima do Colégio Militar, o capitão, do
gru po de artilh m-ia pesada n. o 2, Emídio J osé Crujeira do Carvalho.
(Visada polo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contas om 26 de Mar~o de 1938. Sã o
nos termos do decreto n," 22:~57).

Pai' portaria« de 12 do corrente mês,'
N omoado oficial de serviço do corpo de alunos e das
secções da Escola do Exórcíto
o capitão de cavalaria, da Escola do Euucação Física do Exército, João
José Francisco Xavier Freire do Meneses.
(Visada pelo 'I'rfbuual de Conta. em 26 de 'Iarço do 193R. Não
são dovidos emolumentos,
nos termos do decruto n.o ~2!257).

Nomeado o major de engenharia Eduardo Pires instrutor eventual da Escola Contrul do Oficiais, acumulando
estas funções com as que desempenha
no regímen to
de sapadores
do caminhos de ferro, a que pertence.
(Visada pelo 'I'rlbuuat
do Contas 011126 do '11l1\0 do 1038. Rlo
dovidos emoJuroontos,
I10S tormos
do dor-reto tl.o 22:237).

Por portada

de 19 do corrente mês:

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
A<ljunto,

partição

O

capitão

do corpo do estado maior. da 2." RoGeral dês te )[illiKtério, A1l'
do Sousa.

da B.a Direcção

tónio Allgust9

2.' Série
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Quadro de oficiais tio corpo do estado maior

Coronel, da 1.:' Hepartiç'.<io da 3. a Direcção Geral eloste
~1inistério,
Joaq uim Maria de Olivoira Simões, por
motivo disciplinar.
n.,· 6

Regimento de infantaria

Comandante,
o coronel
de infantaria,
arma, Bernardino
do Rena Lopes.
Distrito

de recrutamen

Tenente,
na situução
Carvalho.

e

Regimente

quadro

da

Henriques

de

n.· 6

reserva

de reserva,

Teneute, do regimento
Figueiredo
do 1Iatos.

P01'

o

no

Arnaldo

~e telegrafistas

de sapadores

mineiros,

portaria de 26 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O

I

Tenente do infantaria, dos serviços cartográficos
cito, 11ú1'io dos Santos Pires .Neves.
Regimento de infantaria

Tenente

António

de infantaria,

do exér-

3

n.O

da arma, António José

no quadro

Duarte,
Batalhão de caçadores n.O 6

Comandante,
o tenente- coronel de infantaria,
da 3.a Repartição
da La Di recção Geral dõste Ministério, António Coelho Corroia da Cruz.
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Caetano Alves
Teixeira.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
Moniz.

ligeira

n.O 3

em disponibilidade,

Regimento de cavalaria

n. o

Jorge

Botelho

2

'I'enente do cavalaria, no quadro da arma. Francisco
tónio do Araójo de Azevedo Pimenta da Gama.
RegimoiJto de cavlilaria

Tenente
militar

greiros.

de cavalnria,
de Lishon,

An-

n." 9

do quartel gon ral 110 gO\'êl'lo
António Sobrul xle Almada N(-
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Por portarias de 28 do corrente mês:
Ministério

4.a Repartição

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

Major de cavalaria, no quadro da arma, António Raúl da
Costa Mira.
I.a

inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro de infantaria, com o curso do
ostado maior, no quadro da arma, Fernando Augusto
Borges Júnior.
Regimento de infantaria

n. o 8

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
distrito de recrutamento e reserva n.? 8, Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton.
Distrito

de recrutamento

Chefe, o coronel de infantaria,
Rodrigues Baptista.
Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
Fróis de Almeida.

e reserva

n. o 15

em disponibilidade, João
ligeira

n. o 4

em disponibilidade,

João Vitorino

Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel,
Barbosa.

no quadro da arma, Vital dos Reis Silva
Regimento de cavalaria

n.O 2

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria, em
disponibilidade, lligino Sanches Ferreira Barata.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Major de cavalaria, da 4." Repartição da 2.a Direcção
Geral dêste Ministério, Luiz Filipo Carneiro de Sousa
e Faro.
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartiçao

P01' portaria de 24 de Fevereiro findo:
(Visada pelo Tribuna' de Couta. em 11 de Março de 1938. Silo
dovldos emolumentos, nos termos do decreto n •• 22:2~7),

Escola Central de Oficiais

Nomeado instrutor eventual o major de artilharia Gustavo Adolfo de Melo Leite da Gama Lôbo, para substituir o in,strutor permanente, major de artilharia J osé
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A ugusto Monteiro do Amaral, chefe do Gabinete do
Ministro da Guerra, emquanto êste oficial não puder
reassumir as suas funções.

POI'

portaria de 10 do corrente mês:
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 15 de "arço

dv 193fG.

Escola Central de Oficiais

Exonerado de instrutor eventual o capitão de a: ronáatica Filipe Gomos Vioira.

11- COMISSOES

P01'

Ministério

da Guerra - Repartição

portaria

de 19 do corrente

do Gabinete

=.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Guerra e da Marinha, nomear o capitão
miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado para desempenh. r
o cargo de vogal da comissão central administrativa da
Liga dos Combatentes da Grande Guerra, nos termos
do n.? 2.° da portaria n.? 7:826, de 18 de Maio de 1934:,
em subatituíção
do capitão miliciano de artilharia, da
mesmo extinto quadro, Manuel José de Ávila Madruga,
que 6 exonerado do referido cargo, para que havia :lia
nomeaclo por portaria de 2 de Julho de 1\:)34.

VI- CONDECORAÇOES
Ministério
P01°

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 24 do corrente mts :

Louvado o general Francisco Bernardo do Canto pela
maneira distinta como exerceu durante longo rHpaço
do tempo o cargo do director da arma de infantaria.,
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evidenciando untáveis qualidades de inteligência, critério e saber, contribuindo com o seu perseverante
osfórço o com as oportunas e j ustas medidas tomadas
para a instrução dos quadros da mesma arma, que
sempre teve em vista dignificar e que sob fi sua direcção ascendeu a um nível de preparação não ating-ido em direcções anteriores, prestando assim como
general à infantaria e ao exército serviços que não
podem deixar de ser considerados extraordinários o
muito importantes.

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

I.a Repartição

Por portarias de 14 de Fevereiro findo:
Louvado o capitão de mar e guerra Alfredo Botelho do
Sousa, pela elevada competência, zêlo e muita dedicação com que regeu a 9.a cadeira (material e operações navais) da Escola do Exército, onde, desde 11 de
Outubro de 1919 até 24 de Novembro de 1937, exerceu
as funções de professor, das quais foi exonerado por
motivo da sua promoção,
Louvado o coronel do corpo do estado maior Álvaro
Teles Ferreira de Passos, pela elevada competência,
zôlo e multa dedicação com quo regeu 11 12.a cadeira
(tática gonal o funcionamento dos diversos serviços
em campanha) da Escola do Exército, onde, desde 4
de Novembro de 1925 até 20 de Outubro de 1937,
exerceu as funções do professor, das quais foi exonorndo por motivo da sua promoção.
Louvado o coronel de artilharia José Augusto de Beja
Neves, pela elevada competência, zêlo o muita dedicação com que regou a 14. a cadeira (execução de tiro,
tática e serviços de artilharia) da Escola do Exército, onde, desde 23 de Janeiro de 1915 até 20 do
Oueubro de 1937, exerceu as Iunçêes de professor,
das quais foi exonerado por moti \'0 da sua proIDOf;Ao.
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VII-

DECl'lftAÇÕH
lItinistério

E DISP9SiÇOES

da Guerra - Repartição

1.87

DIVERSAS

do G'8binete

1) Teudo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha .que lhes vão indicadas os
oficiais adiante nomeados, é-lhes permitido usar as respectivas insignias:
Cruz Comemorativa
Capitão

médico Nicolau .T osé Bettencourt.
Cruz Yermelha de Mérito

Coronel reformado Vítor Leopoldo 'Machado da Câmara
e Silva.
Ministério

da Guerra - I.a DirecçAo Geral -

2) Declara-se
do corrente ano,
2.a sério, de 25
graus da Ordem

La

Repartição

que, por decreto de 23 de Fevereiro
publicado no Diário do Gooêrno n. o 46,
do mesmo mês, foram promovidos aos
a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Avlz
Gri...cruz

Generais: Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, Raúl
Augusto Esteves, e, na situação de reserva, João Luiz
Carrilho e José de Oliveira Gomes.
QMnde oficiai

Coronéis: de infantaria, José Maria ~ ardinha Pereira
Coelho, António José Teix ira, J osé Eduardo Moreira
Sales, Raúl Sílvão Loureiro; ele artilharia, Daniel
Augusto Pinto da Silva, Alfredo Ernesto do Sou::;a
Faria Leal, Luiz Montçiro Nunes da Ponto; de cavalaria, Carlos Eugénio AI vares Pereira, .._\
..rtur José de
Almeida; de engenharia, Roberto de Oliveira Pinto.
Comendador

'I'encntes- coronéis : de infantaria, José Marcelino Barreira; de nrtilhariu, Sérgio Ribeiro 00 Sonsa; e, na
situação de reserva Miguel da Conceição Correia.
~I~ores: de infanturia, Eduardo Eugénio Gomes Vieira,
José Fernandes Soares, Raúl Emídio de Carvall o,

188

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 5

2.' Sére

José de Melo Ponces de Carvalho e Manuel Henriques
Carreira i de artilharia, Afonso Cortês dos Santos e
Jacinto José do Nascimento Moura i de engenharia,

Fernando Moreira de Sá, Eduardo Piros e Manuel
António Soares Zilhão i médico, António Luazes Monteiro Leite e Santos; e, na situação do reserva, Augusto
da Conceição Rocha, João Xavier de Paiva e miliciano
~1\Tturda Cunha Azinhais.
Oflcial

do corpo do estado maior, Luiz Augusto Soares
de Sousa Sanches; de infantaria, Vasco Godfroy de
Abreu de Lima, Américo Pinto da Silva Oliveira,
António Azevedo dos Reis, o milicianos, do extinto
quadro especial, José da Cruz Ribeiro e Duarte Osório
Fernandes; de cavalaria, Alfredo do Castro Antas e
Manuel António Louceiro; do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, António J osó Marques
Guiruarãis e José de Sousa Júnior.

Capitãis:

3) Declara-se quo, por decreto de 23 do Fevereiro
do corrente ano, publicado no Diário do Gooêrno n.? 46,
2.a sórie, de 25 do mesmo mês, foram condecorados com
os graus da Ordem a seguir designada os seguintes
oficiais:
Ordem Militar

de Aviz

Comendador

Coronel do serviço de ndministração
militar Acácio Augusto de Araújo Nogrão e Sousa.
Tenentes-coronéis:
de infantaria, Luiz Maria da Gama
Ochoa e do artilharia Roque do Sequeira Varejão.
Majores: de infantaria, Leopoldo Gerardo Martins; veterinário, João Henriques Barroso Tierno; do serviço de
administração militar, J orgo Carlos da Costa; e do
extinto quadro auxiliar de engenharia António J[anuel
Botelho.
Oflcial

Major do serviço de administração militar Joaquim
Gomes Salazar Braga.
Capitais: de infantaria, Francisco (la Conceição Dias,
Armando .A maro de Freitas, l\Ianuol Aboim Ascensão
de Sande Lomos, Manuel Bernardes de Almeida Topinho; de 'artilharia, Acácio Vidigal das Neves e
Castro; do cavalaria, Manuel Joaquim Baloízão do
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Passo; de engenharia,
J oüo Henrique Branco Pereira
Dias, Joaquim
Fernando
da Conceição Gomes -:\larques, Fernando
Sales Lougares, Manuel António Vassalo e Silva, Eduardo Marques, JOflé Caetano Vieira
Lisboa e miliciano de pioneiros,
do extinto quadro
especial, Raúl Alfredo dr Silva Gomes; médico Alfredo
António Barbieri Figueiredo
Baptista Cardoso;
farmacêutico
Henrique
da Silva Campos;
miliciano do
extinto quadro especial, do serviço de administração
militar, Francisco
Jacinto Ribeiro Soares; do extinto
quadro de oficiais do secretariado
militar, José Bernardino Tõrres Júnior e Joaquim de Sousa Brites; na
situação de reserva,
~lanucl ~láximo Lopes e Silva
Barros e Manuel Frazão Pereira, 0, na situação dfl reforma, Arnaldo Ribeiro de Andrade Piçarra e Carlos
Alberto No vais e Silva.
Cavaleiro

Tenentes:
de infantaria, Júlio da Silva Madeira, Salvador
Baptista Ribeiro, Agostinho Seguro Pereira, Francisco
Rodrigues
Calarrão,
José Paulo Patacbo Ribeiro de
Almeida,
Avelino
Barbieri
de Figueiredo
Baptista
Cardoso,
Carlos Pereira Martins do Ó, José Pereira
Rebêlo, Carlos Augusto Martins, Mário Emilio Bortrand, Pedro de Almeida Schia ppa Pietra, Leonardo
Mendes Fialho Prego, António Manuel Trigo, Manuel
Fernandes
Pelicano, Adelino Soares, António Joaquim
Abrunhosa,
Eduardo
Augusto de Melo Pacheco, Manuel Francisco
Candeias, António 'I'avaros Semedo e
Mário Cunha; de artilharia,
Armando
da Conceição
Simões, João Maria Navarro
Vilalobos Vieira, João
António
de Saldanha
Oliveira e Sousa, Manuel de
Jesus Ramos, António Pereira Teixeira de Almeida;
de cavalaria, Luiz Alberto Filipe Rodrigues, Luiz Valentim Deslandos ; médico Adalberto
de Sousa Dias;
farmacêutico
João Marquos Canas; do extinto quadro
auxiliar
de artilharia,
Narciso da Silva Bastos, António Coelho e José Luiz Ferraz;
chefes de banda de
música, Armando Fernandes
e José Rafael Alves; e,
na situação de reserva, José Pedro Pereira e Agostinho Autónio Favita,
4) Declara-se
que, tendo sido agraciado
pelo Go'êrno Italiano com o grau de oficial da Ordom da Coroa
de Itália o coronol de cavalaria,
na situaç-ão do reserva,
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João Barbosa

da Silva Casqueiro,
é-lho permitido,
em
conformidade
CDID as disposições
do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

1)) Declara-so
que, tendo sido agraciado
pelo Govêrno Italiano com o gran de cavaleiro da Ordem da Coroa de Itália o tenente-coronel
de cavalaria Primo do
Sá Pinto de Abreu Soto Maior, é-lhe permitido, em conformidade
com as diaposiçõee do regulamento
das Ordens Portuguesas,
acoitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
6) Declara-se que, tendo sido agraciado
pelo Govêrno do Reino de Tunis com o grau de comendador
da
Ordem du Nich an-Iítikhar,
o major miliciano de aeronáutica, do extinto quadro especial, José Francisco Antunes Cabrita, é-lhe permitido,
em conformidado
com a"
disposições
elo regulamento
das Ordons Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
7) Declara-se

que, portaria
do Ministério da Educado 4: do Dezembro
do ano findo, publicada no Diário do Gocêrno n.? 286, 2.:l série, de 8 do
mesmo mês e ano, foi louvado o capitão de infantaria
Aníbal Eugénio de Avilez, pela forma competente,
dedicada e incnnsávol com que colaborou,
como director.
na instruçâo especial do manejo do arma dos cadetes da
Organização
N acionul Mocidado Portuguesa.

Ç'tto Nacional

8) Declara-se
que pelo júri do IX concurso de literatura colonial, realizado no ano de 19:35, foi conferido
diploma de honra ao capitão de cavalaria Alberto Fariu
de Morais. autor da obra Sub~idio8 para a historia d:
7YlllOl'.
9) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, cm conformidade
com as- disposições do regulamento
aprovado por decreto do 28 d
Setembro do 1017 :
Medalha

de ouro

Govêrno militar de Lisbea - Quar(el general
Major do cor~o
drade.

do estado

maior Reinaldo

Vale (le An-

2,1 Série

Tenente,
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Agostinho

António

Fa-

víta.
2." região militar

'I'enento, na situação

de reserva,

llenrique

Luso.

Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão

chefe

banda

de

.J osé Luciano

de música

da

Graça.
Distrito

Capitão

de recrutamento

de infantaria

e reserva n.· 8

José de Macedo

Júnior.

Direcção da Arma de A1"tilharia

Tonoute do extinto quadro auxiliar do artilharia
Rodrigues

Augusto

de Sousa.
Regimento de artilharia

Tenente do extinto
Mendes Ribeiro.

quadro

auxiliar

Grupo de artilharia

Capitão do extinto
cisco Inoz.

de costa n.· 2

quadro

centra

de artilharia

Augusto

aeronaves

auxiliar

de artilharia

F'rnn-

Guarda nacional republicana

Major de cavalaria Rogério

de Almeida '1'avar~s e Silva.

Medalha
Ministério

de prata

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

'I'ouonto

do serviço
Pais Gaspar.

do administrução

Regimento de infantaria

Capitão

miliciano, do extinto
de Oliveira Xlirn Suraivu.

Capidto

médico

'I'e.ionto

Jorge

especial,

Batalhão de metralhadoras

do Campos

Batalhão de metralhadoras

Tenente

Luciano

Roma TOrres.

Armando

n.O 13

José Gomes Fernandes

Alexandre

Armando

n.· I

quadro

Regimento de infantaria

3." Repartição

militar

:'IIartins.

n. o 2

Burbosa
11.0 3

Vieira.
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de Engenharia

0Iapitãis de engenharia Eduardo Marques, Ricardo Pe
reira Dias o Alfredo de Sousa Ghir a.
Tenentes: de engenharia Manuel Avelino Barreira Antunes e Gonçalo Cristóvão de Santo Estanislau de
Meireles Teixeira da Mota ; veterinário João do Aseonsão Grilo Fevereiro e do extinto quadro auxiliar
de engenharia António Alves,
Batalhão de pontoneiros

Tenente João José Rodrigues Mano.
Batalhão de automobilistas

Tenentes Adriano Vieira Coelho dos Santos de Macedo,
Eduardo Augusto Soares da Piedade, Edmundo Carlos Tórcio da Silva, Josó Galhardo Ferreira e José
()arlos de Arantes e Oliveira.
Escola Militar

de Aeronáutica

Tenente Martiniano Aloxaudre
gueiredo.
1.1 companhia

Tenente do serviço
::\Iorão.

Pissarra

de administração

de adraínístrução

Homem dA Fi-

militar

militar Josó Diniz

10) Declara-se que, tendo sido concedida, por portaria
de 15 de Julho de Hl33, do Ministério da Marinha, publicada no Diàrto do Go/;êmo n.? 171, 2.a série, de 26
do mesmo mês e ano, a medalha de cobre de filantropia
c caridade do Instituto de Socorros a N aufragos, ao primeiro sargento cadete n." 209jE, da formação do comando do batalhão de ciclistas n. o 2, Leonel Martins
Vicente, é-lhe permitido usar a respectiva insígnia,

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

l.a Repartição

11) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela presente Ordem do Eeército, contam a
antiguidade dos seus actuais postos desde as datas que
lhes vão respectivamonto indicadas:
Generais:
COI'PO de generais
António Maria de Froitas Soares, Carlos ::\Iaria Peroira dos 'Santos, 'I'asso de "Miranda Cabral o

2' Série
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Bernardino Pires Franco, todos desde 1de Janeiro
de 1938.
Manuel Umbelino Correia Guedes, desde 19 de Janeiro de 1938.
Infantaria

Brigadeiro, com o curso do estado maior, Fernando Augusto Borges Júnior, desde 29 de Novembro de 1937.
Coronel Ricardo Freire dos Reis, desde 5 de Fevereiro
de 1938.
1Lljores:
Celestino Rodrigues da Costa, desde 11 de Janeiro
de 1938.
Manuel Diogo da Silva Freire, desde 13 de Janeiro
de 1938.
Capitãis João Baptista de Lima, Caetano Alves Teixeira
e Manuel Lourenço de Oliveira, todos desde 1 de J aneiro de 1938.
Artilharia

Cupitãis Luiz Magalhãis de Mendonça Pimeutel e Graciano Ferreira dos Santos, ambos desde 1 de Janeiro
de 1938.
Cavalaria

Coronéis:
José Júlio Duarte Silva, desde 9 de Janeiro de
1938.
Francisco de Assis Jara de Carvalho, desde 14 de
Fevereiro de 193~.
Tenentes-coronéis:
Vital dos Reis Silva Barbosa, desde 19 de Janeiro
de 19:38.
José de Sá Nogueira, com o curso do estado maior,
desde 14 de Fevereiro de 1938.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

)laj or J OSÓ Ferreira
do 1938.

dos Santos, desde 18 de Fevereiro

12) Declara se, para efeitos da determinação
do D.O 6.°
da Ordem do Exército n." 2, L." série, de 1924, que o

coronel do corpo do estado maior Vitorino Henriques
Godinho prestou as provas especiais de aptidão para o
põsto de general em 15 do corrente mês, obtendo a
claselflcaçito de muito apto.
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13) Declara-se
nibilidade,
J oão
tura para entrar
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I)

que o coronel de infantaria,
em dispodo Nascimento
~Iachado chegou à alno quadro em 18 de Fevereiro findo.

14) Declara so que os capitãis José Esquível, Paulo
Bénard Guedes, Fernando Rosendo Tavaros Dias, JoséRibeiro da Fonseca do Mendonça, Daniel Fernandes
doAguiar e tonentes Abel de Sena Raposo, Manuel Joso
Ricardo e António José Duarte, todos de infantaria,
em
disponibilidade,
chegaram à altura para entrar nos seus
quadros, respectivamente
em 21, 24, 25 e 25 de Jnneiro,
3 de Fevereiro,
22 e 22 de Janeiro e 7 de Fevereiro do
corrente ano.
15) Declara-so
que o capitão de infantaria,
em disponibilidade,
Arnaldo Vítor Marques chegou it altura para
entrar no respectivo quadro om 10 do corrente mês.

lG) Declara-se que o capitão de infantariu, 0IIl disponibilidade,
Arnaldo Vítor Marques, desempenha
as funções de ajudante de campo do comaudanto
interino da
2.a região militar.
17) Declara-se
que foi nomeado adjunto da carreira
de tiro de Castelo Branco o tenente, do batalhão de caçadores n. o G, Manuel Afonso Cardoso.

18) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidado,
Henrique
da Costa Gomes, chegou It al turu
pata entrar no quadro em 2 do corrente mês.
19) Declara-se que os tenentes de infantaria
mencionados foram. nomeados pam freqüentar o
turno do curso de comanduntos de companhia,
início na Escola Pnitíca
d.o Infantaria: em 4
próximo:

a soguii
primeiro
que tem
do .Abril

dos ~al1tos Dores, adido, no Xlinistério
dus
Colónias.
António Abel de Oliveira Aruújo Pinto, liO regiLuiz

mento de infantaria
u, o 8..
António Paula Santos, no regimento
11.

de infanturi.

o -I •

José Honorato Gomos I'ercirn,
trnlhadorasu."
1.

no batulhão

do me-

~.' Série
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Carlos Augusto Martins, adido, na guarda nacional
republicana.
Eduardo Augusto ele Melo Pacheco, no batalhão de
metralhadoras
n." 3.
Júlio Serras Pereira,
no regimento
de infantaria
n.? 2.
,\.ngelo Vito r da Silva Laffont, no regimento de infantaria n. ° 1.
Eduardo Emiliano Rêgo, adido, na guarda nacional
republicana.
António Abel Ferreira
Cardoso,
no regimento
de
infantaria n. ° 14.
Humberto Augusto de Almeida, no quartel general
da 1.~ região militar.
Carlos Angelo Quiritino, adido, na guarda nacional
republicana.
Joaquim Cardoso de Moura Bessa, no batalhão de
metralhadoras
n. ° 3.
.J oão Augusto <la Paixão Moreiru, no batalhão do
caçoadores 11.° 7.
João ~{onteiro da Rocha Peixoto,
no batalhão
do
motrulhadorns
n.? 3.
Uarlos Rodrigues
Varela, no regiuiento de infantariau.07
.
Armando
Aquiles do Espírito
Santo, no batalhão
de caçadores n." 7.
Henrique
Guilherme
Antunes Baptista,
adido, na
. guarda nacional republicana .
•\lvaro Dnarto da Silva Sanches, adido, na guarda
nacional repu blicana .
•\Iberto
Barhieri do Figueiredo
Baptista Cardoso,
na Escola do Exército.
Fernando
:\[artins Salgado,
no batalhão
de metralhadoras n.? 3.
Carlos Gomes dos Santos, no regimento <le iufautariu n." Hi.
José ~Ial'ia ~lil'a da Costa, adido, na guarda nacional repuhlicana .
José da Rosa Xlcndos. ad idoj na polícia do segurallça

pública.
~[axill1itlo <1(' Abrunchos ~[endeH <10 Sona Neves, no
batalhão dI' metralhadoras
11.° 1.
Luiz Fili['<, de Albuquerque
Robêlo, miliciano du
extinto quud ro especial, 110 batalhão de ('a~adores
n. ° 4.

ORDEM

196

DO EXÉRCITO

N.O 5

2.' Série

Silvino Artur de Oliveira Saraiva, miliciano do extinto quadro especial, no regimento de infantaria
n , ° 3.
Hugo Mendes Calado, miliciano do extinto quadro
especial, no batalhão de caçadoros n.? 7.
Albano Augusto Duarte Novos, miliciano do extinto
quadro especial, no batalhão de caçadores n.? 7.
António Martins Ferreira
Júnior, miliciano do oxtinto quadro especial, com o curso da arma, adido,
no Instituto Geográfico e Cadastral.
João Baptista Me-neses da Costa, miliciano do extinto
quadro especial, com o curso da arma, adido, na
guarda nacional republicana.
José da Paixão Simões Saraiva, miliciano elo extinto
quadro especial, adido, na guarda nacional repu-

hlicana,
Josó Augusto de Almeida, miliciano do extinto quadro especial, no regimento
de infantaria
n ," 11.
António Pereira
dos Santos, miliciano do extinto
quadro especial. no regimento de infantaria n." 18.
Luiz Borges Júnior,
miliciano do extinto quadro
especial, no batalhão de caçadores n.? 3.
Jose. de Melo Soares, miliciano do extinto quadro
especial, no batalhão de caçadores n.? 8.
J osé Raimundo Peroíra, miliciano do extinto quadro
especial, adido, na guarda nacional republicana.
Os oficiais nomeados deverão apresentar-se
Prática de Infantaria
em 3 de Abril.

na Escola

20) Declara-se
q lIG os capitãis do artilharia
J oaquim
Emílio Videira Camacho, Carlos Joaquim Marques Leitão do Barros, Joaquim Ilometório
Adrião do Sequeira;
J osó Augusto Vioiru da Fonseca o o tenente de engenharia Adalberto
da Conceição Ferreira
Pinto deixaram
-do exercer as funções do aj udante do campo, respectivamente,
dos generais
Luiz Augusto
Forroira
Martins,
João do Almeida, Eugénio A ugusto Almada Castro Bilstoin de Meneses, Amílcar do Castro do Abreu e Mota o
Miguel Baptista da Silva Cruz.
21) Declara-se
que o capitão miliciano de artilharia,
quadro especial, António Corroia deixou de
estar suspenso das funções de serviço desde 7 do Fevereiro findo.
.

do extinto

~.a
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22) Declura.se que o tenente de artilharia Carlos Vidal
de Campos Andrada,
professor
da Escola de Educação.
Física do Exército,
desempenha
estas funções cumulativamente com as do instrutor
de gimnústica
o esgrima
na Escola do Exército.

23) Dcclara-so que o tenente miliciano de artilharia,
do extinto quadro especial, adido, com licenca ilimitada,
Francisco
da Silva Esteves de Oliveira deixou do estar
nesta situação, continuando,
porém, na mosma situação
do adido, om serviço no Ministério da Educação N acional, desde 26 de Janeiro
I rim o.
ú

241 Doclura-so
qno os alferes de artilharia,
supranumerário. António Luiz Tadeu o Paulo Eduardo Silva de
Gouveia Durão, chegaram à altura para entrar no quadro
('m 1 de Janoiro do corrente ano.

25) Declara-se que o capitão do cavalaria João J osé
Fr'anci-co Xavier Freire de Meneses, que, pela presen to
Ordem rio Esérctto, Ó colocado na Escola do Exórcito
como oficial de serviço (lo corpo de alunos o das secções,
acumula estas funções com as do professor
da Escola
(le Educação
Física do Exército.
:?61 Declara-se que o capitão do cavularia Josó Pimenta
::-Iegurallo de Avelal' Machado deixou de exercer as funI;,ões de ajudante
de campo do general JO;lO Estô\-ào
~\.guas.
~7) l.icclara-so que os capitãis e tenentes de cavalada
eguir mencionados
foram nomeados para a freqüêneia
dos cursos que lhes vão indicados,
que tiveram inicio na
E cola Prútíca de Cavalaria em 28 do corrente mês :
:lo

Cnpitã]

:

Curso

de comandantes

de grupo

João do ~acramento
Monteiro, na Escola de Educaçüo
Física do Exército;
Tomaz Augusto Salgueiro
Fragoso,
no q uartol gouoral
,la 1." região militar;
.\.lborto Faria ele Morais, no regimento do cavalllr~a n.? 9;
Lui!. Figueiredo,
adido, no )[illi stério das Col{~I~ta~;
Eurico de Castro Gruç« Zuzarto, com licença ilimitada,
aprcseutu.lo
no quartel general da 4.a região milita!';
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Jorge Alcide dos Santos Pedreira,
na policia de vigilância e defesa do Estado;
Mário Rodolio Revisioni Ramires, no regimento de cavalaria n. o 6;
Manuel Venâncio Deslandes,
no regimento de cavalaria

u.? 7;
Mário Rafael

da Cunha,

na Escola

Ctlrso de comandantes

Prática

de Cavalaria.

de esquadrão

Tenentes:
Armindo Nunes Paleta, no depósito de garanhõea;
Fernando
Jorge de Aguiar, no regimento
de cavalaria
n." 2;
Francisco
António de Araújo
de Azevedo Pimenta da
Gama, no 'regimento de cavalaria 11.0"2;
António Oarlos Garcia de Oliveira Reis, no regimento
de cavalaria n.? 2;
Mário Alvaro Carvalho Nunes, em serviço na Escola do
Exército;
Eduardo
Rodrigues
de Almeida Dias, no depósito dr
garuuhões ;
João José de Figueiredo Gaspar, na polícia de segurnuça
pública;
António Augusto Sousa Dias Ribeiro de Carvalho,
no
regimento de cavalaria 11.° 9;
Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Xleneses, na Escola
Prática de Cavalaria;
Eduardo
Sousa de Almeida, na guarda nacional republicana;
Luiz Ferreira
Pinto, no regimento de cavalaria n.? 7;
Albertino
Carlos Montenegro Ferreira Margarido, no regimento de cavalaria 11.° 2.
28) Declara-se que, por portaria de 16 do corrente mês,
visada pelo Tribunal de Contas em 23, com a anotação de
não serem devidos emolumentos, nos termos do decreto
n." 22:257, foi considerada nula (\ de nenhum efeito fi
portaria de 29 de Janeiro
último, inserta na Ordem do
Exército n. o 3, 2.a série, do corrente IlTIO, que colocou
na situação de disponibilidade
o tenente de cavalaria,
.adido, Eduardo Sousa de Almeida, que, por portaria de
22 do referido mês de Jnneiro, tinha já sido colocado na.
mesma situação.
29) Declara-se
que o tenente de cavalaria Carlos lUaria do Canno freqüentou,
a seu pedido, com aproveita-

2.' Série
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meato, no ano de 1937, na escola prática da arma, o
curso de comandantes de esquadrão.
30) Declara-se que freqücutarnm, com aproveitamento,
no corrente ano lectivo, o estágio na E~scola de Transmissões os tenentes de engenharia Júlio Angelo de Sonsa
.Montr-iro, Amadeu César Leal da Silva, Adriano Vieira
Coelho dos Santos Macedo. José Rafael Baptista Júnior,
.José Domingos Peres Garrido, Vergílio Serafim Cardoso
Pereira, Manuel Alcobia Veloso, Adriano Brandão de
Vasconcelos, Artur Augusto Lopes, José Carlos Vaz
Soares Baptista e Carlos Miguel Lopes da Silva Freire.
31) Declara-se que o tenente de engenharia, supranumerário, Vasco Esteves Ramires chegou à altura para
entrar no quadro em 1 de Janeiro último.
32) Declara-se que é Miguel Pereira da Silva Fonseca
nome do capitão miliciano médico de reserva a que se refere a portaria de 12 de Fevereiro
findo, inserta na Ordem do Exército n.? 3, 2.8 sério, do
corrente ano.

'o verdadeiro

33) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar José Ferreira Flores, que, por portaria
de 29 de Janeiro último, inserta na Ordem do Exército
n.? 3, 2,& série, do corrente ano, foi colocado na disponibilidade, deve ser considerado naquela situação desde
23 e não desde 22, como foi publicado.
34) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
a uxiliures do exército Gonçalo Maria Pereira, a quem
se refere a portaria de 12 do corrente mês, inserta na
Ordem do Exército n.? 4, 2. a série, de 22, foi transferido,
por pedir, para o distrito de recrutamento e reserva
n,? H), e não para o regimento de infantaria n." 19,
como foi publicado.
35) Declara-se que os capítãis António de Almeida
Silva Dias e Isidoro Branco de Oliveira e o tenente
-Jorgo Pinheiro Sorrão da Veiga, todos na situação do
roserva, prestam serviço na 3. a Repartição da La Direcção Geral dêste Ministério.
3G) Declara-se que o capitão, na situação de re~rva,
UOIX()U tio prestar .or\'J~o na

A parício de Paula Pacboco
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Geral dêste Ministério.
general do govêrno mi-

37) Declara-se
que presta serviço no quartel general
da 1." região militar o tenente, na situação de reserva,
Manuel Peres.
38) Declara-se
que presta serviço, como comandante:
interino, na 8." companhia de reformados,
o tenente, 111"1
situação de reserva, Manuel Lourenço N OYO.
39) Declara-se
que o tenente, na situação de reserva,
Manuel Marciano presta serviço no Ministério do Intorior, como comandante
da polícia de segurança pública
do Portalegre,
desde [) do corrente mês, ficando assim
substituída
a declaração 36), inserta na Ordem elo Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano.
40) Declara-se
que o tenente, na situação de reserva,
José Estêvão Pereira Reis presta serviço no Ministério
do Interior, como comandante
da policia do sogurançu
pública de Leiria, desde 10 do corrente mês, tendo POLêste motivo deixado de prestar
serviço na guarda n acional republicana.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral - 3. a Bepartlcãe
41) Declara-se
que é Antóni-o Coelho de Aça CastelBranco o verdadeiro nome do soldado cadete n.? 1:073/3l)r
do regimento
de infantaria n." 1, promovido a aspirante}
a oficial miliciano para ii mesma unidade, por portaria
de 23 de Dezembro do Hl3 7. inserta na Ordem do Exército n.? 80, 2." série, do referido ano.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

42) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos do artigo 1.0 do decreto-h-i
n," 2H:404, de 31 de Dezembro de 19b7, transitaram pa' fi
as situações de reserva, reforma o separado do serviço ~
General

Domingos

Augusto

Alves

da Costa

Olivrir«,

54.0006.
Coronel

de infantaria

Artur

José

dos Santos,

36.0006.

I
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Júlio César Ferreira,
36.000$.
Carlos Eugénio Áh'ares Pereira,

36.000;$.
Tenente-coronel
de infantaria
João António Lopes Saldanha, 30.0005.
Tenente-coronel
de cavalaria
Honriq ue José da Silva
Alves, 30.0001$.
Major de infantaria Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão, 27.0006.
Major de infantaria Francisco Lopos de Azevedo, 27,0006.
Major de cavalaria
José da Câmara
Meneses Alves,
16.200t$. Tem a percentagem
de 60 por cento da ponsão de reserva.
Major de engenharia Eduardo Pimentel Maldonado Pellen,
22.764660. Tem 30 anos de serviço o 7 períodos.
Capitão
de infantaria
Francisco
Simões dos Santos,

21.600t$.
Capitão de infantaria Raúl Nunes da Mota, 19.8005. Tem
D3 anos de serviço.
Tenente de infantaria José Joaquim da Fonseca, 8.866556.
Tem 19 anos do serviço.
'I'enente miliciano, na situação do reserva, Manuel Dias
da Silva Pinto, 9.117696. Tem a percentagem
de
50 por cento da pensão de reserva.

43) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
dceignados,
qU(I, nos termos do artigo 31.° elo decreto-lei n.? 28:J02, de 31 de Dezembro de 1937, passaram
iL
situação de roserva.:
do infantaria
Bento Esteves Roma, 33.670692.
2 aumentos, 55 anos do serviço o 161 períodos.
de infantaria Manuel da Silva Guerra, 22.126644.
2 aumentos, 43 anos do serviço e 19 poríodos.
do infantaria José da Oonceição das Neves Mar~2.386:84. Tem 2 aumentos, 44: anos do serviço
períodos.
de infantaria Manuel Joaquim Magro, 22.158fi.72.
2 aumentos, 43 anos de serviço o 21 períodos.
de infantaria
Manuel de Josus
Mngnlhr~is,
22.369.892. Tem 2 aumentos, 42 anos do serviço o 34
períodos.
Capitão de infantaria
António
J oaq uim Henriques,
22.289628. Tom 2 aumentos, 43 anos de serviço o 29
períodos.

Coronol
Tem
Capitão
Tem
Capitão
tins,
e 35
Capitão
Tom
Capitão
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Capitão de infantaria Emídio Augusto Vergílio, 22.565~76.
Tem 2 aumentos, 44 anos de serviço o 46 períodos.
Capitão de infantaria Sebastião José
Fernandos,
22.093644. Tem 2 aumentos, 43 anos do serviço e 17
períodos.
Capitão de infantaria José Rodrigues Sota, 22.565a76.
Tem 2 aumentos, 44 anos de serviço e 46 períodos.
Capitão de infantaria Jaime Augusto dos Santos Borges,
22.727~88. Tem 2 aumentos, 44 anos de serviço e 56
períodos.
Capitão de infantaria Júlio César Gonçalves, 22.191~72.
Tom 2 aumentos, 44 anos do serviço e 23 períodos.
Capitão de infantaria Oscar do Almeida Barros da Silva
Ramos, 22.972608. Tom 2 aumentos, 45 anos de serviço o 71 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto qnadro especial, Nicolau Barbosa da Fonsoca, 20.348616. Tem
1 aumento, 41 anos de serviço o 19 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro ospocial, Raúl Gui da Costa Oliveira, 17.27M88. Tem
1 aumento, 38 anos de serviço e 12 períodos.
Capitão miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, Fernando Eugénio da Costa Vieira, 22.158872.
Tem 2 aumentos, 43 anos do serviço e 21 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Francisco Maria dos Santos Galhardo, 21.046620.
Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço o 28 períodos.
Capitão
do cavalaria Joaquim António Bernardino,
22.272636. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço o 28
períodos.
Capitão elocavalaria Manuel António Louceirn, 22.246a32.
Tom 1 aumonto, 43 anos do serviço e 29 períodos.
Capitão de cavalaria Mário Augusto do Meneses :\rachado, 22.419612. Tom 2 aumentos, 44 anos do serviço o 37 períodos.
Capitão de cavalaria Augusto Luíz Neves Marçal,
22.158;$72. Tom 2 aumentos, 43 anos de serviço e
21 períodos.
Capitão miliciano de cavalaria. do extinto quadro especial, J orgo Alberto da Silva Carvalho, 19.252;$20.
Tem 1 aumento, 40 anos de serviço e 36 períodos.
Oapitão miliciano módico, do oxtinto quadro especial,
Luiz Piuto Figueiredo, 23.295,&72. Tom 3 aumentos,
42 anos de serviço e 30 períodos.
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Capitão do serviço de administração
militar Pedro dos
Santos e Silva, 22. 126tS44. Tem 2 aumentos, 42 anos
de serviço e 19 períodos.
Capitão do serviço de administração
militar Joaquim da
Luz Vicente, 22.581696. Tem 2 aumentos, 42 anos de
serviço e 47 períodos.
Capitão do serviço de administração
militar José de Sales Terreiro,
22.018h56. Tem 2 aumentos, 41 anos de
serviço e 14 períodos.
Capitão do serviço de aduiiuistração
militar Isidro Fernandes Leitão, 22.191[172. Tem 2 aumentos, 43 anos
de serviço e 23 períodos.
Capitão do serviço de administração
militar l\Iartiniano
Homem de Figueiredo,
22.264tS68. Tem 3 aumentos,
42 anos de serviço e 25 períodos.
Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, José Marocos, 22.441668.
Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 40 períodos.
Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto
quadro
especial,
Secundino
Domingos,
21.339,.$60. Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e
46 períodos.
Capitão do serviço de administraçâo militar Alípio do
Mendonça,
22.743t$96. Tem 2 aumentos, 42 anos de
serviço e 57 períodos.
Capitão chefe de banda de música J osó Pires da Cruz,
22.542600. 'rem 1 aumento, 44 anos de serviço e 49
períodos.
Tenento
de infantaria
"Manuel Caetano
de Sousa,
12.4331580. 'rem 2 aumentos, 40 anos de serviço e
13 períodos.
Tenente do infantaria Teófilo Ant6nio Saraiva, 18.146688.
Tem 2 aumentos,
43 anos ele serviço o :39 períodos.
Tenente
de infantaria
Avelino
de ~glliar
Câmara,
17.940624. Tem 2 aumentos, 41 anos do serviço e
25 períodos.
Tenente de infantaria Joaquim José das Dores, 17.836t$56.
Tem 2 aumentos,
41 anos de serviço e 18 períodos.
Tenente
de infantaria
Felismino
Augusto da Fonseca
Araújo, 13.118; 16. Tem 1 aumento, ;35 anos de S01'viço e 10 períodos.
'I'enente do infantaria Amílcar Afonso Pereira Camocsus,
18.028:556. Tom 2 aumentos, 41 anos de serviço e 31
períodos.
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Tenente de infantaria Aníbal Borba da Silva, 18.26M08.
Tem 2 aumentos, 43 anos de serviço e 47 períodos.
Tenente
de infantaria
António
Rodrigues
Ferreira,
18.309660. Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 50
períodos.
Tenente de infantaria Jesus de Deus Calado, 17. 792~04.
Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 15 períodos.
Tenente
de infantaria
Carlos
Rodrigues
Manata,
17.94M20. 'rem 1 aumento, 42 anos de serviço e 28
períodos.
Tenente de infantaria Joaquim Correia Lucas, 17.748:$24.
Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 12 períodos.
Tenente de infantaria Acácio Teixeira Lopes, 18.19M40.
Tem 2 aumentos,
42 anos de serviço o 42 períodos.
Tenento de infantaria Bernardino
do Carmo. 18.2551$84.
Tom 1 aumento, 41 anos de serviço e 5( períodos.
Tenente de infantaria António Bento da Silva, 18.413i$2S.
Tem 2 aumentos,
44 anos de serviço e 57 períodos.
Tenente miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospocíal, Eduardo Cerqueira )Ioreirinhas,
16.0i)óa72. Tem
2 aumentos, 37 anos do serviço e 16 períodos.
Tenente de cavalaria Luiz Elias Fontes Veiga, 17.689h08.
Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 8 períodos.
Tenente
do serviço
de administração
militar Manuel
Dias Vasconcelos,
18.576M2. ']_'em 2 aumentos, 43
anos de serviço e 68 períodos.

44) Vencimento que, nos tormos da lei D.O 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto D.O 20:274, de 24 de
Agosto de 1931, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de separado do serviço:
Capitão

farmacêutico

José

Arsénio

da Fonseca

Júnior,

921550 de pensão do separado
do sorviço. Tom 1
aumento de 10 por cento sobro o soldo e 21 anos de
serviço.

45) Pensõos quo competem aos oficiais a seguir designados quo, sendo sargentos
aj udantos, foram promovidos a alferes c passaram
tl situaçüo de reforma, nos
n.? 28:401, de 31
termos do artigo 62.0 do decreto-lei
de Dezembro de 1937:
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército
José da Silva Nunes, 12.570t$12. Tem 42 anos de serviço e 07 períodos,

2.' Sério
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército
Ulpiano da Silva Santos, 10.305t$J6. Tem 33 anos de
serviço e 16 períodos.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército
Joaquim Fernandes,
10.629M2. 'rem 35 anos de serviço e 13 períodos.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército
António Dias Simões, 10.344~3G. Tem 34 anos de serviço e 20 períodos.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército
J oaq uim de Sousa, 10.223,)52. Tem 33 anos de serviço e 13 períodos.
Alferes <lo quadro dos serviços auxilinres
do exército
Manuel cio Espírito Santo, 10.142t$64. 'rem 31 anos
de serviço e 1 período.

46) Declara-se
que, conforme percoitua
o artigo 3.°
do decreto 11.° 14:525, de 26 do Outubro de 1927, foi
considerada hábil Natália Augusta Quiutela para receber,
ao abrigo do 11.° 1.0 do § único do artigo 1.0 do meneionado decreto, os vencimentos
do sou marido, tenente, na
situação de reserva, .Ioão Baptlsta Cardoso de Brito, internado na Casa de Saúdo <lo 'I'elhal.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

La

Repartição

47) Doclaru-so que o 1.0 turno do curso de comandantes de companhia a realizar na Escola Prática do Infantaria,
110 presente
ano lectivo, terá o seu início no
dia 4 do Abril próximo o a duração de (lois meses, e
será freqüeutado
por trinta e sote tenentes, ficando assim
alterada a dcclarução
:33) insorta na Ordem do Exército
n." 2, ~.a sério, do corrente ano, na parto que diz respeito a êste curso.

48) Declara-se que o curso de comandantes do grupo e
o curso do comandantes
do esquadrão.
que 80 os tão realizando na Escola Prática de Cuvalaria, tivoraui o seu
inicio no dia 28 do corrente mês e terâo a duração de
dois meses, sondo freqüontados,
respectivamento,
por
nove capitãis e doze tenentes, ficando assim alterada a
declaração
:3H) insorta na Ordem do Exh'cito n." 2,
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ano, na parte que diz respeito a

49) Declara-se que está nas condições de ser considerado «instrutor de topografia» o tenento, do regimento
de artilharia ligeira n. ° 2, Alfredo Ferreira Gonçalves.

50) Nos termos do § 2.° do regulamento da Biblioteca do Exército declara- se que as entidades adiante
mencionadas ofereceram à mesma biblioteca as publica.
ções que se indicam a seguir:
Biblioteca Nacional de Lisboa:
Index das notas de »ário« tobeliõis de Lisboa (séculos
1937-1 volume.
-xvm)-Tômo
2.o-Lishoa,

XVI-

Comissão de História Militar:

O Conde de Lippe em PortugalPereira Sales -Vila
lume.

P. Ernesto Augusto
Nova de Famalicão, 1936-1 vo-

Academia das Ciências de Lisboa:
Memórias da Academia das Ciências de Lisboa- Classe
de Letras-VoI.
2.0-Lisboa,
1937-1 volume.
Secção Portuguesa da Fidac Auxiliar:
O soldado desconhecido e a Chama eterna - D. Maria
Amélia Ferreira Martins - Lisboa, 1937- 1 opúsculo
ilustrado.
Joaquim Alberto Iria Júnior:
Do Algarve ao Brasil--J.
A. Iria
1936-1 opúsculo.

Júnior-Lisboa,

Henrique de Campos Ferreira Lima, coronel de artilharia:
Os suíços no exército português-II.
de C. Ferreira
Lima-Vila
Nova de Famalicão, 1937--1 opúsculo.
O general português António Ferreira de Almeida - II.
de C. Ferreira Lima- Lisboa, 1937-1 opúsculo.
Uma companhia italiana no exército libertador - II. de
C. Ferreira Lima-Vila
Nova de Famalicão, 19371 opúsculo.
O tenente portltgues João Baptista de Almeida de Sousa
e Sá-H. de C. Ferreira Lima-Vila
Nova de Fnmalicão, 1937 -1
opúsculo.
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VIII ~ BA1.ANCETES
Hospital militar principal de 'Lisboa

Publica-se a conta de gerência do Pavilhão da Família
~Iilitar, relativa ao ano de 1937 :
RECEITAS

Saldo do antecedente

75.7J8~06

J Io-pitalisaçào

:
Oficiai, do exél'cito-15!
dias, a 25$
3.850~00
Pessoas de família dos ofieiais do
t'xército-1:H6
dias, a 25$' . . • 36.150$00
Oílciais de }Iinbtérios
estranhos c
suas famílias-89
dias, a 25$ .,
~.225$00
Alunos dos estabelecimentos
de ensino do Conselho Tutelar c Pedagógico dos Exércitos de 'rena c
Mar-1:718
dias, a 25~ . . . . . 12.950~00
Pessoas de família dos sargentos do
exército - 69 dias, a 25$' . . .•
1.725J.l00

Acompanhamentos
dos doentes -1:200 dias, a 20$ .
Opernçôes cirürgicas . . . . . . . . . . . . . .
Sala de operações . . . . . . . . .
)I,',licarncnto" fornecidos aos doentes

Soma

..•

86.900~00
24.000~OO
125.357~85
~.870$00
5.125$95
320.001$86

DESPESAS

Pessoal :
J mportância da alimentação:
Doentes.
. . . . • • 53.073!;'195
Acompanhamcntos
. . 16.268$00
Enfermeiras.
. . .•
2.296$00
Vcneimentos das criadas :
Salário.
. . . . ..
9.672~00
.\limcntação
5..120$31
Vencimentos do jardineiro , . . ..
Percentagens pagas a operadores ajudantes ............•
nratilieação
ao tesourciru . . . . .

71.637~95

15.092~31
1.815$00
79.237$55
280~60

;\htcrial, pagamcnto de serv iços e diversos encargos :
r('qu~na~ reparações
de aparelhos
ell'UrglCos . . . . . . . • . ..
1.860:;>00
Renovação, reparação e aquisição de
material do aquartelamento,
roupas o outros artigos ..•....
2!).858~9;)
Combustivcl para aquccimouto central do edifício.
. . . . • . . . 11.759s')30
:.-.r"dieamontos ela Fnrmácia Central
do Exército
. • . . • . .
l2.365$30

A transpo1·tal'

• • • 85.843~53

168.063M1

168.063~41
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Transporte

. . . .
de gás e
electricidade
. . . . . . . . .
Lavagem de roupas hospitalares.
Despesas com telefones . . . . .
Pequenas reparações
no ediflcío e
obras de conscrvacão
. . . ..
Despesas a fazer com pinturas que
se tornam necessárias.
. . . ..
Despesas com o expediente, Iivros,
impressos, etc. . . . . . . . . .
Despesas miúdas não compreendidas
nas designações anteriores.
. ..

N.o 5

2.' Série

85.843$53

168.063$41

dOrl contadores

Aluguel

Importância

216$90
G.928~30
336.~OO
8.336~60
7.983~75
84..0$20
967 fi 80

do saldo qllf' pa,,.,a ao ano hegninte
Soma

008trvaçÕc.

111 '±53~08
Ll0.485J137

. . . . . • . . . .

320.001:,'186

:

Número de doentes bosplt al iaados de 1 de Jnueíro a 31 de Dezembro
Número de ncomp anhumontos dos doentes no mesmo podo do -139.
:Mi'dia de dias do hospitalização por doente -1J.
)Iédia de dias por acompanhamento - 8.

de Hl37 -238.

Colégio Militar

Acha-se aberto concurso documental por espaço de
trinta dias, a contar da data da publicação dêste anúncio no Diário do Gooêrno, para o provimento do cargo
de mestre de trabalhos manuais em cartão, a que se refere o artigo 124.0 do regulamento literário dêste Colégio, aprovado por decreto n. q 18:608, de 14 de Julho
de 1930, com a remuneração constante do decreto
n.? 27:115, de 17 de Outubro de 1936.
Na secretaria dêste Colégio se prestam todos os esclarecimentos relativos a êste concurso, das onze às dezassete horas.
Colégio Militar, na Luz, 23 de ~Iar~o de 1938. - O
Secretário, interino, Francisco da Conceição Dias, capitão de infantaria.
(Publicado no Diário do
Mar~o de 1938).

1921
~laio
30 -

1922
Setembro

OOtÍ"'/IO

n.? 71, 2.' série, de 28 .le

Obituário

Tr-nouto miliciano

farmacêutico,

lÜ~"llCi:.itlO,Júlio

António Varejão.

11- Alferes' miliciano

de infantaria,
quim José Pires Moreira.

licenciado,

Joa-
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1923
Outubro

1937
Fevereiro
Agosto

8-

'I'eneuto miliciano farmacêutico,
Monteiro da Silva.

licenciado,

209

J aime

17 - Tenente
31-

miliciano médico, licenciado, J osó Augusto Teixeira.
Capitão miliciano médico de reserva Carlos Maeiel
Ribeiro Fortes.

1938
Fevereiro
Março
"
"
"
»
»

24 - Coronel reformado Carlos Adolfo Marques Leitão.
1- Capitão reformado Luciano José de Vasconcelos.
4 - Coronel reformado José Eduardo Valejo Marques.
7 - Tenente, na situação de reserva, João Mendes Salgueiro.
8 - Capitão, na situação ele reserva, José Marques de
Carvalho Vilar.
8 - Alferes (lo quadro dos serviços auxiliarcs do exército, no quadro, José Gonçalves Miragaia.
21 - Alferes reformado, inválido de guerra, Adeio
Eduardo Pereira da Silva.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 2, 2.' série, do corrente ano, P: 73,
1. 14.', onde se lê: ,<13", deve Ier-se : ,,18 u.
Na Ordem do Exército n.? 3,2.· série, do corrr-ute ano, p. 112,
I. 28." P 29.·, ondo se lê: "São devido- emolumentos», deve ler-se:
"Não são devidos emolumentos».

António de Oliveira Salazar,
Está conforme.

o

Ajudante General,

UlUU InllUI" UU

L

8IBLIOTEC.
~

MINI5TÉf\IO Df\ G\lff\f\f\

Ordem

do Exército
2.8

N.O 6

o

Série

22 de Abril de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS.

da Guerra - Repartição

do Gabinete

:\Ianda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para, em missão ur;:;pnte de serviço público, irem à Alomanha tratar do assuntos que se relacionam com o plano
de rearmamento do oxército:
:\Iajor de aeronáutica José Pedro Pinheiro Correia;
Capitãis de aoronáutica Eugénio Pequito Caldeira Pires,
Frederico da Conceição Costa, José Bontes Pimenta,
Cario !I Ciríaco Ferreira da Silva e Carlos Mário Sanches de Castro da Costa Macedo;
'I'cnontes do aerouáutica
Martiniano Alexandre Pissarra
Homem do Figueiredo, José António do Almeida Costa
Franco o Bernardo 'I'iago Mira Delgado;
Alferes de infantaria, adidos, em serviço na uerouãutica,
Guilherme Teixeira Dias Costa, Eurípedes Sousa da
Silva o Francisco Barão da Cunha;
\lfl'l't's do cavalaria, adidos, em serviço na aeronáuticu,
Armando
Sucadura Falcão o 'rito Lívio Félix Pavia.

de

~\161ll das dosposns com transportes O expedionto, incluindo taxas telogrúficus ou de correio, :.;oráfeito a cada
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11m dos oficiais acima citados,
o abono diário de .t 3-0-0.

9-
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a titulo de ajuda de custo,

Ao chefe da missão serão ainda abonadas .t 30-0-0 a
título de desposas do representação,
tudo pago pela verba
constante do capítulo :!:>,o, artigo G0:!,o, do orçamento do
Mlnistério da Guerra para O corrente ano.
Ministério da Guerra, 17 do Março do 1938,-0
Sub-,
Secretário
de Estado ela Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.

(Visada
pelo Tribunal
de Coutus em 7 de Abril de 19~8, Não
são devidos emotumeutcs,
UOi termos do dectoto
n.? 2t:257) ..

::\Iand~\ O Govêrno da República Portuguesa,
nistro da Guerra, nomear o oficial, sargontos

pelo MiO

pessoal

civil a seguir designados
pura, em missão urgente de
serviço público, irem à Alemanha tratar de assuntos que
f';\' relacionam
com o plano do rearmamento
elo exército;

/

Tenente graduado
mecânico 1\lanuel António Gouveia;
Chefe de secção das oficinas gerais dr material
aeronáutico Tornaz Branquinho
da Fonsoca ;
Sargento aj udante mecãnico.J osó Fernandes
Graça;
Primeiros sargentos mecânicos Artur Nobre Vasq ues e Artur José Simõos ;
Segundo sargento mecânico Diniz da Silva;
Contramostre
Manuel Ferreira
Polícia;
Operário Josó Raimundo Martins.

Além das dosposns com transportes,
serão feitos ao
pessoal acima referido, o a título do ajudas do custo, os
seguintes. abonos diários: f, 3-0-0 aos dois primeiros e
f, 1-0-0 aos restautes, tudo pago pe\a verba constante
do cnpítulo 25.°, artigo GD2.0, do orçamento, (10 Ministério da Guerra para o correcto ano.
Ministério da GUOlTl1, 17 d> Março do 1938.- O 'SubSecretário
de Estado ela. Gunrra, Fernando do« Santo«
Costa:
(\'lslllla pPloT'inun"l
de Cé ntus.em 'I de Abril.l" 1958 Nilo sno
duvldcs

emoê ume atos,

nos termos

do decreto

n.? i2:251).

'Manda o GOY(\l'110da Uepública Portuguesa,
pelo 1\1ini::;tro da Guerra, nomear- o capitiw de infantaria .Júlio
Augnsto Ynbdares
TÚlTes, para 'Ü'cqÜl'lltllr o cnrso dl\

2'
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fotogramotria,
que se- realiza em, J'<m!rt-Alemanha
no
corrente ano. Ao referido ofi'eial secá feito o abono de
ajuda de custo de ;C_ 3-0'-Ü diárias" bem como o necessário para despesas com trunsportos, lltlra o que- estão
inscritas as respectivas
verbas na aliuua d) do 11.° 1), do
artigo 90.° e alínen di) do n.? I) do antigo 91.°, capítulo 4.°, do onçnmento do M:iuistúl"'io da Guerra para, o
corrente
ano, conforme o decreto n. ° 28,554, de 30, do
corrente mês, publicado
no Diário do OovêrJlo n. o 73,
1 ." série, da mesma data,
Miuistério da Gtten~ 30 do l\brço d« 1968.- O SubSecretário
do Estado da, Guerra,
Fernando dos Santos
Costa;
("i,ada
pelo Tt-lhuunl do CO:ltas em n do Ala'H do ln3~. Não
são d ovldo s omolumontos,

nos termos

do decreto n.? 22:257).

Mlnist~ri., d8.Guanra - R.e.pSftiqã.lI Geral
Manda o Govêruo d:a Repttbliea Portugrresa,
pelo )[inistro d!a Guerra,
conceder-, nQS termos do (lt'creto
n.? 1G:070, do 25 de Setembro de 1\:):38, o subsidio mensal de M e n melhoria' correspondente
a D. Maria Sil-

viaa, também

eonhecidu. po:n D. l\1ruria. da Couceiqão

neira, na qualidadr; dr. viúva do tenente,
reserva, J 0(10 Pereira,

na sitnaç,ão

J\finistél!io da Guerra, 15 de Mar~o do 19B8.<lelega~üo do 1Ylinistno UI! Guerca,
o Sub-Senetállio
I-Gate:.t\·lo. da <í.il1011r~, Fennando dos Sfl1lÜ)$ C08f(l.

Pe-

de
Por

do

(Vbudll polo Tril!uunl de eout ... om 30 do Ml\1'çu d. ID3S, São
duvidos omolumon tos, nos termos do decreto n.? 22:tfi7).

Manda o G v{rn<t ua, J~públiC'll Portuguesa.
pelo Ministro
da Guerra,
conceder,
nos termos
do decreto
n.o HkOWJ de 23. (le setembroJ de H)~8, o subsidio menHal de G~ o a melhoria correspondente
a D. Dulce Amélia AJri1io, órfZt dOI ellpitão do extinto quadro do secretUl>iado militar .b'l~,lUCiHo(lO ~ ai\Tier A(lritLO.
Ministério
da Ouerrn, 2.1 de' Mal'~o do 1038. - Por
dolegação
do Ministro da Guorra, o Ruh-~c~'r('túrio
de
}~:-;ta(lo da UUPL:ra, F'énwnclo do.~ Santos Custl/.
r

("lsadn
1'<')0 Trlbunol
dt,yJdo.'t omo1urnootul,

dn ('ont~. o'u .. do Abril do' 193~. Sio
no'f l'6rr'fto~ub d4 Cl'Oto n.O: 22:2i')
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Mnuda O Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
cone-dor,
nos tel'IIIOS do decreto
D,O 1G:070, de ~5 de Setomhro
de H)2~. :1. Jaime Garcia
da Hilva e Andró Garcia da Silva, órfãos do chefe do
música André da Silva, a reversão
da cota parte do
subsídio mensal do (ia que percebiam
com seu irmão
Múrio Garcia da Silva, por êsto haver completado
18
anos de idade.
Ministério
da Guerra,
29 de 1\1a1'\:o do 1938, -Por
delcgução do Ministro da Guerra. o Sub-Secretário
de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visaria polo Tr-lbuuu! do Contas
são dovidus emotuureutos,
uos

em 4 de Atn-fl de 1938. Não
do decreto 11,° ~2:2õ7).

hU'lUUS

11- MUDANÇAS DE QUADRO

Ministério

da Guerra - La üirecçãe

Por portaria

Geral - 2 ,a Repartição

de 26 de Março .findo:

(Visada relo 'I'rlbuuul de Contas em 16 de Abril de 1938. Não
são de,vidos emoturueuto-,
1I0S termos
do decreto D.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial. com o CU1'SOda arma, Abel Rodrigut'S Casaleiro,
nos termos do artigo f>5," do decreto lei n. o 28:401,
de 31 de Dezembro
de 19:37, alterado pelo decreto-lei n.? 2H:48-!, de lU de Fevereiro
findo, ficando
inscrito na escala dos tenontes de infantaria,
censorvando a patente de capitão.

III-MUDANÇAS

Ministério da Guerra-La

DE SITU.Çlo

Direcção Geral-

2.& Repartição

Por portaria de 5 de Março findo:
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas om 28 de Março do 1938).

Adido

Major.
do batalhão
de pontoneiros,
Serafim Joaquim
Morais Júnior, 'por ter sido requisitado
para desompenhar uma comissão civil de serviço dependente
do

2.' Série
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Ministério do Interior, como sub-director dos serviços
autónomos de gás e electricidade da Cnmara Municipal do POrto, devendo Ror considerado uosta situação
desde 17 de Fevereiro de 1938.

Por portarias

de 12 de },[m'ço findo:
Reforma

Coronel de infantaria, graduado, adido, António Ferreira
Neves, quC' de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou
em 15 de .Ianoiro dp 193~, por lhe ser
aplicável o disposto no § 4.° do artigo 198.° do decreto de 7 de Setembro de 1899.
(Visada
pel o Trfbunal
de Contas em 6 do Ahril de 1938, Nito
são devidos omolumontos,
nos termos do docroto n.v 22:257).

Separados do serviço

de infantaria,
no quadro da arma, ::\[11I1\1e1
Josó Domingues Peres e, do regimento do infantaria
n.? 9, Américo da Silva Freitas, nos termos do artigo 178.° do regulamento
do disciplina militar. com
70 por cento dos vencimentos
ao primeiro o 75 por
cento ao segundo. de harmonia com o artigo ~I.O do
decreto-lei n.? 28:404, do 31 eh· Dezembro de H)37,
devendo ser considerados nesta aituação desde 17 de
Janeiro de 1938.

'I'enontes

(Vlsudn pelo 'I'rtbnnal
de Conta" em 1 de A hri I do 193R, Não
são devidos omolumentos,
nos termos do ducrr-to 0,° 22:257).

Por portarias

de 19 de Marco findo :
Reserva

Coronel de infantaria, da comissão de contas e ~lllln·:tmonto de rvspousabilidudes
dêste Ministério, ::\Uu'io
Silvio Ribeiro de ;U('ncses, nos termos da alínea c) do
artigo 1.0 do decreto-lei n." 28: ..W-t., de 31 do Dezembro
de 1037, devendo ser considorudo nesta situação desde
7 de Março do 1938.
Major do extinto quadro auxiliar de ar tilharin, da Diroccão da Arma do Artilharia, Joaquim da Fonseca ('
capitiiis elo infantaria, adido, em serviço no Ministório
das Calúnias, I 'macl ::\1:\rio Jorge (' miliciano, do extinto quadro especial, do conselho .le admini:-;tl'tl<:llo

216
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da Fruternida.de
-;\Iilitnr, Joaquim Lapas do Gusmão,
nos termos: da alínea a) (to artigo L? do decreto-lei
1'1..0 28AOJ~
de 31 de Dezembro de 1037, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
ne-ta situação, rospectivamouto,
desde 18 e ~8 do Fevereiro o G de Janeiro de 1938.
Capitiw miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, da 2.a Rcparticão
da La Direcção Geral dôste
Ministério,
Alvaro
Peroira
Ribeiro,
nos termos da
alínea a) do artigo :31.0 do decreto-lei n. ° 2H:-10~, de
31 de Dezembro
de 19:.'37, alterado
pelo decreto-lei
n. o 28:48-1-, de 19 do Fevereiro
ltimo, devendo S(lJ'
considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do
ano findo. [Visndux ]1010 T,'lbuua\ d.· C"'lt". am 1 do Aboil ,la roas, Nao
ú

são deví dos

tOlVIIlIll1JUtO!'.

nos tormos do tlccreto

3.a

u.v ::!:!:2Gi).

Capitãis, do quartel general da
região militar, Eugúnio Rodrigues Aresta, do rcgimonto do infantaria n. 04,
Joaquim Abrantes,
do distrito de recrutamento
o reserva n. o 3, António Gomes, <lo distrito de recrutamonto e reserva n." 6, José Rodrigues dos Santos, do
distrito de recrutamento
c reserva n. o 8, José de ~fa.cedo Júnior,
do distrito de recrutamento
e reserva
n.? 17, Manuol da Silva Palma 1I(~stre, do distrito de
recrutamento
o reserva n.' iR, Alípio José da Cruz
Oliveira, da Fruternidade
~Iilitar, ManuG:ll G()nt~:lItvcs
Bordado,
da Agência lIlilitar. José Antllne!:i Prazoros
e adidos, om servi-o no :\Iinistél'io do Iutorior,
na
guarda nacional republicana.
António Joaquim Dias (I
Rafael do Azovodo Gamas; tenentes,
da 3.:). Reparti~üo da La Direcção
Gorai dósto Ministério,
Jo1t1)
Aumsto Rõlo Gonçalves, do quartel general da 3.a regit"lO militar, VorgHio de Assuf!(,'ão Mu.ioo, do d~stl'ito
de recrutamonto
o resor\'Lt n." 12, Eduardo dp Sousa
Veloso, do distrito do r€lC['utampnto o reser\"a n.O 18,
António Gonçalves
Negroiro,
do distrito M recrutamento e resern~ n.O 21. Hermogénio
de AlmoÍldll l'
adiáor em senri<;o no ~1inist~ri() d:as Colónias, Amf~ndio Augusto Durão Fia.lho, todos do infantaria, &up·ranumol'1írros permunol1ltf's, nos tl'rDJ.{)S da aHoea b) do
artigo 31. o do decreto-lei n.O ~B:-W2, de 31 d{~D'~emoro do 103T, altorado peto decl"l't.o-lei n,O-28A8-1, de
19 do F'ovol'oiro último, dC\'Olllo SOl' cons[(lBrnuos net!ta
situu\lto eh'sde 3l do Dewmbro 00 :mo findo.
C:lpit~is, do rpgimellto
infantaria n.O 7, Gualtu 1[c)u·
toiL'o Alves e, do l:m.talh:io di) metralhadoras
H.O 2,

ue
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José Femandos Moreira, ambos milicianos do extinto
quadro especial, nos termos da alínea a) do artigo 31.°
do decreto-lei 11.° 28:-W2. de 31 do Dezembro do 1.937,
alterado pelo deeroto-Iei n. ° 28:±8,1" de 10 do Fevoroiro último, devendo ser considerados nesta, situação
desde 31 de Dezembro
do ano findo.
(Vi8nda, p oto Tribunol
<lo Contns cm I ue .\ lj rl l de ID38. Silo
devidos emolumentos, 1I0S termos do decreto 11 o 22:257).

Capitais, de artilharia,
da Escola do Exército, Domingos
Gentil Som-es Branco c do extinto quadro auxiliar de
artilharia,
do grupo de artilharia
a cavalo n.? 2, Diamantino Moreira o tenente, do batalhão de caçadores
11.° 5, António Aucusto Muchado, por torem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desdo 1-1 de 11evereiro, 17 de
Janeiro o 1 de Fevereiro de 1038.
(VIsnda polo Tl'lhunal
do Contas em 2 do Au,'i! do 1918. N:to
são devidos emolumentos,
DOI termos
do decreto n~o'22:i51~.

Reforma

Coronel,
do distrito de recrutamento
e reserva n.? 12,
Autónio Alves Viana, tenente-coronel,
do n>gimento
de infantaria n." 21, Aníbal do nôgo {luiutrmilha e
mujo!', do conselho do udministração
da Fraternidade
Militar, Vergílio Datnasccno
Simões, todos de infantaria, por terem sido julgados incapazes do todo o
serviço pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser
considerados
nesta situneão,
rospcctivamente,
desde
21, 21 o 28 de Fevereiro de 1038,
(Vlsndn

1'010 'I'i-ibuunl
do Contas "'" I de A1H'il de 19311, N,o
ciuotameuios,
uos tGrfUP. do docroto n.v 22:25:).

,110 cWvjdos

Coronel,
na situação de reserva, António do Sena Cardoso Farinha Relvas, por ter sido julgado incapaz do
todo o serviço pela junta. hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de
Março de H138.
(AWlt.:\.da pelo Tribunal

Pur portarias

do Contas

em 20 ue

~ItIl'~O

de 193'.)

de 24 de J/ar~"o .findo:
,

Reserva

Corouel, do distrito de ['eCl'utamcnto e r('St'l'va n.o 9, Jurónimo Gouçah'cs Ilibas e tellllllte·('orollol,
da 2. a Hçpal'-

218

ORDEM DO EXERCITO

N.o G

2." Série

tição da 1. li Direcção Gorul dêste Ministério,
Jaime
Vítor Ribeiro de Meneses, ambos do infanturia, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto lei n. o :!H:404,
de 31 de Dezembro de 1937, dovendo ser considerados
nesta situação desde 4 de Março de 1938.
(VJFadas pelo Tribunal do Contas em 11 de Abril de 1938. Não
são devidos omotu.uontos, IlOS terrnns do decreto n.? 2:t:tG7).

Capitãis, do infantaria,
do quartel general da La reg-ião
militar, Fernando
Eurico da Costa Oliveira O médico,
da Escola Central de Oficiais, Carlos Augusto Leão
da Silva; tenente, do reginu-nto
do infantaria
n,° 3,
Francisco Elísio Franco Mamede, todos milicianos, do
extinto quadro especial, DOS termos da alínea a) do
artigo 31.° do decreto lei n.? 2K:·102, de B1 do Dczomhro de 1937, substituído
polo decreto-lei
n.? 28:48+,
do 19 de Fevereiro
último, devendo ser considerudos
nesta situação dos.lo 31 do Dezembro
do ano findo.
Capitão do serviço cle administrucão
militar, em disponibilidade,
do depósito geral de fardamento e calçado:
José Ferreira
Flori-s, nos tOl'1110S da alínea f) elo artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402. do 3l do Dezembro
de 1937, substituído
pelo decreto-lei n.? 28:48.J., de Hl
de Fevereiro
último, devendo SOl' considerado
nesta
situação desde 31 do Dezembro do ano findo.
[Vlsudns 1'010 Tr-lhunnl
dovídos omolumontos,

do Co n tns cm 11 do Abril do 1~.18. sro
nos termos do decreto u.? 22:257).

Tenonto do ,extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do saúde, Iiuúl Evungclistu de Olida 3.a companhia
veira, nos te r III os da alínea c) do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:-102, do 31 de Dezembro
de lV;H,
substituído pelo decreto-lei D.O 28:-t8.J., deLíl do Feyoroiro último, devendo ser considerudo
nesta situução
desde :U de Dezomhro do ano findo.
(-risada poro 'I'r-lbu nal elo Contas cm 11 do .\IJdl do t!l38. Niio
são dovídos omotumoutos,
nos termos de docret o II.o 22:~.')'j).

Oficiais milicianos

de reserva

Tenente médico, elo batalhão indep0nelflnte de infantari1l
n.O 23, Edmundo Soabra Oancela, nos termos do n.O 1.0
do artigo 61.° da )I'i n.O 1:nlH, de 1 do Sotembro de
1937, dovendo S(\I' c(ll!sicltlt'tHlo nesta sitnaçuo desde
21 de l\farço do 1038.
(Anotada

1'010 Trlbunnl

<le Contns

om 11 do .\1,,'11 do 1~38),
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Reforma

Coronéis Herculano
Jorge Galhardo,
Armindo Augusto
Girão Guimarãis
e Fernando
Godinho Figueiredo
e
Melo, tenente-coronel
Manuel Fernandes
e major Viriato Goncalves, todos na situação de reserva, nos termos da alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezomhro de 1937, por terem atingido o
limite de idade, devendo ser considerados
nesta situacão, o primeiro desde' 21 de Fevereiro e os restantes
desde 1G, ~7, 28 e l-! de Janeiro de 1938.
(Anotada

Por portarias

de

pelo Tribunal

21}

de Ccntns cm 7 de Ahl'Íl de 1938)

de .J{ar('o findo:

Quadro da arma de infantaria

'I'enonte de infantaria,
adido, Samuel da Fonseca, que
de regresso do :Ministério das Colónias se apresentou
em 23 de 1\1urço de 1938.
(\"is ada pe lo 'I'rfbun al de Conta. om 11 do Abril do 193R, Não
são devidos cmojumentoa, nos termos do docroto n.v 22:257).

Adidos

Capitão,

de cacadores n.? 6, Antero de FiAlves e tcneutes, do regimento de infantaria

do batalhão

guoiredo

1, Augusto

Vieira e, do regimento
do infantaria
Alfredo
Ribeiro do Mencsvs, por terem sido
req uisitados pa ru desorn penhar comissões' de serviço
dependentes
do ::\finistório do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo 501' considerados
nesta
situacão, respoctivamonte,
desde 21, 19 e 24 de Março
de 1938.
[Auot ada 1'010 Trlhunal do Con t as cm <1 do Ahril de 1938\
D.O

11.° 7,

Disponibilidade

Capitão de cavalaria,
adido, Luiz de Figueiredo,
que
de regresso do Ministério das Colónias 50 apresentou
em 24 de l\Iar<;o de 1938,
(Yhu<1a pelo 'I'r-ibun al de Ccn t as cm 11 de Ahril do 1n38, No"
!'ão devidos oiuo lumoutos,
IIOS termos
do (IOCI'NO n.? 22:l57).

Reserva

Major, do grupo de ur tilhuriu pesada D.O 1, Augusto
Barbosa EHtiwi() 0 capitais, do n-gimcuto do infantari«
n.? 7, José Hudrigllcs
da Silva Mondes, do lmtalhüo
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de caçadores
n.? 7, António Carlos Amaral, do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, Luiz Mário Fcrroirn
Caldus de Lemos 0" do regimento do artilhnrin.Iigoira
n." 4, Abílio Gonçu.lves Garcia, todos milicianos, do
-extiuto quadro especial, nos tormos da alínea a) do
artigo 31.° do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezombro de 1937, substituído pelo decreto-lei n." 28:484-,
-de 19 de Fevereiro
último, devendo ser couaiderados
aosta situação desde 31 do Dezembro do ano findo.
(Vlsllda polo Trll!Ulllll do Contus 010 11 do ,\bril do 1936, São
devidos emotumomos,
nos termos do decreto n.? 22:251).

_\fajorcs milicianos de aeronáutica,
duDirccção
<la Arma,
Jo~é Francisco Antunes Cabrita e, <lo grupo de aviação
do informação
n," 1, Manuel (lo Bairro!; Amado da
Cunha, e capitão miliciano ,de pioneiros, da Direcção
da Arma do Engenharia,
Joílo Eugénio,
todos do
oxtiuto quadro especial, nos tcrmos xla alínea a) do.
artigo 31.° do decreto lei n." 28:402, de 31 do Dozombro de 1937, substituído pelo decreto-lei n.? :!B:.l:8-!,
41e 19 de Fevereiro último, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 de Dezembro
do ano findo.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 11 de _,I,,'il do 1938. Não
slto devidos ernulumauro s, DOS termos do decreto 11.0 ~2:257).

'Major, adido, em 801'\'[(:0 na fábrica de munições do artilharia, armamento
o viaturns, MtlDUP] Tomé e tcnontes, do batalhão de caçadores 11.° 4, Jcsé do MOnUOIH?1t
Rita, do regimento do artilhurin ligoi.ra n.? 2, Henrique
Tavares
do Almeida o Joaquim
Moreno da Cunha,
do regimento
do artilharia
do costa n." 2, Vicento da
Silva Soares,
do gnLpo independente
de artilhnrla
de montanha
n.? 12 ... l.lltól1io :'\[urques o Valentim da
Rocha, do grupo independente
do artilharia
lle montanha n.O 15, Artur IIenriqllo
Figtwíl'<li:i o Domillgo~
Felizardo
da Crnz, do gl'upo mixto ínllopondeutü do
artillwria
montaua n.O :!:I:, Mnuu(ll António da :-lih'a
Ferreira
e, <la companhia. do trem hipomó\'ol, António
Francisco
O Narciso
da Silva Bastos, todos
('xtinto
qundro auxiliar
tU'tilhllria, 8LJpr~\Oumel'úJ'ios perma.
nentos, nos termos da alÍJll'<t li) do urtigo 31.° do <1e-

ue

crotol(lj

!l.0

28:40:3, (lo 31 d(l DC'zembl'o

uo

dI' 1037,

lej 11.° 2R:484-, de Hl (}(\ 1"0\'1)úJ timo, de\'oncl,. seI' conRidoJ'ados Ill~",tl~..jtllll~t110

~ubstitllido

pelo decroto

l'oiro
sde 31 de Dezemhro UO ano findo.
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..\la:jor elo extinto quadro anxilinr do artilharia,
supranumerário
periuunoutc,
da Dircccão da Arma de Artilliaria,
Emídio
Pereira
da Costa, nos tormos da
àlíuea ú) do artigo 31.0 do decreto-lei n.? 28:·W2, do
;31 do Dezembro de 1U37, substituído pelo decreto-lei
n.? 28:-184, de 19 de Fevereiro último, devendo SOl'
considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do
~1l0

findo.

.
(Visadu pelo Tl'ilHmnl do Cont as om 11 de Abl'll do 1938. São
devidos cmoluruento s, DOS termos do decrete n." 22:~5.7).

Capitão
de artilharia,
supranumerário
permanente,
da
L." Repartieão
da 2.a Direcção Geral dêste Ministério,
Fernando
Sampaio Rodrigues,
nos termos da alínea ú)
do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de 00zembro de 1937, substituído pelo deeroto-loi n.? 2H:4BJ,
d H) (lo Fevereiro último, devendo ser considerado
nesta situecão desde 3t do Dezembro elo ano findo.
Oapltais,
dr infantaria,
da 3.a Repartição
da 1.a Direc,fio Gorul deste Ministério, Tood orico Pereira Pimenta,
do regimouto
de artilharia
ligl'Íra n.? 4, Manuel da
• ilva Branco, elo regimento dp artilharia do costa n. o~,
J03,([lIim Marques,
de caminhos
ferro , António
AU~llsto 0, do regirnento de tolegrufistas,
Francisco.
Cardoso de Castro, e tenente, do ~rllpo indopet dento
do artilharia
de montanha H.O 15, Josó Guncalvos
Amado, todos milicianos,
do extinto <1uadro especial,
nos tcruios da alínea (1) do artigo :H.o do decreto-lei
'1.0 28: ..1,02, de 31 de> Dezembro
de 1037, Sllbstituído
pelo decreto lei !l.0 28:484, (l~ 10 ,lo Fe"-Neil'O ú.ltimo .
.Je\"t'nt\o 8171' consi!1erados ne::;ta rlitllac:ão dos(lo 31 de
Dezembro
do ano findo.

ao

(VIso.das polo 'l'ri\mnal do Contas om 11 de Ahril do 193R. N'o
~no do\ldo8 l'molmnclltos: no. tel'mos do dllcl'ot() 11.° 22:2'G7).

milicianos do artilhari
, do oxtinto quadro eHpedal, António Correia (' Domingos Joaquirn MudHlUO
Júnior, da 4.~ Ropartiç-ão da 3.a Direcção GoraI dêste
dillrstl· ..io, Ah'aro
Cabral,
do quartel
g('ncral da
l.a regi~ militül', Ant6nio Ernani :\lcudou~a Safltos

\."apitrtis

do grupo mixto indopendonte
de artilharia montada
n." 24, Jutio da Costa Andrade, o tcuentrl miliciano d('
urtilharia,
llo nwsrno ('xtillto quadro, .Jacinto Fialho
(1(1 Oli\'l'il'a,
nos t 1'010S da alínea fi) (lo artigo 31." do
\l('crNo-lni n. ° ~8: 02, 11(, :n d Dez"mhro
de 1037,

(l,

"uhstituldo pelo dcemto-l i

H.O

28:484, de 19 d

Fo-
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último, devendo ser considorudcs nesta situadesde 31 de Dezembro do ano findo.

voreiro
<;110

(Ylsndn polo Tr lbunal do Contas PIU 11 de .\ brt I de 1938. São
devidos emclurcen toa, nos 1PrlUQS do decreto u.v 22:257).

Capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, do grupo mixto independente do artilhnria montada n.? 2..1" Manuel António Martins Olaio, nos termos
da alínea a) do artijro 1.0 do decreto-lei n." 28:-W.!,
de 31 de Dezembro de 19:n, por ter atingido o limite
de idurIe, devendo ser considerado
nesta situaçâc
dcsdo 20 de Janeiro de 1938.
[Vl sudn pojo 'I't-lbun al de Co n tns 0111 11. (10 Afu-ll do 1038. N50
são dcv.ldos emolumentos,
nos tr-r-mus do docrnto n.? 22:257).

de infantaria, da direcção do serviço de obras
e propriedades militares, da a." reaião militar, António A ugnsto, do regimento de infantaria n.? 18, Adelino Soares, do regimento de infantaria n. ° 20, J osé
Beato, do distrito do recrutamento
e reserva n. ° 17,
António Perfeito Guerra, do Depósito Disciplinar,
Alberto da Cruz Severo Ferreira c adidos, em serviço
no Ministério elo Interior, na p:uarda nacional republicana, Alfredo de Oliveira Guimarãis e Augusto Cabido
Gurcin J LI II ior, todos supran nmerários permnuentes.
nos termos da aliuou b) do artigo 31.° do decreto lei
11.° 2H:402,
de iH do Dezembro
de 1937, substituído
pelo decreto-lei 11.° 28:48-!-, do 10 de Fevereiro último, devendo ser cousidorudos
nesta situação desde
31 do Dezembro elo alio findo.

'I'enontes

(Vi8ada polo Tríbu nnl de ('ontas em 11 do \hril de 1~38. São
devido~ emolumentos,
DOStermos do decreto n.? 22:2:-'7).

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranurnorúrio
permanente,
da La companhia ele saúde,
José Cardoso Machade, 110S termos da alíuoa b) do
artigo 31.° elo decreto lei 11.° 28:-102, de 31 de Dezombro de 1937, substituído pelo decreto-lei 11.° 21'l:484,
de 19 de Fevoroiro último, devendo ser considerado
nesta situnção desde 31 de Dozembro do ano findo.
(Visada polo 'l'rlhuJlal dI' Contas om 11 <1" Abdl de 1938. Niio
são dt.wJdos emOIU1I101ltos,
110S tCl1TIOS
do docroto D.o 22:2ú7) .

. Oficiais milicianos

de reserva

Ten!'lIto miliciallo llll'dico, li(,(\llcia<lo, da 2.:1 compallhiu
de saúdo, Alltónio Salllpaio M/lia, IIOS termos elo §

a.o

~.• Série
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do artigo G1.o do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto
de 10~(), e § 3 ° do artigo 7.° do decreto-lei n.? 28:-102,
de 31 de Dezembro de 1037, por ter atingido o limite
de idade, dr-veudo ser considerado
nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Anotada

poto Tribuual

de Conta.

em 11 de .Vbrí l de 1938).

Reforma

11:.tjor Domingos
Joaquim Gonçalves
o tenente, do distrito de recru taruento o reserva n.? 18, José Correia
Pires do Lima, ambos na situação
de reserva, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspcccão, devendo S0r cousidorudos nesta situação
desde 14 de "?Ifarc;:odo 1938.
(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

de Contas

em 7 de _\bril de ln38).

de 31 de JiaJ'<;ofindo:

Nula e do nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1937, inserta na Ordem do Exército n.? 1,
2.a série, do corrente
ano, que passou à situação' do
reserva o tenente miliciano de artilharia,
do extinto quadro espeeial, do regimento
de artilharia
ligeira n.? 3,
Augusto
Nunes Afonso, por se achar ao abrigo. da
alínea b) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, do
31 de Dezembro de 1037, substituído
pelo decreto-lei
0.° 28:484:, de 19 de Fevereiro último.
(Vi'uoa pelo Trlhunal
devidos

emolumentos,

de Contas em 18 de .\hril de 1~38. Sftu
nos termos do dcereto n.o 22:257).

Disponibilidade

Capitão
do cavalaria,
adido, João Afonso Amado de
Melo Ramal ho da Cunha e Vasconcelos,
que de rep;resso do Ministério do Interior se apresentou
em 26
de :Uarc;:o de 1938, por tor deixado de prestar serviço
na guarda nacional republicana.
(Visada
pelo 'I'rtbunal do Con (as em 18 .IG I h"j] do 1018. Nilo
si'\o do vidos omotumcntos,
nos tonnos do dovrcto n.? 22:257).

Reserva

Coronol de infantaria,
(Ia Direcção da Arma, Eduardo
Bandeira do Lima Júnior, nos t0I'1110:>da alínea c) do
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artigo 1.0 do decrete-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de H)37, devendo ser considerado
nesta situaçãodesde 4 de Março de 1\);38.
Coronéis
de iufuntar-iu, no quadro da arma, Liberuto
, Damião Ribeiro Piuto, com o curso do estado uiaior ,
e, do Conselho Su porior rle Disciplina do Exército,
Américo Maria Bivur do Sousa Dores, o capitão deartilharia,
da Escola Central do Oficiais, Carlos Joaquim Xlarques Leitão do Barros, por terem sido julgados incapazes do servico activo pela junta hospitalarde inspecção, devendo SOl' considerados nosta situação.
os dois primoiros
desde 12 e o último desde 7 do

Marco do 19:18,
Capitiils do infantaria,
do batalhão <kl caçadores n.? 2,
Manuel António da Silva Pereira o adido, om serviço
no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, Manuel Louronço de Oliveira, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do docroto-Iei n.? ~8:40-i, do B1
de Dozombro do 1937, por torem atingido o limite de
idude, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 5 de 1\1n1'\0 e 1 de Janeiro <101938_
(Visa,lns po;o Tribunal
de Contns em 18 do Ab i-ll do 1938. Nâ c
são devidos emoturnontos,
nos termos do decreto 11.° 22!~57) ....

Reforma

Genorul João Luiz Currilho, coronel João Veloso Leotc •.
teuento.corouol
Mauue] de .TOSl1S SUSI.lJ10 e capitão
Joaquim
Quintino Borges, todos na situação de 1'0serva, nos termos da alínea a) do artigo 2.° do decreto-Ioi n.? 28:-W-J., do 131 do Dezembro do 19:37, por
torem atingido o limito de idade, devendo ser considorudos nesta situação, respectivamente,
desde :30, 2:3,
2\) o ln do :Março de Hl38.
Capitão, do Colégio Militar, Josó Poroírn <la Cunha ('
teur nte, dos servieos cartográti.eos
do exército, João
Hcrrriques
Alcântara
Albuqnor quo o Castro, ambos
nu situação
reserva, vor terem sido julgados
incapazes do todo o sorviç-o pela junta hospitalar
de illRpeeçào, <1o\'on<lo s"'1' considorndos
IWRta sihwção desll(~
21 de ~Ia1'<:o de HJao8.

do

(Auotadn<

palo Tribunal

do ('olll". om 12 do AI"'II

~l'

Uapitãis, tlO l'ogimrnto do inrantal'i1t 11.° Hi, .Josino
Costa O díl (IX tinto <tllndro au. iliar de urtilhariu,
gru 1'0 do a rtilhm'ia p0SU ia n. o 1, ::\hmlOl llendos

1938)

<la
do
da

2.· Série
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Rocha, por torem sido j ulsrad os incapazos do todo o
serviço pola .i unta hospitalar
do inspecção,
devendo
SOl' considerados
nesta situação desde 7 do Jlar~o de
1938.
(VJ,nda pnl o Tl"ihllllal do Co n t as cm 18 do Abell elo In3H. Não·
são dovldos emolumentos,

u os tarm os do decreto

n.? :!~:257)..

Separado do serviço

Tenente de infantaria,
no quadro da arma, Aurólio Augu~to da Silva Pm'eil'u, nos tormos do artigo 178.° do.
regulamento
de disciplina militar, sem direito a vencimentos, dn\'endo 8\31'considerudo nesta situução desde
24, de .T aneiro de 19:38.
(A otnda

Pai' portarias

de

polo Trl buna!

do Contas

cm 18 do Jlul'lI do 1938).

2 do corrente mês:
Adi.dcs

Capitãis, do rl?giUl(wto de infantaria
n . o 11, Vasco Oodfroy de :Ahl'oll do Lima p, do regimollto de infauter'ia
1),° 14, JoftO Guedes
das Neves Sacadura,
(' tenente
do serviço do administrucão
militar,
do regimento
de
sapadores
do caminhos de ferro, .João Duarte Perry
ue Almeida e Brito, por terem sido requisita.los
pura.
desom pcn har comissões de 801'\'1<;0 depcudentos
do ':\1ínistór io do Interior,
na gUHrua nacional republicana,
doveu do ser considerados
nesta situação,
o último
dr-srlo 2 de ~[ar<;o e os restantes
desde 1 do Abril de
19:1S.
'I'oncnto do iufanturia,
no quadro
da arma, António
Amaro Romão, por ter sido requisitado
purLL dosompouhnr lima comi. -ão de sorvivo th'pend"nto
do l\finistér io das Financus,
lia gntlnla fiscal, devendo ser
cousidorndo nostu situação desdo:31 do 1\1arç'o de H138.
(An.tnda~

rronont<"

do ba.talhão

l''''

Tribunal

de Contlls

de cú~a(lor('s

II.O

ODl

11 do Abl"il do 1n38).

8, AUg'ul'to

da

lIuha ~lachatlo, por lho tOI' [o1i(10 COlH'pdida li('('n~1t
ilimitada, u('\'cn<!o :-;01' considcrado ne:;tn sitlwç;\o ul'sdet
:?1 (1(' Mar 'o do 1938.
(An<>tnda

pelo 'Pr!bllual

do Couta9

om 12 <1<, .\beil

do 1n38).

no
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IV - PROMOÇOES
Ministério
P01'

da Guerra - I.a Oirecção

portarias

Geral _ 2.

a

RepartiçãO

de 26 de Fecereiro do corrente ano:
Adidos

Capitão,
o tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério das Colónias, Pedro da Cunha Carmona e
Silva,
(Visada pelo Trihunal de Contas em 30 de ~lal'ço de 19~8. São
devldos

emolumentos,

nos termos do decreto

Capitão, o tenente (le infantaria,
Ministério das Colónias, Mário

adido,

A ugusto

n.? 22:2,)7).

em serviço no
ela OOS1;I.

(Vl8ado pe!o Tr-lbuu al do Contns em 1 de Ahril d~ t9~~, São
devidolt ernotum. utos, n08 termos do decreto D.o 22:2(7).

Por portartae de W de Março findo:
Quadro da arma de aercnáutlca

Tenentecoronel,
meteorológicos

o major do aeronáutica, dos serviços
do exército,
Mário da Costa França.

(Vha<la pelo 'l'rfbunal de Cont •• am 13 <IA Abril da 19.'18 sao
devido. emolumentos,
no> terIDOI do doureto
22:257),

11.·

Farmácia Central do Exército

Capitão
farmacêutico,
Augusto de Azevedo

°

tenente
furmacãutleo
da Costa San os.

Mário

(Vlsadn pelo Tr-ltiuna! de Cont •• om 7 do Ahril de t9R8. São
dovidos omotumoutos,
1I0S tormo» do decreto
n,o 22:267).

Adido

Capitão,

o tenente <1f1 cavalaria,
adido, Am serviço no
do Interior, na policia ele segurança públ ica,
Maria do Carmo.
.

Ministério
Carlos

(Visada polo 'ltibunal
devído- emolumeutos,

de Conta" em 4 do Abrtl do ln38.
ncs tormo! do decreto n.o 22:25i).

São

Por portarias de 26 de Março findo:
Quadro da arma de infantaria

Coronel,

viço

o tenente-coronel de infantaria,
adido, cm serno Ministério das Finao\HS, na guarda fiscal,

Luiz Maria da Gama

Ochoa,

(VI •• da ",'10 Trilounul
devidos emolumentos,

do Conrna om G rlo Abdl de t9!l8.
nos termos <to d+ereto 11,. 22:2ô7).

Sito

2.' Série
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Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
da Escola de
Educação
Física do Exército,
Joaquim
Gouçalves
Mendes Júnior.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 11 do Ahl'il do 193R. São
devldos emotumon tos, nos tormo-, do decreto n.v 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente, do regimento de artilharia
n ,? 4, Joaquim Antunes da Fonseca.

ligeira

(Vtsn da polo Tribunal
do Coutas em 11 do Ab rfI de 193R. Sr.o
do, idos emolumentos, nos termos do docrvto 11.° 2~:~f>7).

Extinto quadro auxiliar

de artilharia

j[a.iol' do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do mesmo extinto quadro, da 2." companhia
Manuel Simões Tejo.
(Visada pelo Tribunal
dovldos crnolumcntos,

o capitão
do saúde.

de Contas cm 11 do Abril rio ln3S. Soo
nos turmo s do decreto n." !?2:257).

Adido

. Coronel, o tenente-coronel
do infantaria, adido, em serviço no Ministério das Culónius, .Ioel Ilcnrique Gomes
Vieira.
(Visada
polo Tribunal
de Contas em G de Ab,'il dn 1938. Silo
devidos

«mctumentos,

nos termos

do do ore te

n,?

22:257).

Por podaria de 31 de JIrm:o findo :
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de in fan taria, do distrito dt>
recrutamento
e rOSCl'Y<l11.° 2, José Lúcio de Sonsa
Dias_
'I'enonto-coronol,
o major dl' infantaria, da Direcção da
i\I'I11:l, ::\liguel Frnncísco
da Conceição Snutcs,
Ma.ior, O capitão de infantaria, do Colégio Militar, Henriquo Augusto Correia.
{Yisad.l. po10 'I'rlbunal
devido
euiotumontos,

de Cuntns otlllH
do .\1,1'11 dI' H):}~. Rl1u
nos tOl'JI)O~ do decreto 11.° 22::!,~)1)'

Quadl'o da arma de engenharia

Capitão, o tOllel1t0, do r0g-illH'nto de snpudoros do caminhos de' ferro, Júlio .\ngclo de Sousa Monteiro.
(Visada pu!o T'r'Ihuun l do Coutas ('111 20 1111.\IJI·il d., Htl7~)" ~tio
dovldos emolumcutos.
nos termos do docroto n.o 22:~.~ .
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:Ministério da ,GullT'ra _I.a ,Direcção ,GeralPor portada

3.a Repernção

de 1 do corrente mês:

Promovidos
a aspirantes a oficial milicianos de infantaria, nos termos ela alínea a) do artigo 35.0 do decreto
n. o 21 :365, do 22 de Abril de 1932, pura as unidades a
que pertencem,
continuando
na situação de licenciados,
em que se encontram, os seguintes soldados :
de infantaria
n.? 1, da classe de
de Oarvalho Brunco ; do regimento de infantaria n.? 12, da classe de 1931, José
Santareno
de> ~ou.ga; do regimento
do infantaria
n .? 18, n.? 1:4'133~, Joaquim Coelho da Rocha; do
regimento
de infantaria
n.? 20, da classe de 19~9,
Manuel Águas Onuz.
Do regimento

1934:, Raúl

V -COLOCAÇOES,

lreoni

'E 'TRANSFE'RÉN'ClrS

'EXONE1UÇOtS

Ministério da Guerra _I.a Oirecção GeralPor portaria

2.a Repartição

de 12 de lIIa1'ço findo:

(Vlsad.a polo Trilrn.al do Contas Qffi 31.do 'hlrr,o de lM8. São
devidos omolumentos,
nos tt!rll108 do' decreto ll.o"22:2õ7).

Nomeado director interino do Colézio Militar, nos termos
<lo artigo 58.0 do decreto n. 18:608, de 14 de Julho
de 1930, o elo harmonia com o artigo 2.° do decreto
n.? 26:341, do 7 de Fevereiro de 1030, o coronel de
dnfantaria
José Júlio de Almeida da Oosto. Pereiru.
Ú

POI'

portaria

de 19 de ~jj[al'çofindo :

(V..... da pelo l'rlbulllll de ()OOU. "'" 1 «e A brll do 1!1.38. Silo
devídos emotumenros, n08 tormoa do decreto u.o ~2:257).

N orneado oficial dr serviço do corpo de alunos o das
secções da Escola do gxór'cito () capitão do infantaria,
dos serviços cartogréflcos
do exército, Rodrigo Álya1'OS

reroira.

2.·ISÓJ·íe

ORDEM

DO lFJXJ?iRCITO 'N.·

For portartáde

6

,3.1 de .Marçq findo:

Ministério d31Gl1elTa-3.· Oire~ção Ge~al
Serviços cartográ~cos

Tenente-coronel
do cavalaria,
maior, no quadro da arma,

do exército

com o curso do estado
José de Sá Nogueira.

Quadro da arma de infantaria

Capitão,
gusto

do regimento
do infantaria
n.? 5, António
Ferreira,
por motivo disciplinar.

Au-

Regimento de infantaria n.· 20

Comandante,
o coronel, do regimento de infantaria
Romano Barnabé Ferreira,
sem dispêndio para
'zen:uaN aeíonál.

n." 2,
a Fn-

·Dire~ão na Arma de' Artilharia

Tenento
Pais.

de artilharia,

no quadro

da arma,

Sidónio Beça

Regimento de artilharia de costa n.· 2

Tenente, do grupo
'Faro Valadas.

de artilharia

contra

acrouaves, Jorge

Grupo de artilharia pesada n.· I

Tenente
de artilhuria,
Pereira de Lacerda

no quadro
Machado.

da arma,

Fuancísco

Grupo de artilharia centra aeronaves

'Dencntevda
escola ,de nplicação de artilharia
contra aeronaves,
Joaquim <lo ~volarSantos.

de costa e

Escola Prãtica de Cavalaria

Comandante,
Francisco

o coronel de cavalaria, no quadro
do Assis Juru de Carvalho.

da urrou,

Regimento de cavalaria n.· 2

do regimento do cavalaria n." 4, António
milo do Sá Pinto de Abreu Soto Maior.

Tenente,

foBatilhio

Ca-

118 pomoneiros

MajQ)r de er~gl'llhUl,ju, oro dil")lollibilidado,
'qui1111F~l'Poira da Silvo Júnior.

António

Joa-
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de transmissões

Capitão
do extinto quadro auxiliar de engenharia,
da
direcção do serviço de obras e propriedades
militares,
da 3.a região militar, Arnaldo Josó da Costa Júnior.

Por portaria de 2 do C01Ten{ e mês:
Quadró da arma de infantaria

Tenente
Maria

do infantaria,
da escola prática
de Azevodo Gal vão de 1\1010.
Batalhão

de recrutamento

Chefe, o coronel de infantaria,
cardo Freire dos Reis.
Distrito

de recrutamento

Chefe,

o coronol de infantaria,
José da Mota.

Por portaria

militar, do regimento
Garcia Leandro,
por

e reserva

n. o 14

no quadro

e reserva

da arma,

Ri-

n. o 20

om disponibilidade,

Luiz

de 9 do corrente mês:

Ministério

Sub-chefe
quadro

José

de caçadores n.O I

Alferes do serviço de administração
de infantaria
n," 13, Eliaiário
pedir.
Distrito

da arma,

da Guerra - 3,' Direcção Geral

do estado maior do exército,
o general, no
de oficiais generais, Tasso de Miranda Cabral.
Conselho Superior

de Promoções

Vogal, o general, no quadro
nardino Pires Franco.

ele oficiais

generüis,

13(>1'-

Direcção da Arma de Infantaria

Cor01H'I de infantaria,
do distrito
reserva n." 15, J oüo Rodrigues
de inspecções.

do recrutamento
e
Baptista,
no serviço

2.' inspecção de infantaria

Iuspector

in tcrino,
do recrutamento

O coronel
e reserva

de infantaria,
do distrito
n.? 7, José Vito]' Franco.

2.· Série
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3.' inspecção de infantaria

Inspector
interino,
o coronel elo infantaria,
director
terino do Colégio Militar, J osó Júlio de Almeida
Costa Pereira,

inda

Quadro da arma de infantaria

Tenente,

do batalhão
de metralhadoras
Ferreira
do Abreu.

Távora

Regimento de infantaria

Teuente

de infantaria,
Castro Roque.

Capitão de infantaria,
Videira.

n.O I

no quadro

Regimento de infantaria

da

Regimento de infantaria

'Tenente de infantaria,
quimo

no quadro

Regimento de infantaria

do

de

n.O 7

Luiz Augusto

n. ° 12

da arma,

Pedro

do

n.O 18

~cgundo
comandante,
O tenente-coronel
do distrito do recrutamento
o reserva
:\lal'ia Noto.
Regimento de infantaria

JOã-

n,O 13

infantaria,
dos serviços
cartográficos
Aníhal Augusto Ferreira Vaz, por pedir.
Regimento de infantaria

Capitão
serva

Abel

n. ° 4

Major de infantaria,
em disponibilidade,
de Sousa Rodrigues.

exército,

arma,

ela Agência Militar, Artur Augusto

Regimento de infantaria

Capitão

n.? 2, Afonso

de iufautaria,
n." Ü, Joaquim

n.· 20

do infantaria,
do distrito de recrutamento
n." 20, Abel dos Santos Reinas.

e re-

Direcção da Arma de Cavalaria

Dirr-ctor.
~Ianllcl

O genoral,

no

quadro

l ~rubelino Correia

do oficiais

generais,

(1 ucdes,

Direcção da Arma de Engenharia

CheJ'll da La R('[lartic:iio,
pudores

do eutu iuhõs

Cordovil

Vaz Coelho.

coronel,
de ferro,

O

do rogimcnto do ~aFruncisco
do Hrito

ORDE~pn0
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Militar

OapitãO' do serviço de administração
militar,datdi.l'ecçã
do mesmo serviço, José Gonçahves nf.ÃlxtleiraSantos.

Por portarias de 16 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2." mrecç!o

Gtlral-

1.'" RepartiçãO

Capitão do artilharia,
no quadro da arma, Joaquim Ernílio Videira Camaoho.
Esonerado de chefe de s~c<:ão o capitão do serviço deadministração
militar José Armando dá Palma Graçu,
Govêrno nrilltar

Alfeeee do quadro
do regimento
Gabriel.

'de Usbaa

~ QUartel general

dos serviços auxiliares
do exército.
de cavalaria
n.? 6, Américo Porei!';,
Formação

d<t, comando'

Alferes do quadro dos serviços auxiliaros
do mesmo quartel general, 'rito António

d-o exército,
Godinho.

Direcção da Arma de Infantaria.

de director o general Francisco Beruarde de.
Canto, por ter atingéde o limite do idado.
Directos, o general, no quadro UO oficie.is.genorais, Carlos Maria Pereira dos Santos.
'I'enento-coronol
infantaria, com o curso do estado
maior, no quadro da arma" Raúl Frederico
Rato.

Exonerado

ae

Regimento do infantaria'n.o

Capitão

de infantaria,

do Instituto

I

Porestrolo

Augusto

da Silva.

.

Rogimuntn de .infantaria

Major

de infuntaria,
da Silva Freire.

no quadro

de infantaria,

n./' 12

da arma,

Batalhão de ciclistas

'I'onouto

dos l'11·

I'rofissionnl

pilos dos r'~x61'citos do Torra o Mar, llenriquo

no quadro

Manuel

Dioso

11.· I

da arma,

Samuel

da

Fonseca.
Direcção da Arma de Artilharia

::Uajor do extinto

extinto

quadro,

quadro auxiliar da urtilhauia,
Manuel Simões IJ\~0.

no mesmo

2.' Série
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n. o 3

Tenente miliciano do service de udministracüo
militar,
do extinto quadro especial, da 3\· Icepantieão da2." Dirpcçàb Geral dêste Ministério, António de Gusmão' de
MwgalMlis Domingues.
.
Regimento. de- artilhollia.ligeira. n:,O4
Capitão de artilharia, no quadro da. acma, Joaqnim. Antunes da Fonseca:
Grupn de artilharia pesada n. o I
Segundo comandante,
o major do artilh aria, da 2..a inspecção da arma, António de Ornelas e Vasconcelos.
Quadra da> anna de cavalaria
Tonentes , do regimento elo cavalaria n.? 4, João Baptista
Pereira
de Barros e Júlio Francisco
Lopes Pereira.
Regimento. de c'IIvalaria, n.O 8
Major de cavnlarin, adido, em serviço na Ministério das
Colónias, Luiz António de Carvalho Viegas, para os
ofoitos do artigo 45,0 do decreto n." 17:378, ele:37 de
Setembro de 10~9. modificado pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
Regimento de cavalaria n,O 9
Comundante,
o coronel, do regimento do cavalaria n.? 1,
.TOS{' Júlio Duarte
Silva.
Capitão de casalaria,
em disponibilidnde,
LU1% de Figueiredo.
Direcçãll da Arma de. Engenharia
Capitão do oxtinto quadro anxiliar do engenharia,
do
dOIJÓsito geral de muterial do transrniseões,
Arnaldo
Josó da Costa Júnior.
Regimento de sapadores mineiros
2.0 grupo

Comandante,

o major de eUif,C'nhul'ia, da dircc(:~lÜ do
do ohra::;, r propriodades
militarce, da 4. n 1'0giao militar, Francisco Niculuu do Sousa Dias Ooulão.

serviço

DepÓSito geral lia matarial de transmissões
Capitão do extinto quadro al~'Xiliar de ongonlturin,
Direcção
da Arma do Eng( nliarin, .Jo~6 Rnuios
Andrade.

(la
do
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3.· companhia de saúde

Tenente

médico, do batalhão de acrosteiros,
Augusto
Frederico
da Sil vcira )lachudo .
.\Jferes do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do hospital militar regional n. o 4, António Joaqui m
Canhoto.
Escola de Educação Física do Exército

- Comandante, o coronel de infantaria, no quadro
J oaq uim G onçal vcs Moudes J Ú nior.

P01"

de 19 do corrente

portaria

da arma,

mês:

Quadro da arma de infantaria

Touonte-coronol
de infantaria, do d istrito do recrutamento
o reserva n ." 17, Llouriquo Gomes, por motivo disci-

plinar.
Regimento de infantaria

n:o 19

Comandante,
o coronel do corpo do estado maior, chefe
dil. 2.a Iieparticão
da 3. a Direcção Geral dêste Ministério, Ernesto de França Mendes Machado.
Escola Militar de Aeronáutica

Alferes do cavalaria,
adido, do grupo do aviação
formação n. o 1, Jacinto da Silva Medina.

Ministério da Guerra- 3.a Direc;ão Geral-I.a
PO)'

do in-

Repartição

portaria de 10 de Jial'ço findo :
(' isaua pulo 'I'l'ihllllul
dcvldos omotumontos,

do Cout as om 2-1 uo ~Iul'ço ue 1938, S,io
nos termos do duere to n.? 22:257).

Escola Central de Oficiais

Instrutor
eventual,
~11l tos Vilardebó.

o major

do aeronáutica

Anselmo

de

Ministérioda Guerra - Repartição Geral
PaI'

portaria de 1-1 de Jlarço flndo :
(Vf s mla ]1010 'I'rlbunul do COIIlllS em 28 de Março do 1938.
dev.ldos cmo lumentos,
nos termos elo docreto n.? 22:257).

~IO

Colégio Militar

)\l)llll'ado

professor provisório
lias, nos termos dos artigos

1itorário

d o mesmo

do 5.0 grupo 110 discipli74.0 e 04.0 do regulamento
Colégio, fi provado pelo decreto

2.' Série
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n. ° 18:("308, de 14 do J ulho de l:J30, o capitão de infantaria João Carlos Basto de Lima, a fim do substituir o professor efectivo, tenente do serviço de adrninistrnção militar Francisco Garcia do Brito, durante o
impedimento
dêste,
P01'

portaria

de 29 de Jfarc;o .findo:

-\ dmitido no Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D. Maria Boncdita, por lhe nprovoitarem
as condições
3." o 5." do artigo 4.° do regulamento dõste estabelecimento, o prinu-ir o cabo reformado, n.? ü27 da 7." corripanhia de reformados,
Fernando
Neves Leitão,

Por portaria de 4 do corrente mês:
(Anotada

p alo Tr-Ibunal

~e Coutas

cm 12 do Ahrll

do 1038).

Colégio Militar
Exonerado
do Iugnr de professor provisório do 3.° grupo
do disciplinas o capitão, na situacão de reserva, Jos6
Pereira
da Cunha, por haver sielo julgado incapaz do
todo o serviço, deixando
de exercer as respectivas
funções em 21 do 1Iarço find o.

VI

AUMENTOS

SÔBRE

Ministério da Guerra -I.
Conccd id as

11.° 20:2-17.

as

O SÕlDO
a

E DIUTURNIDADES

Direcção Geral - 2.

fi

Rerartição

vantagens

do que trata
o decreto
de 1\131, desde as datas
aos oficiais em seguida meneio-

24 <lo Agosto

\10

lhes vão designadas,
nados:

(1110

Por terem completado o tempo de permanência no oflcialato desce as datas em que sào considerados tenentes,
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, necessario para o primeiro aumento de 10
por cento sõbre o sõldo t
PUI' portaria

de /8 de Fecerei.» do

(Visada
duvtdus

Illfantaria-t"lwuto
lhão do ciclistas

l'OITI'lIte (/110:

do Coutas om en do 'lal'(:~ ~1~.~~~8. S~O
omctumcnrcs,
11011 termos
do decreto
11. 2......~'1.

pulo TrJhuual

José

11.°

Autóuio de Alll1f'iJa, no hata1, desde 1 de J)ezoJllhro do 1037.

ORDEM DO EX~RCITO

Por portaria

de 1.9 de Fevereiro

N,o

(3 •
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do corrente ano:

("i,a,la
rolo Tribunal
de Contas om ~ do Març!> de 19~8. São.
devidos omotumentos, JlOS termos do decreto n.? 22:2.37).

Cavalaria -- tenente Fernando
no regimento ele cavalaria
bro de 1937,
Pai' portaria

de

Gualtar

Queiroga

Chaves,

n.? 9, desde 28 de Dezem-

17 de Marco findo:

(Yisada
pelo Tribunal
do Contas em 9 <lo Aln-l l de 193~, Sâedevidos emolumentos, 110ft termo» do dcerero n.o 2!:!:57).

Infantaria - tenentos, adidos, fim serviço no Ministóri
elas Colónias, António Ferreira,
João Miguel Gomes,
Manuel Simões Aloerto o António José Pinto da Silvar
desde 1 de Dezembro de 1937,
Cavalaria -- tenentes,
adidos, em scrvieo no Ministério
das Colónias, A ntónio Maria Poroira Martinho e JoséMaria Gnedes Cabral de Campos, desde 1 de Dezembro
de 1937,
Extinto quadro auxiliar de artilharia
- tenente, adido, orn
serviço no Ministério das Colónias, Francisco
Sorra,
desde 1 ele Dezembro do 1937,

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:
Pai' portaria

de 1<'3 de Fevereiro

(Visada p e le Tr lbunal
devidos OfQO!UIlH'lttOIt,

do corrente ano:

da Cc,ula. em ~\I do ,r"r~o<lo 1!l3R, S,
nos termos do decreto n. o 22:257).

Infantaria - capitão miliciano. do quadro especial, Júli
Nunos Peroirn do Oliveira, nó batalhão de metrulhudorns n." 1, desde 1 de Dozcmhro do 1937,
Artilharia -majore~
Afouso Cortês dos 8anto;; e Ricard
Mulholl
Durão. no regimento
de artilharia
de COf'Í<
n.? 1, desde 1 do Dezembro de 1037,
Engenharia - major Alfredo
elo Alll10ida Carvalho,
IH)
reg-imento de telegrafistn»,
desdo 1 de Dezembro dI
19:37, o capitão miliciano do pioneiros. do extinto quadro os pociul,
Ouilhol'lllll
Frndr-rlco
dos ~"ntos
l\L,
chado, no regimento do supadoros minoiros, desde :~C
do Dezembro de 1937,
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Em' portm'ia de 19 de Feoereiro do corrente ano:
(Visada pojo TrlbunnJ de 00(1131 em 29 de Ma.r~(),do 1988. Sii,,·
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n ,? 22.:2i>7).

Artilharia - tenente-coronel
Francisco António Reul, naDirecção da Arma de Artilharia, e tenente Rui da Silva
Horta, no regimento de artilharia de costa H.O 1, desde
1 do Dezembro de 1937.

Por portaria de

2fJ

de Fecereiro do

COI

r(Jllte.ano:

(Yisarla polo Tribunal
do Contas em 31 de ~rarco do 1~38, SãG .
devidos erno lumentos, nos termos do decreto n.? 22:2.,7).

Administração militar - capitão miliciano, do extinto quaOt'O especial,
Luiz António do Oliveira, na Agênci
:\[ilitnr, desde 1 de Dezembro
de 1937,
POI'

portaria

de 17 de Jion:o findo:

(Vls3rla pojo Tribunal do Contas em ~ do Abril do 193&. S1\I>
dovldos emolumontos,
nos termos do decreto n ," 2la:251).

Infantaria

-

tenente;

do batalhão

de caçndores

lipe Augusto do (') Costa, desde 13 ele Agosto

VII'- CONtlEtoRAçOrS

4, Fi-

do 1937 _

E LOUVORES

Ministério da Guerra _La DIrecção Geral-La
Por porttiria

O

D.

Repartição,

de 28 de J/arl_'o findo:

Condecorado
com a modal ha militar de prata da classe
do bons serviços o tenente
infantaria Acácio 'I'eixoirr
l.opos, por, segundo deliberncâo
do Supremo Tribuuul
::\Iil,tar, 80 encontrar
ao abrigo
allnoa a) do § ~.o (1
11 r tigo 8,0 do regulamento
pura a concessão da modullu
militar, de 28 do Sotornbro tIL' 1017, alterado pelos de
cretos n.?" G;ü93 e 12:081, respectivamente
de 11 d<
Setembro de 1\)19 o ti do Agosto do 1\126.

ue

aa

Por portarias

de ·1 do corrente mês :

Coudooorado com a medalha militar do prnta <1;1 ('1:1~~
do hOIlH aorviço: o tenente do extinto quadro nuxiliur' de
artilharia Inocêncio Cordr iro, por; segundo dellhortt~ü .
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do Supremo Tribunal Militar, se encontrar nas condições
.Ja alínea b) do § 2.~ do artigo 8.° do rflgulam0nto
pum
:.l concessão
da medalha militar,
de 2t! de Soteiuhro
-Ic 1017.

.

Louvado

o coronel

do corpo do estado maior Jnaqnim
dedicação e inteligência
-corn flue, desde 9 de Jnm-iro do H1l7 até ao fim do ano
lectivo de 1937, exerceu as funcõcs do professor do Instituto Feminino de Educação e Trabalho.

-dos Santos

Corrr-ia , pelo zêlo,

Vlll-

DECLARAÇOES

E DISPOSIÇOES

Ministério da Guerra - Re~artição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados
com as mercês da Sóciodade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão iudi-cadas os oficiais, sargento e praças ao diante mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Mérito
'Üapitão
Puga.

de

artilharia

Josó

Cündido

Roma

de Lemos

Cruz Vermelha de Dedicação

Capitãis,

de infantaria,
Artur 1~1'll('sto Campos de Oliveira Pinto, miliciano médico, do extinto quadro espoeial, Alberto Baeta da V eiga e miliciano, na situação
de reserva, Secundino Domingos.
Tenente do serviço de administração
militar Carlos da
Purificação
do N ascimento Santos.
Medalha de Agradecimento

Primeiro sargento n.? 103/g, do grupo de artilharia pe'ada n. o 1, Francisco .Auucloto.
.Soldudos, n.? 19J/37, do rouirnouto de infantaria n.? 11,
a comJoaquim Pedro, e enfermeiro
11,° 3;JOjE, da 3.
panhia de saúde, António de Oliveira.
2) Declara-se
que foram agraciados
com a cruz comenorativa do 60.0 aniversário
da fundacão da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha os oficia'is e sargentos ao

2.' Série
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vas insígnias:
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sendo-lhes

N.· I;

permitido

usar as respecti-

Capitãis, de eavnlaria, Raúl do Nascimento
dos Santos
Rl'is e, do extinto quadro auxiliar de artilharia, Albin
José de ::\[e10.
Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército;
João Augusto Frnd ique.
Sargento ajudante, do 1'Pgimento de cavalaria n.? 3, António 1Iaximiano de Oliveira.
Segundo sargento 1l.0 71/.I<~,da
companhia de saúde
António Carlos do Vale.

Ministério

da Guerra - Ln Direcção

Geral - La Repartição

3) Declara-se
que, por decreto de 15 de Março de.
corrente
ano, publicado
no Diário do (/o?;êIJIO n." 52.
2." série, do 17 do mesmo mês, foi promovido ao gruu
do comendador
da Or<lcIII Militar do Cristo o capitão
<1(' infantaria Gastão Adalberto Antunes d(' Sousa Diâs.
4) Declarn-so que, por decreto de 15 de Março docorrente ano, publicado no Diário do Uooêrno n." 62.
2.:l sério, do 17 do mesmo mês, foram promovidos
aos
graus da Ordem ::\lilitar de Aviz
os seguintes oficiais:
Ordem

Militar

a seguir

designado-

de Aviz

Comendador

Tenente-coronel

.1 aime 'I'omaz da Fonsec« ~

de infantaria

Oflcial

Capitão

de iufantaria

Raúl

Ferreira

Braga.

õ) Doclaru-se
<Jue, por decreto de 15 do Marco dr,
corrente
ano, publicado
no Diário do (iorêrno 11.° 6~1
~.A
série, <10 17 do mesmo 1I1PS, foram agraciados
com
os graus da Ordem Militar de Aviz a seguir designados
OR seguintes
oficiais :
Ordem Militar

de Avlz

Comendador

::\Iajor miliciano de caminhos de ferro,
especial, Rodrigo Burrurlas.

do extinto

quadrO'

:!40
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-Capitãis,
de infantaria,
Carlos Alberto
Godinho,
de
artilharia,
Erancisco
do Seixas Gomes e, com o curso
doestado
maior, Luiz António' Simões Candeias.
"I'cnonte,
com a patente de capitão, do extiuto quadro
auxiliar de artilharia,
José .Pimentel Rolim Júnior.
Cavaleiro

"I'enentes, de infantaria, Manuo) 'Magro Romão e, do S01'viço de administração
militar, João 'ReMIo Simões.
6) Declara-se
1933, publicado

que, por decreto de
tle -Outubro de
no Diário do Gorêrno n. o 270, 2. n série,
de 11; de Novembro
do mosmo ano, foi promovido
ao
grau de comondador
da Ordem Militar do Cristo o então major \lo aeronáutica 'Mário da Costa França.
õ

7) Declare-se que, pela Sociedade Portuguosa da Cruz
Vermelha,
foi agraciado
com a medalha
de bronze,
.comomorutiva
do '60.° aniversúrio da fundação da.mosma
Sociedade,
o capitão, do regimento de artilharia
ligeira
n.? 5, Eduardo Augusto Dias do Castro Pereira, que é
autorizado
a fazer 11S0 elas respectivas ínsrgnias.
8) Condecorados
com a .medalhn rmilitar da classe do
-comportamento
oxemplar, om conformidade
com HS disposições do rogulumento provado 1101' decreto de 28 do
Sotembro do 1917:
Medalha ne ouno
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Major do corpo do estado maior Carlos de Azevedo
Carvalho.
Tenentes, na sjtuução de rescrva.cântónio.Bontorda
Silva
e J oão Martins de Barros.

ORDEM 00
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Regimento"
Tenente

Júlio

Albano

Capitão

Manuel António
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infantaria n. o 19

Pereira

Durão.

BatallÃ.G ., caçadm'6'$ II.· 2
da Silva Pereira.

Batalhlo de 1:aÇaÓOres

Tenente-coronel

R.O

7

Fernando Lapa de Oliveira Correia.

Distrito de recrutamento

e reserva n. o 9

,Tonentes,
na situacão de reserva, Filipe Pinto da Fonseca e José da Conceição da Silva Freitas.
AlIeres
do q uadro dos serviços auxiliares do exército
José Nogueira do Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3
Capitão do extinto quadro de picadores
militares
Serra.
Grupo de artilharia a cavalo n.· I
Capitão do extinto quadro
Per eira da Costa.

auxihar

de artilharia

Regimento de cavalaria n.·
Capitão

César

Augusto

Martins

J OSl~

Xlanucl

4

de Carvalho.

Oficinas gerais de material de eng,enlutria
Capitão
do extinto quadro
Miguel Fontes Duurado.

auxiliar

I.' companhia de administração

Capitão

Francisco

de engenharia

João

militar

da Nóvoa.

Comissão de assistência aos tuberculosos do exército
Coronel,
na situação do reserva.
Adriano Luiz do Oliveira Pessa.
Medalha de prata
G.drn. A1i1itarde Liiboa - Ouartel Olneu!
Capitão
miliciano, na situnção
do rC'S('l'VU, Luiz PintIJ
Figueiredo.
Regimento de infantaria n.O 3
Oapitão
médico Miguel António
C rvoiru da Silveira
Costa Santos.
TreIlt'Ilt~· Renato Ferraz
do Bonvontcru t' .1ouo Graciano
do JIJSUtl Gomes Almendrn.
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n.O

Regimento de infantaria

Tenente

João

Garcia

médico

Júlio

5

Francisco

de infantaria

Bicudo

Regimento de artilharia

'I'emntes

2." Sé ri .

Alves.

Batalhão independente

Capitão

o

de A lmeida

n. o 24

de l\lodeiros.
ligeira

n. o 3

Fernandes

e Eduardo

Luiz

de Sousa Gentil Brça,
Regimento de artilharia

Tenente

Alberto

ligeira

Eru-s Brandão.
Regimento de cavalaria

Alferes

Adriauó

n." 4

Augusto

Tadeu

n.O 8

Ferreira.

Inspecção das tropas e serviço de pioneiros

Capitão

de engenharia

Luiz Vitória

de

Fl'Ullç'a

e

SOUSil.

Regimento de sapadores mineiro.s

'I'oneutes
Newill

Vitorino
Marques
do Ascensão Pinto

Espartoiro
e médico
da Cunha Saavedra.

J osó

Batalhão de pontoneiros

'I'enonte do serviço de administração
militar Carlos
berto Sanches de Miranda Castro Guedes Dias.
Direcção do serviço veterinário

Capitão do serviço
Cnr-tano Dias.

de administração

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

Al-

milita,'

militar

Fr-ancisco

2.a Repartição

0) Declara-se q uo o general Carlos Maria Pereira do"
Santos. que pola presento Ordem do Exército Ó colocado
como director
da arma, do infuuturia, continuou dosemponhando
interina monte as funcões de oomaudanto
da
:3.a l'l'gião militar desde a sua promoção ao actual põsto ,
l!1) Doclarn-so

que o gon(lral ~ranllol Ilmbelino Correia
colocado,
por po r taria do D do corrente mós ,
comu director
da nrmu (III cavalaria,
dcsempcnhavu
jil
intori namento as mos mas fUllI.()Ol:; q "ando foi P romovid. ~
01[(1"08.
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ao actual põsto, situaçâo em que continuou
presente Ordem do Exército.
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até à data da

11) Declara se que o general reformado Daniel Rodrigues de Sousa deixou de exercer as funções de presidente ela junta especial ele inválidos,
a que se refere o
decreto n.? 21:990, de 1932.

12) Declara-se
que o coronel
do corpo do estado
maior Vasco de Carvalho,
que, pela doolaracâo que soh
o n.? 6 foi publicada
na Ordem do Exército
n.? 15,
as funções de chefe
2.n série, de 1037, desempenhava
da secção de rearmamento
do exército desde 4 de Setembro do mesmo ano, foi exonerado
das referidas funções,
13) Declara-se
que o coronel do corpo do estado
maior, supranumerário,
António José Bernardes
de Miranda chegou, à altura para entrar no respectivo quadro.
14) Declara-se
que froqüentaram
na Escola Central
de Oficiais, com aproveitamento,
o curso de informação
do 4.° grau, no presente ano lectivo, os coronéis, de infantaria,
José Vítor Franco e, com o curso do estado
maior, Henrique
Sátiro Lopes Pires Monteiro, de artilharia, Gaudôncio J 086 da Trindade e António Gonçalves
Pinto Júnior e, com o curso do estado maior, José Esteves ela Conceição Mascarenhas,
J OSÓ Co1'16s dos Santos
e Vasco ele Carvalho
e, de cavalaria,
Artur Pereira de,
Mosquita, com o mesmo curso, e António Augusto Namorado de Aguiar e Benjamim Luazos Monteiro Leite o
Santos.

15) Declara-so que o coronel de infantaria, em disponibilidads, João Rodrigues Baptista chegou à altura para
entrar 110 quadro em 7 de ::\farç'o findo.
1G) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente Ordem do Exército, contam a
antiguidade
dos seus actuais postos desde as datas que,
respectivamente,
lhes vão indicadas:
Infantaria

Coronéis:

Jocl IIonriquo Gomes Vieira e Luiz Maria da Gama
Ochoa, ambos dosdo 21 de Fevereiro de Hl38.

214

onmor

no

E. -f:RCITO N.· c

2.' Séria

Joaquim Gonçalves :;\[endes Júnior o JOSl- Lúcio de
Sousa Dias, ambos dosdo 4, dé ::\Ial'ço de ]0:38.
Tenente-coronel
j[iguel Francisco da Conceição Santos,
desde ..t do Marco de 1938.
Major Ilenriquo Augusto Corroia, desde 28 (lo Fevereiro
do 1(:)38.
Capitãis Pedro da Cunha Carmona (\ Silva o Mário Augusto da Costa, ambos desde 1 de Janeiro do 1938.
Artilharia

Capitão Joaquim
neiro do 1938.

Antunos

da Fonseca,

desde 1 de Ja-

Cavalaria

Capitão Carlos
1938.

Maria

da Costa,

desde 1 do Janeiro

do

Aeronáutica

Tenente-coronol Maria da Costa França, desde 1 de Janeiro de 1938.
Farmacêutico

Capitão ~Iário Augusto de Azovedo Costa Santos,
14 do Dezembro de 1937.

desde

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major Xlnnuol Simões Tojo,
1938 .

desde 19 do Fevereiro

üo

. 17) Declara-se que os tenentes-coronéis, do infantaria,
Manuel Frutuoso do lurvnlho, Augusto Martins Nogueira
Soares, João Augusto de Fontos Pereira de Molo, 01'lindo Josó de Carvalho, Alberto José Caetano Nunes
Freire Quaresma, Fernando
Lapa de Olivoiru Corroia,
Herculano Jorge Ferreira, Viriato da Fonseca Rod rigUNI l' Francisco
de Paula e Silva Ramos e, de cavalaria,
Teodorico Ferreira dos Santos foram nomoados para
freqüentar
no corrente ano o curso do informação <10
3.° grau d,t E~cola Contrul dn Oficiais.
18) Doclara-se
que o tenente-coronel
(lo iuluntaria,
com o curso do estado maior, Raúl Frederico
Rato,
que, por portaria do 1G do corrouto mês, insorta na prosento Ordem do E.l'é/'citv, é co lor-udo na Direcção da Arma
de Iufnutnria, acumula e~tus f'unçõos com as d instrutor
eventual da E~cola Central de Oficiuis.
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19) Declara-se que o capitão de infantaria José Mariu
Corroia Cardoso,
adido, em serviço no Ministério
da
Educação Nacional, deixou de estar nesta situação desde
31 de 1\1ar(,'0 findo, continuando
porém na situação de
adido, mas em serviço no Ministério do Interior, por ter
ido prestar serviço, desde a mesma data, na guarda nacional republicana.
20) Declara-se
que o capitão de infantaria
Rodrigo
Alvares Pereira, que pela presente Ordem do Exército é
colocado na Escola do Exército como oficial do serviço
do corpo de alunos, acumula estas funções com o ser"iço da secção de desenho dos serviços cartográficos
!lo
exército.

21) Declaru-so quo o tenente, do batalhão de caçadoros n." 5, Avelino Barbieri de Figueiredo
Baptista Cardoso foi nomeado para a freqüõnciu do primeiro turno
do curso de comandantes
do companhia, em substitutção
do tenente Humberto Augusto do Almeida.
22) Declare-se quo o tenonte, do rogimonto de infantaria n. o 12, Francisco
Dias de Andrade
Pissarra foi
nomeado director da carreira do tiro da Guarda.
23) Dcclura-se
que foi 1101l1ot\l10director
cl,t carroira
. de tiro da Covilhã o tenente, do rogimento de infantaria
n.? 21, Joaquim Osório da Cunha Dá ~fosquita.
:!4) Declara-se que froqüontnrum,
com uproveitamento,
no corrente ano, o curso de instrutores
de ga~os, fumos e
lança-chamas,
na Escola Prútica de Engenharia,
os seguintes oficiais ~
Infantaria

'I'onontos Miguel Cristóvão de Araújo
Neto Vaz do Rêgo.
AnIta,ia

Tonentes

Jaime Vilhena

nhas Viana

de Audradc

o José

o

JOllO

'I'avares

Mascai

0-

do Lemos.
Cavalaria

Tenentes
Jorge Filipe
P~rreira da Silva.

Ceelho

Riboiro' o José Lores

24G
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Engenhal'ia

Alferes

:\Iário Pinto da Fonseca Leitão, João Carlos
Cãucio da Silva Escudeiro, João de nL~tos Silva, António da Cruz Gromicho Boavida, Ernesto Machado
Soares de Oliveira e Sousa e Mário Correia de Sousa.
Aeronáutica

Alferes, adidos, de infantaria, Mário Alvarenga Rna e,
de cavalaria, Benjamim Fernando Fonseca de Almeida.
Médicos

Tenentes Augusto Frnnça Martins e Luiz Filipe Co1a<;0.
Veterinários

Tenentes
ges.

João Esteves Gonçalves

Calado e David Bor-

Farmacêuticos

Tenentes António
Cabral.

Alves Saltão e José Paulo Alhinho

Serviço de administração

Tenentes Joaquim
Palma Vaz.

de Melo Póvoa

militar

e José Rogólio da

25) Declara-se que foi concedido o diploma de engeriheiro fabril do exército, nos termos do artigo 1.0 da
lei n. o 1:698, de 17 do Dezembro de 1024, ao tenente-coronel de artilharia Mário Cambeses.
26) Declara-se que os capitãis de artilharia, cm disponibilidade, Rogério de Paiva Cardoso e Agostinho Corroia Bastos Pereira chegaram à altura para entrar no
quadro, respectivamente, em 14 de Fevereiro e 7 de
Março do corrente ano.
27) Declara-se que o alferes de artilharia, suprnnumerário, Angelo Ferrari chegou tt altura para entrar
no quadro em 1 de Janeiro do corrente ano.
28) Declara-se que, em harmonia com a portaria de
31 de Março findo, anotada pelo Tribunal de Contas
em 13 do corrente mês, foi exonerado das funções de
mestre de equitação da Escola do Exército o tenente
-coronel de cavalaria Iligino Sanches Ferreira Barata,

2,' Série
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que por portaria de 12 do referido mês ele Março, publicada na Ordem do Exército n." 5, 2.n série, do corronto
ano, foi colocado na situação de disponibilidade.
29) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria
Iligino Sanches Ferreira Barata, colocado no regimento
de cavalaria n." 2 pela Ordem do Exército n," 5, 2.1\ série, do corrente ano, foi autorizado a continuar a desempenhar as funções de mestre ele equitação da Escola do
Exército até à conclusão dos trabalhos escolares do
corrento ano lectivo.
30) Declara-se que o major de engenharia, em disponibilidade, Alfredo ele Almeida Carvalho chegou à altura
para entrar no quadro em 17 do Fevereiro do corrente
ano.
31) Declara-se que o capitão de engenharia Júlio Ângelo do Sousa Monteiro, que pela presente Ordem de)
Exército Ó promovido a êste pôsto, conta a antiguidadedesde 24 de J ulho ele 1937, ficando colocado na respectiva escala imediatamente à, esquerda elo capitão Alfredo
de Sonsa Gl1i1'11,.
32) Declara-se que freqüentarum com aproveitamento,
na Escola de Trnnsmissões,
no corrente ano lectivo, o
estágio de capitãis de engenharia os capitãis da mesma
arma Josó Luiz Supicc, Fernando de Arruda e Aquilo
Josó de Oliveira.
33) Declara-se que o coronel médico António de Mendonça Montenegro Pinto de Sousa e o major farmacêutico
António Borges Sacoto, que por portaria de [) de Marco
findo, publicada na Ordem do Exército n.? 5, 2." série,
do corrente ano, foram colocados na situução de supranumerúrios
por se torem nprosontado de regresso do
Ministério do Interior, devem ser considorudos naquela
situação, respectivamente, desde 28 ele Fevereiro e 2 de
Março, o não desde 2 e 3 de Março de 1938, C0l110 foi
publicado,
34) Declara-se que o capitão do serviço do administração militar Pauliuc Afonso _tijsto\'eR,a quem HO l'o1"<wom
as declarações 27) e 0), insertas, respedinUllouto, na

•
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n.os 3 O 4, 2." série, do corrente
serviço na Mauutonçíto Militar desde 27
Fevereiro último, e não desde 16, como consta da primeira das declarações
indicadas.

Ordem do Exército

ano,

ao

presta

35) Declara-se
que o tenente do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar, do Supremo
Tribunal
Militar, Francisco
Mariu da Purificação
Alves Ribeiro,
a quom se refere a dcclurução 15), insorta na Ordem do
Exército n.? 19, 2.a série, c10 1937, deixou, desde 31 do
Março findo, de prestar serviço nos serviços cartogrúficos
do exército, como desonhador,
cargo que dosomponhava
cumulutivamente
com o do Supremo Tribunal Militar.
30) Dcclurn-so

de artilharia,

que o major

suprnuumerúrio,

chogou ii, altura
em 1 do Janeiro

para entrar
do corrente

do extinto quadro auxiliar
Aristides
Lopes Vieira
no mesmo extinto quadro
ano.

37) Declara-se
que o capitão do extinto quadro auxiliar (le artilharia,
supranumerário,
José ~lanu('l Cordeiro
chegou ~t altura para entrar no mesmo extinto quadro
em 17 de Janeiro do corrente ano.
38) Declaru-so
q no O tenente, na situação de 1'0:>e1'\'a,
\~asco Pereira
Pimenta
de Castro
presta
serviço na
::3." Ropartlção
da 1. a Direcção Geral dêsto Ministério
desde 11 do corrento mês.
30) Doclara-so

que deixou do prestar

serviço na 3:' Ro-

<la L." Direcção
Geral déste ulinistério
o tenente, na situação elo reserva, J orgo Pinheiro Serrão da

partição
Yeiga.

Ministério da Guerra - J. a Direccão Geral - 3. a Repartição
40) Declara-AO que o verdadeiro nome do soldado cadete n.? 1:10-í/2K, da :~_Il companhia do saúde, promovido
a aspirante oficial miliciano Ill(\(lico por portaria do:!3 do
Dezembro do Hl37, inso r tn na Ordem do Eo-ército n.? :?O,
2.& sério, do rnosrno ano, ó Jnimo Walter da Fonseca
Vasconcelos
Júnior', e lião Júlio Walter da Fonseca Vasconcelos Júnior, como foi publicado.

:!.' Série
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41) Declara-so que, em conformidade
da portaria de
24 de Fevoroiro
do corrente ano, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Mur<;o findo, com 11. anotação de
serem
devidos
omolumentos,
nos termos
do decreto
n. ° 2~:257, o cupi tão de engenharia
Vitor Francisco
do
~ousa Franco desempenhou
cumulativamente
o cargo de
adj unto da ~. a Repartição
da 2. a Direcção Geral dêste
:\iinistério com o do assistente de estudos do Colégio Militar, para que foi nomeado nos termos dos artigos 11:3.°,
113. ° e 114.° do regulameuto
aprovado
pelo decreto
n. o 18:608, de 14 de .J ulho de H130, desde 1 de Janeiro
a 18 de Outubro de 1937.
42) Pensões anuais que competem aos oficiais a segui!'
designados,
que, nos termos do decreto-lei n, o 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram
para as situações de reserva, reforma e separndo do serviço:
Pela Ordem
ano:

do Exército

Capitão

de infantaria
'rem a percentagem
serva.
Pela Ordem
ano:

11.04)

2.a série) do corrente

André

Dias da Silva, 17.3:?l:,)40.
de 75 por cento da pensão de 1'0-

do Exército

11.°

5, 2.«

série, rio corrente

Capitão do extinto corpo do capelãis militares Manuel
1Ial'Ía Ogando, 15.300~. Tem 27 anos de serviço.
Pela presente
Coronol

Ordem

do Exército:

de iufan taria l<;duanlo Bandeira

do Lima J únior,

36.000;$.
Coronel de infantaria
,Amórico :\Inria Bivar do Sousa
Dores, 3G.OOOi$.
Coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
Liberuto Damião Ribeiro Pinto, HG.OOOtS.
Coronel de infantaria Jerónimo Gouçalves Ilibas, 36.000b.
Coronel de infantaria
11:\rio Sílvio Rih0iro .lo ~f(,llll~OS,

36.000:.
Coronel

de infantaria

António

Alves Viana,

36.00015.
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António Ferreira

Neves,
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ele infantaria

3G.000a.
Tenente-coronel
ele infantaria
Jaime Vítor Ribeiro de
Meneses, 30.000·).
Tenoute-coronel
de infantaria
Aníbal do Rêgo Quintanilha, 30.0006.
Major de infantaria Vergílio Damasceno Simõea, 27.000;$.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Joaquim
da Fonsoca, 25.800t$.
Capitão de infantaria
Manuel António da Silva Pereira,

21.GOO:).
Capitão

de infantaria

Manuel

Lourenço

de

Oliveira,

21.600·~.
Capitão de infantaria Ismael Mário Jorge, ~1.600~~.
Capitão <lo infantaria
Josino
da Costa, 12.0956"*0. Tom
20 ano r; de serviço e 2:3 períodos.
CapittlO miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospccial, Joaquim Lapas de Gusmão, 1G.G6S:-10. Tom 20
anos de serviço e B5 períodos.
Capitão do artilharia
Domingos
Gentil Soares Branco!
13.2006. Tom 22 anos de serviço.
Capitão de artilharia
Carlos Joaquim Marques Leitão do
Barros, 12.600t$. Tem 21 anos de serviço.
Capitão miliciano de artilharia,
do extinto quadro ospecial, Manuel António Martins Olaio, 16.59:V\. Tem
27 anos de serviço fl 13 períodos.
Capitão do extinto quadro uuxiliar de artilharia Manuel
Mendes da Rocha, 20.400ó.
Capitão elo extinto quadro auxiliar de artilharia Diamantino Moroiru, 19.833a24. Tem 35 auos do serviço.
'I'ononto do infantaria António Augusto Machado, 16.800t$.
Tenente ele infantaria Américo da Silva Freitas, 11.081·)40.
'rem a porcoutagom
de 73 1)01' cento da pensão de 1'('sorva.
Tenente
de infantaria
Manuel José Domingues Pore t
7.417620. Tem a percentagem
ele 70 por conto da pens~o de rosorva.
4:3) Pt'IlSÕCS anuais que competom aos oficiais li seguir
designados,
que, nos termos do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 do Dezembro de 19;37, passaram
à situação de resorva :
Major miliciano do artilharia, do ox tin to q uad 1'0 os pocial,
Augusto Barbosa mstácio, 24.G;)lr5~0. Tom 1 aumento.
42 anos do serviço e 18 períodos,
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Major miliciano de aeronáutica,
do extinto quadro especial, José Francisco Antunes Cabrita, 3J.493tS16 (está
incluída a importância
de 5.4001$ de gratificação de diploma). Tem 3 aumentos, 59 anos de serviço e 232 períodos.
::\Iajor miliciano de aeronáu tica, do extinto quadro especial, Manuel de Barros Amado da Cunha, 33.872ó64
(está incluída a importância de 5.400S de gratiflcação
de diploma). Tom 1 aumento, 55 anos de serviço e
212 períodos.
~Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia
Manuel
'I'omé, 26.3921580. Tem 1 aurüonto, 47 anos de serviço
e 53 períodos.
Major do oxtinto quadro auxiliar do artilharia
gmidio
Pereira da Costa, 2ô.300t$88. Tem 1 aumouto, 47 ano"
de serviço o 48 períodos.
Capitão de infantaria José Antunes Prazeres, 23.443~56.
Tem 2 aumentos, 47 anos de serviço e 100 poríodos.
Capitão
do infantaria
Rafael de Azevedo
Gamas,
23.2-!8,~;jô. Tem 2 aumentos,
48 anos de serviço e
88 porío dos.
Capitão de infantaria José de Macedo Júnior, 22.760688.
Tem 2 aumentos,
45 anos de serviço e 58 períodos.
Capitão
<lo infantaria
Manuel Gonçalves
Bordado,
22.337t>G4. Tem 2 aumentos, 44 anos de serviço c
32 períodos,

Capitão do infantaria

J osó Rodrigues dos Santos, 22.224;> .
. Tem 2 aumentos,
45 anos do serviço e 25 períodos.
Capitão de infantaria
António Gomes, 22.760t588. Tem
2 aumentos, 42 anos de serviço e 58 períodos.
Capitão do infantaria Joaquim Ahrnntcs, 22.51G668. 'I'em
2 aumontos, 4:3 anos do serviço o 43 períodos.
Cn.p it ão de infantaria
Eugénío
Rotlriguos
Aresta,
22.4021502. Tom 2 aumentos, 43 anos de serviço 030
porto dos.
Capitão do infantaria António Joaquim Dias, 22.51GtSG8.
Tem 2 aumentos, 44 anos de serviço o 43 períodos.
Capitão
de infantaria
Manuel da Silva Palma Mostre,
21.046·)20. Tem 2 aumontos, 40 anos de serviço e 28
períodos.
Capitão

de infantaria

Alípio

19.7HJ6J8. Tem 2 aumentos,
períodos.

José

da

Cruz

Oliveira,

30 anos do serviço o lU
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Capitão miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, José Fernandes
Moreira, 22.30M4.8. Tom :2 aumentes, .u a110S de serviço o 30 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
elo extinto quadro especial, Gualtor Monteiro Alves, 23.4J3i3fJ6. Tem 1 uumonto, 45 anos ele serviço e 110 péríodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial , José Rodrigues ela Sih"a Mendes, 1\:),1171)80. Tem
2 aumentos, 38 anos do serviço o Hl períodos.
Capitão jniliciuno de infantaria,
cial, Alvaro Pereira Ribeiro,
mentos, 35 anos de serviço o
Capitão miliciano elo infantaria,

do extinto

q uadro

espe-

15.!)~21)l08. Tom :2 au
22 períodos.
do extinto quadro ospoI'imentu, 10.0õHi80. TOlll 1

cial, Teodorico Pereira
aumento, 28 anos elo serviço

o 50 períodos.
do infantaria,
UO extinto quadro ospecial, Fernando Eurico da Costa Oliveirn, ;;?2.158~72.
Tem 2 aumentos, 43 anos de serviço o :H porío dos.
Capitão miliciano de infantaria,
do oxtinto quadro especial, António Carlos Amaral, 10.150508.
Tem 2 aumentos, 38 anos ele serviço o 21 podo dos.
Capitão
do artilharia
Fernando
Sampaio
Rodrigues,
~2.408r5G8. 'I'om 2 aumentos, 41 anos do serviço e 38
períodos.
Capitão miliciano do artilharia,
do oxtinto quadro espocial, Alvaro Cabral, 21.24~ó04.
Tem 1 au monto , 42
anos elo serviço o 21 períodos.
Capitão miliciano do artilharia, do extinto q uud 1'0 ospociul, Domingos Joaquim Jlacltn.do Júnior, 18.044,st6.
'rem 1 aumento, 30 anos de serviço o 26 períodos.
Capitão miliciano do artilharia,
do extinto quadro especial, António Correia, 22.719636. Tom 1 aumento, 44
anos de serviço o 61 perlodos.
Capitão miliciano de artilharia,
do extinto quadro 0:-.])0cial, Ántóuio Eruuni l\[C'ndonça Santos, 10.41·J.,$20.
Tem 1 aumente, 40 anos de serviço o 47 pertodos.
Capitão miliciano de artilhurin, elo oxtinto quadro especial, João ela Coeta Andrndo,
17.920584. 'rem 1 numonto, 39 anos do serviço o 18 períodos.
Capitão miliciano de nrtilhat'iu, <lo extinto quadro ospecinl, Luiz Múrio Ferreira Caldas de Lemos, 23.502,i72.
Tem 1 aumento, 43 anos ele serviço o 114 períodos.
Capitão

miliciano

'2.'

sr.ric
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Capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro espe.
ciul, àLU1uel da Silva Branco, 19.0151568. 'I'em 1 aumento, -i0 anos de ';:;ervi~o e :':0 períodos.
Capitão milicinno de artilharia, do extinto quadro especial, Joaquim Marques, 1:).9:366. Tem 1 aumento,
36 anos de serviço e 8(3 períodos.
Ca pitâo miliciano de artilharia, do extinto quadro espocial, Abílio Gonçalves Gnrci», 19 087~80. 'I'cm 1 numonto, 40 anos 110 sorv iço o 8 períodos.
Capitão miliciano de pioneiros, do extinto quadro especial, João Eugénio, 16.9õt~:20. Tem 2 aumentos, 3G
anos 110 serviço e (3 períodos.
.
Capitão miliciano (10 caminhos do ferro, do extinto quadro
ospecial, António Augusto, 14.ü67 ;540. 'I'cm :2 aumentos, :33 anos do serviço o 1 período.
Capitão miliciano de telegrafistas,
do extinto quadro
especial, Francisco
Cardoso do Castro, 14.379,524.
Tem :2 utuncntos, :>3 anos do serviço <1 17 períodos.
Capitão miliciano módico, do oxtinto quadro espooial,
Cn rlcs Augusto Lr-ão da Silva, 23.21:2Mi8. Tem 2 aumontos, 42 anos do sorvico
28 períodos.
Capitã o do serviço do administru-no
militar Josó Ferreira
l<'101'e8, 2~.2~-i$. Tem 2 aumentos, 44 anos do SOI'\'Íço
o 26 porlodos.
'I'ouentc (le infantaria Adelino Soares, 14:.545M12. 'rem
1 aumento, 137 anos de serviço o 2;) períodos.
Tonento de infantaria
Aruãndio Augusto Durão Fialho,
17.718é:!-i. 'l'om 2 aumontos, 40 anos de serviço o 10
períodos.
'l'cmcnte de infantaria Ilnrmogénio do Almeida, 18.13~;$2-i.
Tem 2 uuuiontos, 43 anos do serviço o 38 períodos.
'l\'nento
(lo infantaria
António Gonçnlves Negreiro,
1G.G L)~);)(i. Tein :2 autuouto!', 38 anos do serviço o
{!

1 período.

'I'en o n t o do nf'a n t arí e Eduardo de Sousa Veloso,
17.\)()~hW. 'I'cm 2 aumentos, 42 anos do serviço o 27
períodos.
í

T('lIonto de infantaria
Yergílio
d(' Assunção
?lIatos,
17.G7;1~)72. 'rem :2 aumentos, -i1 anos do serviço e 7
poríodos.
1'onent0 do infantaria João Augu::ito HOlo (lonçalvcs,
17.017h):32. 'rem 1 aumento c -i0 anos (le sen'i(:o.
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de infantaria
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Augusto

Cabido Garcia Júnior,
e 40 anos do serviço.
Tenente de infantaria
Alfredo
do Oliveira Guimarãis,
17.5701$88. Tem 2 aumentos e 39 anos de serviço.
Tenente de infantaria Alberto da Cruz Severo Forroirn,
17.770tHO. Tem ,2 aumentos, 39 anos de serviço e 14
poríodos.

17.5701$88. Tom 2 aumentos

Tenente

de

infantaria

António

17.836856. 'rem 2 aumentos,

Perfoito

Guerra,
e 18

41 anos do serviço

poríodos.
Tenente
de infantaria
J OSÓ Beato, 18.013h92.
aumentos, 42 anos de serviço e 30 períodos.

Tem

2

Tenonte de infantaria António Augusto, 17.688t\08. Tem
2 aumentos, 39 anos de serviço o 8 períodos.
'I'enente miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Francisco
Elísio Franco
Mamede,
16.169~-i0.
Tem 2 aumentos,
37 anos do serviço o 21 períodos.
Tenente miliciano de artilharia,
do extinto quadro especial, Jacinto
Fialho de Oliveira,
15.386,588. Tem 1
aumento, 38 anos de serviço e 20 períodos.
Tenente miliciano
de artilharia,
do oxtinto quadro especial, José Gonçalves
Amado,
11.200568. Tom :?
aumentos, 30 anos de serviço e 18 poriodos.
Tenente
do extinto quadro auxiliar do artilharia
J osé
Cardoso Machado,
15.0781$8-+. Toru :? aumentos, 36
anos do serviço o 28 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar do artilharia
Mendonça Rita, 18.0731$08. Tom 2 aumentos,
do serviço o 3-i períodos.

J OSÓ de

39 anos

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Henrique Tavares ele Almeida, 18.487608. Tem 2 aumentos,
42 anos de serviço e 62 poríodcs.
Tenonte do extinto quadro auxiliar de artilharia Joaquim
Moreno da Cunha, 17.474628. Tem 1 aumento, 40 anos
de serviço o B-i períodos.
Tonente do oxtinto quadro auxiliar de artilharia. Valentim da Rocha, 16.362;$2..1. Tom 1 aumento, H9 anos de
serviço e 23 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharin
da Silva Soares, 18.427ón2. 'rem 2 aumentos,
de sorviço o 58 porlodos.

Vicente

4-i anos
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Tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia
Artur
Henrique
Figueiras,
18.058556. Tem 2 aumentos,
40 anos de serviço o 33 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Marques, 18.664644. 'I'om 2 aumentos, 41 anos de
serviço e 74 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Domingos
Felizardo
da Cruz, 17.000:540. 'I'cm 2 aumentos,
38 anos de serviço e 25 períodos.
'I'enonte do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel
António da Silva Ferreira,
17.9541\88. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço o 26 períodos.
'I'onento do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Francisco,
14.505;>96. Tem 1 aumento, 37 anos de
serviço e 22 períodos.
Tenente do extinto q uadro auxiliar de artilharia Narciso
ela Silva Bastos, 17.777640. Trm 2 aumentos, 40 anos
de serviço e 14 períodos.
Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Raúl Evangelista
de Oliveira, 13.330692. Tem 1 aumento o 36 anos de serviço,

44) Rectificadas se publicam as pensões a que têm direito os oficiais a seguir designados, nas situações de roserva e reforma,
em substituição
das que lhos foram
atribuídas:
Pela Ordem
ano:

do Exército

n:" 2, 2.a série, do corrente

Cn p it o do infantaria
Joaquim
Monteiro
Arruda,
12.973,80. Tem 3 aumentos,
30 anos ele serviço e
ã

11 períodos.
Pela Ordem
ano:

do Exército

n.O

4, 2." série, do corrente

Coronel do oxtinto quadro auxiliar de artilharia António
Augusto Teixeira Baptista,
:31.215t$GO.Tem 45 anos
de serviço o G8 períodos.
Tencnto-corouel
do extinto quadro auxiliai' do artilharia,
Miguel da Conceição Corroia, 28.712640. Tem 1 aumento, 4G anos de serviço e 44 períodos.
~rajor do extinto quadro de oficiais do secl'etllriudo militar João Xavier de Paivn, 23. 970~40. 1'em 2 numontos,
4G anos de serviço e 25 períodos.
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Capitão de cavalaria
Américo dos Santos,
26.555;588
(está incluída a im portãncia de 3.600~) de gratificação
de diploma por ser ohservudor aeronúutico).
Tem 1 aumento, 44 anos ele serviço o 77 períodos.
Capitão de cavalaria
Manuel Vieira, :?0.88.Jb20. Tem
2 aumentos, 40 anos de serviço e 18 períodos.

Pela Ordem do Exército u," 5, 2.a série, do corrente
ano:
'I'cue n t o d o infantaria
Mnnuel Caetano do Sousa,
17.762688. Tom 2 aumentos, 40 auos do serviço e
13 períodos.
45) Doclnra-so que, conforme preceitua o artigo '3.0 do
TI.O 14:5~5, do 26 do Outubro
ele 1927, foi considerada hábil Maria da Luz Baptista para receber, ao
abrigo do 11.° 3.° do § único elo artigo 1.& do mencionado
decreto

decreto, os vencimentos
de seu filho, soldado aprendiz
ele música n.? l07/g, ela companhia de depósito do regimento de infantaria n." 12, João da Silva Baptista, internado na Casa de Saúde do Telhal. _

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

I.a Reparti~ão

46) Declara-se
que o curso de comandantes
de esquadrilha e o curso do comandantes
de grupo fi realizar
Da 11:s('01aMilitar ele Aeronáu tica, no presen to ano lectivo,
terão o sou início cm 20 ele Junho e a duração do (lois
mesee o serão froqüontados,
respectivamente,
por oito toncntes e cinco capitãis.

IX - RELATORIOS
Cotre de Previdêutia

dss Oficiais do Exército lIetr8p~litagn

Relatório do ccnselhe de adlllinistração referente ao a~o de 1937
Em obediência
ao disposto no artigo 43.° do decreto
com fÔl'('n de lei n.? ~2:1\)!l, do lf> dl1 FOYQI't>it'o do 10&3,
o conselho do administração
do Cofre d Previdência

2." Sério

dos Oficiais
guinte:
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relata.

o se-

Durante o ano de H137 foram inscritos 127 subscritoros, sendo 82 do exército o 45 da armada, para os seguintes substdios :

Exôrc lto

Suh:.;ÍuiOS

Do 5.000

11)

Do 10.000,)
De 15.000:5'
De 20.00(1)

33
37

35

18
G
4
17

82

·15

127

31
1

--

Sumo.

Total

Armada

---_

5
52

Destas insel'iç:()('s resultou o aumento do capital suhsde l:{)õO.OOO;5 o o do 2,3.05\),)80 da corrospondento cotização anual, ou seja l,i30 por conto do aumento
do capital.
O número dos subscritores que houve conhocimouto
do terem falecido no mesmo ano foi de 85 (68 do exórrito, 1:3 da armada e.j, do extinto quadro privativo das
fOrc:as coloniais), sondo 24 de 20.000:> (21 do oxórcito
e 3 da armada), 47 de 10.000·\ (38 do exército, 7 da
armada e 2 do oxtinto quadro privutivo das fórçns roloniais), 8 de ;>.00015 (G do exército O ~ dn. armada), 4: com
direito a subsídio reduzido :. 1',':;('1'\"<\ mntonniticn, UOo'
termos do artigo 2:3,0 do decreto com fôrça <lo lei
11.o 2:!: 1ml,
de 15 de Fevereiro
de 1\_j;};) , sendo 2 UO
exército (um subscritor
do 20.000·) e outro subscritor
(le 10.0001» e 2 do extinto quadro privativo das Iórçus
coloniais (1 subscritor
10.000;S (' 1 de D.OOOtS),o 2
sem direito a subsidio e ~qH'nas it l'('stitult;fio das cotas
pagas, nos termos do artigo 11.0 do citado diploma, 1 do
exército, subscritor do 7.000b, e 1 da armada, subscritor
do :,;ü.OnOl,. Ficarum,
pois, existindo, em 31 de Dozemlrro de 1037, 6:207 subscritores,
sendo 5:~.j,1 do (\Xé1'·
cito: 7H8 da armada o 108 do extinto quadro privativo
<las forças colouiais.
O quantitativo
dos subsídios legados por estes suJ)~critoros r
c rrespoudente
cotizacão com que eontríbulrmu para o Cofre constam do mapa n.? 1, do qual
crito

ue
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também constam, por anos civis, desde a criação do
mesmo Cofre, o número de subscritores falecidos, o
quantitativo dos subsidias por êles legados e a correspondente contributção.
Um elos subsidias legados, de subscritor do exército,
de :!O.OOO 5, foi parcialmente convertido (15.000~) em
rendas vitalícias, nos termos do artigo 31.° do decreto
com fôrça de lei n.? 22:199, de 15 de Fevereiro de 1933.
Durante o ano de 1937 aumentaram subsídios 37
subscritores, sendo 34 do exército, 2 da. armada e 1 do
extinto quadro privativo das fôrças coloniais, a saber:

Du ;'.000,)

])0

10.000,)

Homn.

c.i

c.i

I ,.; s -g '-'..: .~ II ~ 3,...o
"
e "8 p; .'"'E " p; .~~ "" c.:
~
~ Ô
~ ê
~ < ci- ~ < Ô;:;
<
;::\ I
I

.~

I

"O

",

I

.",

K

f,.)

~

~

'"

Para
Para
Para
Para

10.000$
12.000$
15.0(lO~

20.000~
801/1(1.

.

--

21-1- - -

-

2

-

1

4

-

1
26

1
1

1

-

·IG\l-=-

- -

28 1

I-

s
1

1

1 :10

211

t

:l

I ;ll

....

I)')

,_J,J

1 37

o

aumento resultante elo capital subscrito ó, pois, elo
372.000t$, sondo üo 9. 7O-:l:r$4 O o correspondente
aumento
de cotização anual (2,6 por cento do aumento do capital).
Em 1937 aproveitou-se do disposto no artigo 24-.0 do
decreto com fôrça do lei n.? 22:199 um subscritor, da
armada, do 10.000~.
No lllCSn:O ano reduziu subsidio, do 10.000;, para5.000t$,
um subscritor da armada, resultando a dominutção
dr
5.000tS do capital suhscrito o a do 139r$80 da cotização
anual.
Foram reduzidos om 1U;~7 a 4 subscritores os subsídios, nos termos do artigo 23.° do decreto com fôr<;a <10
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lei n.? 22:19:), todos do exército,
sendo 2 subscritores
do 20.000t$ e 2 de 10.0006, do que resultou a deminutção
de 40.450tS das responsabilidades
do Cofre e 11 c19
950MO da cotização anual (2,34: por cento).
Readquiriram
direitos em 1937, nos termos do artigo 24.° do decreto com fõrça de loi n.? 22:11:19, de lf>
do Fevereiro
de 1933, 2 subscritores
do exército,
um
do subsídio de 20.000~ o o outro do de 10.000.5, do qUI)
resultou o aumento de 30.2:33B das responsubilidados
do
Cofre e o de 424680 da cotização anual (1,41 por cento).
Os papéis de crédito existentes
cm 31 de Dezombro
do 1937 constam do mapa n.? 2, com indicação do PI'CÇO
pai' que foram adquiridos O com quo tigurnm no balanço,
o o seu valor pela última cotação do 1937, assim como
o seu rendimoato
no mesmo ano, indicando-se om observação a importância
dos juros, recebidos nesse ano, do
cortificado
de dívida inscrita D.O 14, ropreseutativo
do
100 obrigações
do fundo do 5 por cento de 1917 (Fomento de Angola), que o Cofre já não possuía em 31 de
Dezembro
do 1937, por ter sido feito o seu reombõlso
DOS termos
do decreto-lei n.? 27:G64:, do 24 do Ahril do
mesmo uno, resultando
desta operaçlio a deminutcão
de
8.000-) do capital empregado
em títulos e a de 380·) dOI:
juros anuais.
Pelo docroto-loi n. ° 27 :570, de 15 de l\1Hl'~O do 193í,
baixou do 7 l/~ para 5 por cento o juro das obriga<:õe~
da Companhia dos Caminhos do Forro do Norto do Portugal,
do quo resultou
a dcruinurção
do juro anual (lo11.200:5.
Adqnirirmu-sc,
cm 1937, 1:605 obrigações do emprés
timo consolidado
do 4 por conto do Hl34, do capita]
nom inal total de 1 :G05.000t5, por 1 :5GO.7~r)~, do q uo resulta o aumento de juro anual do GO.9\.lOb, deduzido oimposto de sucessões e doações.
Do mapa 11.° B constam 08 85 subscritores
cujo falecimento so conheceu em 19:37, com indicação das id ados
com q ue Iulocornm c das causas da sua morte, classificadas segundo a nornonclaturu
abreviada
adoptada
POltl
Convenção Intornaciouul
do 10:?0.

EIlI H)37 reverteu para o Cofre a quantia .do .34:~~'i:30do saldo da conta de rendas vitnl ícias a liquidar,
d
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uma beneficiária falecida em 1036, importância
que não
foi reclamada
(artigo 35.0 do decreto com fôrça de lei
D.O

22:Hl9, de 15. de Fevereiro

do 1033).

Do bulanco técnico do Cofre referido a 31 de Dezembro de 1937, junto a osto relatório,
vê-se que areserva, matemática
apresenta o superarli do 1:97.J..:.?G4;Ol,
ou soja o saldo de G;)0.~n~I,)S8sôhre o ollpe/!at'it oncontrado no balanço do 19:3G. Esto saldo entendeu o conselho
de udminixtração
quo devia :';(\1' destinado, nos termos do
artigo .J.O.o do decreto com Iórça do lei n. o ~:.?: Hl9, de 15
de Fevereiro do 19;3:3, a reforçar a reserva
matomáticn,

tendo-se em atenção não só o aumento do número liú
subsídios do 20.000à pagos, mas principalmonto
arodução das taxas dos .i uros dos títulos (le dívid« públicu,
<llle conduz à necessidade,
COlUO
o conselho do admiuistração referiu no rclatórlo
respeitante
a 1 DnG, de BPI'
Hlt('rada

num

futuro

próximo

a taxa

do ;) por

('e"IÍ\1

<'slahl'l('cida ]>:\1':\ o cálculo das J'(,~(,I~ya~ mntemúticas no
urtigo 30.0 do mesmo decreto para uma taxa iuferior,
o que implica alt0rnç;'io na reserva mutomáticn,
([\Il'
convém manter rcforçuda.
Como a rcducão do juros resulta (1:1 :lplicl\<:ilo l'Xe!llSi\"a
do <:Hpital nos termos do artigo 2:.? o o. o dI croto n ," :!:?: HlH,
de lã de Fevereiro do, 19:33, estudou o conselho de
adrniuistrução
a forma (k omprõgo do capital do Cofre
cm cm p réstimos aos subscritores,
acuutelaudo
os iutorõssos duquolo e os direitos das famílias d(\ste~, l stllllo
<luo, se merecer a apro\',,~ão superior, 1'0so1\l'rú o a"slIuto.
LisbolJ, :!3 de ::\larço de 1038. - O Conselho (10 .\dmi·
ú,.~ilJlil o ntol' de ;_
....
yoIlS(( Tele'~J gellPral,
pl'e·
J 'el'yUiú ~lll/'(!1io lfew'/I/IIl'o
elus 8allto'~J eOl'oll\'l,
yicc-prcsidont0;
.Jo/'ge .1I1'!/II.to Hudr/!fues, eon1lH'l, '0gal;
Jaime J'it0/' HiúeiJ'() di! Jlellese"~) tenente·corollel,
,agal;
11ligllel Tavares Bra/lco, !1l;tjUI', vogal tc::;ollJ'('iro.

nistrnçiío:
siul'nto;

OlWE.\f
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I

Quantias
com
que coun-lbu iram
para. o Cofrv

Irnpor t ânclus
dos

subsirlios
legados

26L

I Pcrcentng

I

--_
1925.
192G.
19~7 .
19:28.
1929.
1930.
1931 .
19132.
193:3.
193.1.
103'; .
1936.
1937.
Somas.

I

5
51
37
6:2
63
49
61
59
67
58
78
6~
85

--_
74·1·

897~10
15.161~50
2t.6h7~20
5!í.2G-x-'l70
72.160$65
67.62:>':>40
98.31O,!i9.)
115.285~30
139.756$60
126.:261;566
23').608,)60
230.0.,,)GIl65
2g!.1.i5;S80

I

em
da
contrtburçãc
om retuçâo
aos subsídlos

10.000~001
131.000';00
154.000;1)00,
361.000$00
477.000~OO
442.000~00,
539.000;5()()
5-W.OOO,WO
582A63~OOI
48·t1l4HOO
787.7;)7$00
(lt) 81") 000.>00
(I,) 1 :O()() 207.,>00

8,97
11,31
16,02
Hí,31
15,01
11),BO
18,2;)
21,3')
23,99
2G,Ol
20,m
29,03
2(),íO

6:;327.268$00

23,lií

1:48l.2·H~11

1

, Recapitulação
Subsídios legados
. . . . . . . .
Contriburção
correspondente
....
Diferença
(a) Dostu tmportflncí a foi convortlda
(b) Idem, Idem, Idem, a do 15.00°*_

om rondas vitalícias

6:327.268$00
1:48·1.2·1411311
4:843'()23$89
a do 60.000,).
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MAPA

V nl 01' nominal
<Quantl-

Espécie

dadc s

POI' unidade

625
il:784
1:227
16:755
4:043
(;80

asoo

Obrigações do fundo de 5 J /2 por
cento de 1933 (Consolidado1933), certificado n,> 9:892 ...
Obrí&,açõe.R do empréstimo consolidado ele 4 3/4 por cento de 1934,
certificado n.O49 _ . . - . . . .
Obrigações do empréstimo consolidado de 4 J/2 por cento de 1933,
certificado 11.° 200
.
Obrigações do empréstimo consolidado de 4 por cento de 1934, certificado n.O (J3. _ . . . . . . .
Obrigações do empréstimo consolidado de 3 3/4 por cento de 1936,
certificado n.O 20 . . . . . . .
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal (Linha ela Senhora da Hora
à Trofa - 3.8 série) . . . . . .
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal (Linha ela Boavista à Trindado - 2.' série).
. . . . . . .

I

Total

1.000$00

625.000$00

1.100$00

1:962.400$00

1.000:$00

1:227.000$00

1.000~00

6:755.000100

1.000$00

4:043.oo0iloo

100100

68.000$00

100fooo

I

380.ooo~00

15:060.400$00

1

:)1'0

(a) Recebeu-se mais a quautln do 8808, do juros do 100 obrtguçõcs do Iundo do 5 por conto
do 1937, por torom sido rcernbol snd as nos termos do decreto-lei 0.° 27:664., do 24 de Abril
Oíiservaçõo, -

Yortâc a-se quo o valor dos títulos poja úl t.ima cotação do 1931 (14:988.312{j)

2,- Série
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N.- 2
,
Valor da compra.

~
Por unldado

Valor pela última cotação

Total

Rendimer t)
em 1~:J7

I Por

unidade

Total

I

616.812:$50

1.070$00

G68.750~00

1.100108(25 )

1:96J.152.:S80

1.140~00

2:033. 760~00

88.:)53510

007 $76(51)

1:22.1.257fi80!

1.021pOO

1:256.4l8iPoo

52.1:}4.~:]0

990~00

6:687.450.$00

212.805~OO

9·18~00

3:832. 764iPoo

144.031s570

086190

32.G5G:S20

I
057,)27 (90)

6:466..J20;}Oü

959p58(20)

3:879.590$'00

I

,

100~00

68.000$00

I

102~)50

69.700$00

102150

389.5OO~OO

4.250500

I

I
361.COO~00 [

05~(0

Hll7 (Fomento
dilo
O ln37.
(lXcede O valor

I 14:938.372$00

14:!í80.233~10

-

de Ango ln), ccrttâcndo

de compra

dos mesmos

23.750,)00
(u) 558.!í90$20

n.? i r, que o Corre jú não possulnom
.'

títulos,

31 do Duz etu-

por que entram no hatnnço , om 3;i8.138 '00.
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MAPA
Mapa das causas

de morte

dos subscritores,

a que se refere o relatório,
adoptada pela Convenção

.: "
",""
= ">e
Õ

="

d
~

li

oU
Z

Causas

I I

I

de mor-te

~

I

125

1

I
41 42113

32133

28 31

15 16 ·17W

1

"1---------1-1--

lO Tubel;c~loso

.u

do aparelho

1

_

rosPi-1

[,

= = I = = :: :: =

= = = . = =

13 P;i~l~i~l~O' (~aolá~i~):

: : : : o
14 Outras doenças infecciosas c ilarasitárias.
. . o o
15 Cancro e outros tumores malignos 16 Tumores não malignos ou cujo
carácter maligno não foi espeeificado o . o
18 Diabetes
20 Outra
doenças gerais e envenenamentos crónicos o
21 Ataxia locomotriz progressiva
e
paralisia geral
.
22 IJemorragia
cerebral, embolia ou
trombose cerebral
o o . o o . 23 Outras doenças (lo sistema 11er-1
voso e dos órgãos dos sentidos 24 Doenças do coração o . • . . . 25 Outras ?~enças do aparelho circulatório
o o o o . . . . .
26 Bronquite o o o . o o o . o o o 27 Pneumonias o . o o . o o o o o -

I

1

-1- 1-- -- -- I

1
- -

I

I

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-
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- -
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-
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-

-

- -
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-

-

-

-

-

-

1 -

-

I

-11

1 -

-

-

1

-

1

1 - - - 1

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1- - -

1

_-I

_

1 - - - - - - - _
- 1- 1
1 __

I

I

01- - - - - - - - - - - -'
,_

-

31 D~f~l~:Ssodo fígado e das vias b i32 Outras doenças
gestivo

do aparelho

di-

3010Outras doenças dos aparelhos urinário c genital
o o o o o o .
37 Doenças da pele, do ter-ido celular. dos ossos o dos órgãos (la
locomoção o o . . o . . . o
41 Homicídio o o o o . . . . . o .
42 Morte violenta ou acidental,
exccpto SUicídio e homicídio
1gnora-se .

1

1 __

-

I

- I
-

-

-

1
I -

_

1

_ .[_
-

33 Nefritss .

= = -- -- -- -1 - -

1-

_

-1'-

-I - -

-

-

- - - ., - -\-

o
-

1 -

-

-

-

-

1

I

I

I

1
_

0'- _ - __ - - - - - _1_ - -

Totais .

1 _

_

_

_

_

1

- 1I -

_

1 1
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_

I

1

-
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111 1 [1112

1

_
I_ _ _

3"1111211:1

2,- Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

265

N,o 6

X,o 3
classificadas
Internacional

Idades

" sr ss

-,-

segundo a nomenclatura
de i929
'

abreviada das causas de morte

com que fulocc ram

.,I" " ,,;.;n,

.;, ,'" ci os

,_,
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I

es so " "',,
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5
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Obituário

1926
Abr il 12-Capitão
miliciano farruacêutit-o. Iiceuciu.lo, (:llillH'rmino José Trancoso.
1938
Março 20-Capitão
médico auxiliai' do "x"'rcito .lonqnirn José d,·
Sonsa.
»
21-Alfere,
miliciano ele iufnutm-i a, liconci.ulo, .vrtur An ibal (lenoroso.
27 -Cal,itão
do extinto quadro auxi liar de l'1lg"'ltharia. no
lllC;';JllOextinto quudro, Coustnutiuo
'\[a1l11(' I GouuAbril
G-'l'eIJCiltl',
un situação
dl' ]'(";"1'1':\ .• Ioão .\llg'n,to Geraldes.
»
10-Tencnte
do extinto quadro d,' oficiai-, .lo 'l'crt'laria,lo
militar, no mesmo extinto quadro . .\Iarl't'liilo 1·~",tt'Ye'.
»
13 - Coronel, na situação ele re-urv a .. 10";'" .\f ari n .\ lvcForroira.

António de Oliveira Salazar,
Está conforme,

o

Ajudante Genel'aJ,

Estado Mainr do::'

Ordem

do Exército
2.8

Série

N.O 7

o

~.to

31 de Maio de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS
Presidência

E PORTARIAS

da República - Secretaria

Usando da faculdade (1ue me confere o 11,° l ." do artigo 81.° da Oonstitui'ção:
hei por bem, sob proposta do
Presidente
do Conselho, conceder ao major de engenharia Joaquim J OSÓ de Andrade e Sih-a Abranches
a exonornção, (lue me pediu, de Ministro das Obras Públicas
(~ Comunicações,
lugar que me a pra:!' declarar
exerceu
com zêlo, inteligência e ncondrado patriotismo,
e nomear
para. exercer as referidas
funções o engenheiro Duarte
Pacheco.
Publique-se.
Paços

do

Govêrno

da

1938. - AXTÚXJO c)SC_\ It
uio rll' Olireir« Salasar.

República,

m; FI!AGOS()

Ministerio da Guerra _I.a Direcção Geral-

25

de )[aio

(1 \lO 11)~,\

-

de

Alltô-

2.a Repartiçao

jlanda o Govêrno da Repúhlica Portuguesa:
1'010 jriuistro da Guerra, que soja destituído do comandanto da
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Eseola
serviço

N.o 7

Contruí elo Oficiais, por conveniência
público) o general João do Almeida.

2.· Série
urgonte

de

Ministério da Guerra, 29 de Abril do 1938. - Por delegação do Ministro
da Guerru,
o SubSecretário
do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(A notada

Ministério

pelo Tr-lbun al de Contas

da Guerra - 2.a Direcção Geral-

em 2 de Maio de J038).

l." Repartição

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nomear os oficiais a seguir designados para, em missão urgente de serviço público, irem à
Inglaterra
assistir
às experiências
e efectuar
a recepção de material de guerra adquirido em execução do
plano de rearmamento
do exército:
Coronel de artilharia
Eduardo
Tenente-coronel
de artilharia
Guerra Freire 'I'emudo ,
Major de artilharia
Alexandre
Correia Leal.

da Costa Ferreira.
Mário da Silveira
Gomes

de Lemos

Além das despesas ele representação
e despesas com
transportes
e expediente,
incluindo taxas telegráficas ou
de correio, será feito a estes oficiais, a titulo de ajuda
de custo, o abono diário de 3 libras a cada um, tudo
pago pela verba constante do capítulo 25.°, artigo 692.0.
do orçamento
do Ministério da Guerra para o corrente
ano. E para tal efeito será abonada adiantadamento
a
importância
correspondente
à despesa provável afazer.
devendo o chefe da missão prestar contas dêsse adiantamento logo que regresse ao Pais.
Ministério da Guerra, 18 de Abril de 1938.- O SubSecretário
de Estado
da Guerra, Fernando dos Santo»

Costa.

(Yisada pelo Trihunal
do Coutas em 27 do Abril do 1938. Não
são dovldos omotumen tos , nos tormos do docroto 0.° 22:'t57~.

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Uinistro da Guerra, nomear o major de artilhmia Afonso
Cortês dos Santos 0 o t0l1011te <1(, acronáuticn Luiz César
Tedeschi Bettonoourt
para, em missão urgente de serviço público, irem it Bélgica fi sistiu ao fnbricn () efectuar

2.' Série
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a recepção
de material
de guerra adquirido
em excdo plano de rearmamsnto
do exército.
Além das despesas com transportes
e expediente, incluindo taxas telegrúficas
ou de correio,
ser ti feito a
estes oficiais, a título de ajuda de custo, o abono diário
de 3 libras a cada um.
Ao chefe da missão serão ainda abonadas 30 libras atítulo de despesas
do representação,
tudo pago pela
verba constante
do capitulo 25.°, artigo G82.0, do orçamento do Ministério
da Guerra para o corrente ano.
E para tal efeito será a bonada adiantadamente
a importância correspondente
à despesa provável
a fazer, devendo o chefe da missão prestar contas dêsso adiantamento quando regressar
ao País.
CUÇilO

Ministério da Guerra, 21 do Abri) de 1938.- O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santo«

C'o.~t((.

[Vl sada -pelo Tribunal de CODtas em l!7 (te A br-Il do 19M. Náo
são dcvídcs omolumentos,
nos WrBlO'.sdo doerete n.? 22:957~.

Ministério da Guerra - 3. a Direcção G.eral- 2,

a

Repartição

~Ianda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo ~1inistro da Gnerrn , que, tendo sido dada por terminada a
intervenção
do 1Iinistério
da Guerra no serviço das sepulturas do guerra no estrangeiro,
seja exonerado o brigadoiro de engenharia
Inácio 'Manuel de Sousa Freire
Pimentel do cargo para quo tinha sido nomeado por portaria de 22 de Janeiro <lo 1936.
~inisté1"io da Guerra, 21 do Abril de 1938.- O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernanda dos Santos

Costa.

11- RECURSOS
Ministério da Guerra _1.
~

POI'

3

Direcção Geral-I.a

Reparliçro

decreto de 21 do COITeI/te mês:

Rejeitado o recurso n.? 2:4íO, interposto perante

o Conselho de Recursos pelo capitão do inf nturia Arnaldo
José Claro da Fonseca, contra o despacho do Sub-Se-
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2.' Série

crotário de Estado da Guerra,
que lhe indeferiu um
requerimento
em que podia um inquérito
aos seus
actos, nos termos da lei n." 1:9:W, por o referido Conselho não ter competência
para conhecer da matéria
recorrida.

Ministério
P01·

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

decretos de 30 de Abril findo:

ao recurso 11.° 2:463, interposto
pe
ranto o Conselho do Recursos pelo tenente de cavalaria Jorge Filipe Coelho Ribeiro, da portaria de 31 de
Julho ele 1937, publicada na Ordem do Exército n.? 13,
2." só rio, do 31 de Agosto do mesmo ano, na parto
que prolllovNl a capitãis
os tenentes (la sua arma,
mais modernos, Carlos Alrxandro Rodrigues do Soure
e Augusto José Madeira, por quem se julga preterido,
})or carecer de fundamento logal.

Negado provimento

Negado provimento

ao recurso n.? 2:46J, interposto
]lt'rante o Conselho de Recursos pelo tenente de cavalaria Jorgo Filipe Coelho Ribeiro, contra o despacho do
Sub-Secretário
de Estado da Guerra,
de 24 ele Setombro de 1937, que lhe indeferiu um requerimento
em que reclamava
a sua promoção ao posto de capitão, por carecer do fun dnmento legal.

Rejeitado o recurso n." 2:467, interposto perante o Conselho do Recursos
pelo tenente do cavalaria,
actualmonto

na situação

de reserva,

Júlio Estevons, contra
do Estadc (la G uorra,
de 8 de Novembro
ue 1937, lançado num requerimento em que podia que fosso incluído na lista (los oficiais que concluíram,
com aproveitamento,
na Escola
Prática
do Cavalaria,
no ano de 1937, o curso de
comandantes
de esquadrão,
por ter sido interposto
contra a~ disposições logais.

o despache do Su b-Secrotário

POJO

decreto de 14 do corrente mês:

~Tegado provimento
rante o Consolho

ao recurso n.? 2:4G8, interposto pcdo Recursos pelo major miliciano y('_
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toriuário,
do extinto quadro especial, Francisco Avelino de Sousa Amado, contra o despacho
que lhe
indeferiu o requorimento
cm q uo pedia a promoção a
tenente- coronel, por ser manifestamente
ilegal.

POI'

decreto de 21 (lo corrente

mês:

Negado provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Ministros, nos t(\l'!UOS do artigo 1.0 do decreto
n." H):886, de 15 de Junho de Hl31, polo tenente reIorruudo João Teixeira da Custa, om que rccor ria do
decreto
do 15 de Dezembro
de 19:37, publicado
na
Ordein do Exército n." 20, 2.a sério, de 31 do mesmo
mês , rejeitando o recurso n.? ~A-12 interposto perante
o Conselho de Recursos.

111- MUDANÇAS
Ministério

da Guerra -I.

a

DE QUADRO

Direcção

POJO portarias de 30 de _ibJ'il

Geral - 2.

a

Repartição

findo :

Quadro de oficiais do ccrpo do estado maior
Capitãis de artilharia,
com o curso do estado maior, elo
regimento
de artilharia ligoiru u.? 1, .Júlio Carlos Alvos Dias Botelho Moniz, do rogimento
do artilharia
ligeira 11.0 -1, José Filipe da Silva Novos o de aoronáutien, com o mos mo curso, do depósito do material
aeronáutico,
Humberto
da Silva Delgado, por darem
ingrosso no referido corpo, nos termos do artigo 24.0
ao decreto -loi n. o 28:40:3. do :H do Dozombro (lo 10:37,
cm .. irtudo do torem sido julgados
idóneos para o
serviço (lo corpo do estudo maior, devendo SOl' considerados
nesta situação desde 25 do Abril do 1938.
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(VI,nda pelo T'r ibuunl
dev ídos cmoluruoutos,

Têm
exército,

00 Contas 0111 111(lo Maio de ln38. Siio
nos termos do decreto u.? 22:257).

ingresso no quadro (los serviços
nos termos do § 3.0 do artigo

auxiliares
do
7.° do denoto
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n. o 28:402, de 3 L de Dezem hro de 1937, os oficiais dos
extintos quadros de oficiais do secretariado
militar, auxiliar de artilharia
e auxiliar do serviço de saúde, ao
diante nomeados, devendo ser considerados nesta situação desde as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas e mantendo as mesmas colocações:
Ministério da Gu&rra -1.. Direc.ção Geral- 2.· RepartiçãO

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Francisco de Assis Mesquita Vasques Garcia,
desde 12 de Abril do 1938.
Ministério. da Guerra -3.- Direcção Gerw - 2.' Repartição

Capitão do extinto

quadro de oficiais do secretariado
militar Raúl Albano de Loureiro Bastos, desde 16 do
Abril do 1938.
1.' região militar - Quartel general

Capitão
do extinto quadro
Manuel Cordeiro, desdo 2
Touentos do extinto quadro
militar Carlos de Sampaio
9 de Abril de 1938.

auxiliar de artilharia
José
de Fevereiro
do 1938.
de oficiais do secretariado
o José Soares, ambos desdo

4.' região militar - Quartel general
Capitão do extinto quadro do oficin is do socrotariarlo
militar Lniz Freire, desde g, elo Aln-il de 1938.
Tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar António Joaquim Cândido Ferreira, desde [I de
Abril de 1038.
Regimento de infantaria n. o I

Tenente

do extinto quadro auxiliar do artilharia
Caramelo,
desde 0 do Abril de 1938.
Distrito de recrutamento

Manuel

e reserva n. a 16

do

Tenente
extinto quadro do oficiais
militar Rodrigo Augusto do Carvalho
tlo Abril do 1938.

do secretariado
Júnior, desde

a

Direcção da Arma de Artilharia

do extinto quadro auxiliar d(\ artilhm-in
Augusto Cristóvão, desde 9 do ~\.bril de lü;~8.

Tenento

Luiz

2," Série
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Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Fernandes, desde 22 de Abril de 1938.
Regimento de artilharia

ligeira.

Regimento de artilharia

ligeira

José

n.' 3

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel
Gonçalves Rodrigues, desde 9 de Abril de 1938.
Rellimento de artilharia

2

de costa n.'

Tenente do extinto quadro auxiliar do artilharia Augusto
:\Iendes Ribeiro, desde 8 de Abril de 1938.
Grupo de .artilharia

pesada n.'

2

Tonentes do extinto quadro auxiliar de artilharia J oão
Moniz de Sá Borges e José Paiva de Almeida, ambos
desde 9 de Abril do 1938.
Grupo de artilharia

a cavalo n.' 2

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Alfredo
Amado, desde 9 do Abril de 1938.
2.· companhia de saúde

Alferes do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Aníbal Roque dos Reis, desde 9 de Abril de 1938.
3.'

companhia de saúde

do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Manuel Francisco de Miranda, desde '9 de Abril de
1938.
(Visadas 1'010 Tribunal do Contas om 19•du JlIaio do 1938, Nilo

'I'enonto

IUlo devídos

omotumeutos,

IV - MUDANÇAS

r
Ministério

da Guerra -

Por portaria

l."

!lOS termos

do docrut o n.v 22~257).

OE SITUAÇAo

ülrecçãe

Geral-

2.a

Repartição

de lV de iflu}'ço do corrente

ano:

(Vi~ada 1',010 Tr íbunnl do Cou las om 18 do Abrll do 1~38. N"o
sao devidos emcl.umen to s , nos termos do dccroto u.Q 22:2õ7).

Separado do serviço

Tenente, na situação de reserva, Manuel Caetano do
Sousa, nos termos do artigo 178,0 do rogulamonto do
disciplina militar, com 70 por cento do pousâo do 1'0-

•
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serva, de harmonia
com o artigo 9.° do decreto-lei
n." 28:404, do 31 de Dezembro do 1937, devendo ser
considerado
nosta situação desde 1-! do Março do 1938.

Por portaria

de 24 de J.1ICtI'çodo corrente ano:
Reserva

Tenente do infantaria,
adido, em serviço no Ministério
das Finanças, na guarda fiscal) Albano Rebêlo Nunes
Ferreira, nos termos da alínoa a) do artigo 1.0 do decreto-lei n , o 28:404, do 31 de Dezembro do 1937, por
ter atingido o limite do irludo, devendo sor eousiderado
nesta situuçâo
desde 31 (lo .Iauciro do 193 ,
polo 'l'rihunal
do Contas OIU 23 do Ahril do 1~3R, Xiio
são devidos emolumentos,
lIOS termos do docroto n.o 2:!:257).

(VISAda

POI'

portaria.

de 26 de Março do corrente ano:
(Anotada

polo Tribunal

do

Contas

om 2:> do\hrll

do 1938),

Adido

do regimento
de sapadores
mineiros, Fernando
Moreira de Sú, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dopoudonto do :\Iilli~tório do Interior,
como director dos sorviços do engenharia da Câmara ~lllni('ipal do Pôrto , dovonrlo ser
considerado
nesta situação desde B <lo Março de 1938,

:\[aj

01',

1)01'

portarias de 2 de Abril.findo:
Quadro da arma de iníantarla

'I'oncntc do infantaria adido, Luiz das Dores Santos, que
do regresso cio Ministério das Colóuins se apresentou
r-m 1 de Abril de 10:38, preenchendo
Yuga no respectivo quadro.
(\'loada
1'010 Tf-Ibunu l do Contos om 18 do Ahrll do l03A, Nfto
são dnvktos oniotun.outos,
nos termos do doercto n.o 22:257) .

....\1f01'OS de infantaria, adido, com liconcu ilimitada,
tónio .\ugusto Pinto )hehado,
(IUO se apresentou
:n do "Mun;o do 1\li38,

Auom

(Yisuda pelo 'I'rlbuual
de ('on(oo em 2\\ de .\1>rll .10 1!l3s, São
duvídos omohunouto-,
nos ronncs do derroto n.? 22:~~7).

2.· Série
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Por portarias de 9 de Abril findo:
Nula e de nenhum ef('i to a parto <la portaria. de 31 de
Dezembro de 1937, inserta na Ordem do Exército 11.° 1 r
2. n série, do corrente ano, que colocou na situnção
llo reserva o tenente, do grllpo "indepondonto
de artilharia do montanha n. o 15, Euclides Gomes Ribeiro,
por so achar ao abrigo da aliuea b) do artigo 31.° do
decreto-lei 11.0 28:402, de 31 de Dezembro de 1037,
snbstituldo pelo artigo 31.0 do decreto 11.0 28:484, do
19 do Fevereiro do corrente ano.
[Vlsndas ]1010 'I'rlbunul
do Contas
devidos emotumen tos, nos termos

23 do Ab!'il do 1938, 8:<0
do docroto u.? 22:~57).

CTIl

Adidos

'I'enontos de infuntnriu, !lO quadro da arma, :\ligllcl Artur
O nodos da Silveira O Ilonriquo da Costa Gomrs, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissõos
de serviço dependentes
do ;\lillistório das Finançns, na
guarda fiscal, devendo Sl']' considerados nesta situação.
respectivamente,
desde G do Abril o 2S de Março do
1938,
Tenente,
do grupo de artilharia pesada n." 2, José António Nunes de Audrude,
por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Xlinistér!« das Colónias, nos termos do artigo 31.°
do decreto n. o 13::300, <10 23 de Março de 19:37, devendo SOl' considerado nesta situução desde j de Abril
do 1038.
(Anotadas
pelo 'I't-lhu n nl do Contas em 18 do .\J".jJ do 103").
Disponibilidade

Tenen
do serviço de administração
militar, adido,
Joaquim Gonc::ulves Duarte que <lo 1'e 'I'rS80 do Ministório do Interior se tl.pI'e~l\l;tou em 2 d~ Ahril d~ 10m~,
por ter deixado do prostar serviço nu políciu do soguO

rança

pública.
111)10 'J'rIhl1ual
do Contas ('111 2:l de .\lll'iI tio Hl~S. XH.I,)
SRO devídus omotumeuto s, nos termos UO decreto n ,? 22:2[,7).

(\'isatla

Reforma

Tcne,nte,col'oncl,
na sit~H1c::ãodr l'OSerY~I, Augusto Ro
driguos l\Iende~ )Iol'l'Il'<~, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecf,'iio,
de\'01ll10 ser consIderado nesta sitllU<;ão desde 28 dI'
:J[arço do 19:3 ,
(Anotada

pelo Tribunal

do Coot •• om 20 de Ahrll do 1988).
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Por portarias de 16 de Abril findo:
Adidos

'I'enentes, do regimento do infantaria n. o 5, Ruben Gomos e, do regimento de infantaria n.? 11, Josó Gonçalvos, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do docreto
n. o 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo ser
considerados nesta situação, respoctivamente, desde 11
(l [) de Abril de 1938.
(Anotnda

polo Tribunal

da Co n tns a1ll27 do AbrIl da 1938).

Disponibilidade

de infantaria, adido, Raúl Verdades de
Oliveira Miranda, que de regresso do Ministério das
Colónias se apresentou em 16 do Abril de 1938.

'I'cnonte-coronol

(Visada pelo Tribunal
de Couras em G de Maio de 1938. Nilo
são devidos emolumentos,
!l03 termos
do decreto n.? 22:~7).

Reserva
Coronel de infantaria, do distrito de recrutamento o rosorva n. o 18, Guilherme Correia de Araújo, por ter
sido julgado incapaz do serviço acti \'0 pela .i unta hospitalar do inspecção, devendo HOI' considerado nesta
situação desde 12 de Março do 1938.
(VIsadn pelo 'I'rlbunal
do Contas cm G d o Moia do 1n3B. Noo
:sno duvído s emolumentos,
1I0S termos
do decreto n,o 22:207).

Por portarias

de 23 de Abril findo:
Adidos

Mnjor de infantaria, elo Instituto Profissional dos Pupilos <los Exércitos do 'I'erra e Mar, Eduardo Eugénio
Gomes Vieira o tenente, do regimento de infantaria
n.? 7, Francisco Luiz Gonzagu, por torem sido requisitados para desempenhar comissões de SOLTiço dopondentes do Ministério do Interior, lia guarda nacional
republicana, devendo HeI' considerado nesta situação
desde 18 ele Abril <10 j \)38.
(Auotnde

polo Tribunal

do Cont •• em 2 de )Iulo do 193~).

2.- Série
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Reserva

Capitão
de infantaria,
em inactividade,
José Bernardo
Martins de Magalhãis, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
neata situação
desde 28 de
Março de 1938.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Maio de 1938. Nào
são devidos oruotume ntos, !lOS termos do decreto n.? 22:257).

Reforma

Coronel Severino Joaquim Gordo e tenente-coronel
José
Augusto da Conceição Alvos Velez, ambos na situação
de reserva, nos termos da alínea a) do artigo 2.° do
decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem atingido o limito de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 9 o
22 de Aln-Il do H)38.
(Auo tudu peto 'I'ríbunal do Contas

0111

G do Maio do 1938).

Tenentes·coronéis,
de infantaria,
do distrito de recrutamento e reserva n.? 1, Carlos Alberto Alves, do serviço de administr-ação
militar, das inspecções do mesmo
serviço, Carlos Gomes 'I'oixcira o tenente, do regimento do infantaria
n.? 20, José Augusto Fernandes
da Cunha Belo, por terem sido julgados incapazes de
todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo SOl' considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 14 de Abril e ~t o 21 de l\lal'$0 de H)38.
("i'ada polo 'I'rtbu nal do Conta .• em 10 do \Iaio do 1938. "ilo
~Io davldoa ütncl umen.tu s, uos tlHIDOS elo doer oto a.v 22:257).

Tenente, na situação do reserva, António Delfino , por
ter s.ido j ulgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospltnbr
do inspecção, devendo ser considerado nesta
situaçüo dosdo 4 de Abril do 1038.
(Anotada pcl o T1'thunal do Coutas. om G llu )[aJo do ln3~).

Separado do serviço

Tenente

do oxtinto quadro do oficiais do secretariado
cm disponihilidnrlo, José Augusto de Fizuei1'0<10, nos termos
do artigo 178. o do rorrulalllellt~ do
disciplina militar, com direito a 70 por C~llto dos venmcnto s , nos termos do arti"o 0.° do decreto-lei
n.?
:?8:40J, de :H dI' Dezcuiln-o (~ 10:31, devendo SOl' eonsiderado nCSÜl situaçâo desde 10 do Janeiro do Hl38.

militar,

{Vl südn })010 'l'rl1mnal üo Contas
!lo õevido
elllQIUOIuutos,
tiOS

•

om 10 cIo ~IHto do lH38. Não
00 tlecroto n.o ~2:2.j7J .

l(lI'UlOS
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Por portarias de 30 de Aúril findo:
Demitido do serviço do exército o alferes do serviço de
administração
militar,
adido, com licença ilimitada,
Raúl Antero Correia,
por assim o haver requerido,
devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de
Abril de 1938.
(Anotada

pelo 'I'clbunut do Contas om 12 de ~[ajo do 1938>

Quadl'O da arma de infantaria

Tenentes

de infantaria,
adidos, Júlio César da Costa
Antero Policarpo
Martins o Artur Rodriguos
Panla' Santos, quo, do regresso do Miuistório elas Coló·
nias, se apresentarum,
rospcctivarncnto,
em 30, 28 e
29 de Abril de 1938, preenchondo vaga no respectivo
quadro.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas om 16 de )[aio do 1938. Não

Chabi

são devidos

emolumentos,

nos termos

do docrovo u.? 22:257).

Adidos

Major de infantaria, da Escola elo Exército, Henrique de
Jesus e Silva Escudeiro, por ter sido requisitado para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
do Interior,
na guarda nacional
republicana, devendo SOl' oonsidorndo
nesta situação desde
21 üe Ahl'il de 1938.
Major, do regimento de infantaria n.? 21, José da Cunha
Amaral Pinto Fornandos, por ter sido requisitado para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério das Colónias, nos termos da última parte
do artigo 2.° do decreto n.? 13:309, do 23 do Março
do 1927, devendo ser considerado
nesta situação desde
9 ele Abril de 1938.
Tenente miliciano de infantaria,
no extinto quadro ospecial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço
dependente do l\[inistório das Colónias, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Marco de
1927, devendo ser considerado
nesta situação desde
~O de Abril do 1938.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Conta,

em

n do

~I"lo de 1938)

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Fornnndo Augusto Rodrigues, quo, do rogrosso do Ministério das Colónias, se
apresentou
cm 2U do Abril de 1938 .

•

\
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Tenente do serviço
quim Gonçalves
do l\i(ini~tél'io do
de 1938, por ter
(le ségurança. púb

de nd miuiatração

militar, adido, Joa-

Duarte da Silveira, que, do regresso
Interior, so apresentou em 1 de Abril

deixado

de prestar

serviço na polícia

licn.

(Vb.auas pelo Trihnnal do Contas cm lG do ,raio de 1938. X~O
sno dovldos omo lum euto», nos tormos do decreto n.? 22:~'}7).

Reserva

Tenente-coronel
dr infantaria, no quadro da arma, António Alberto Quintlio ':\10iJ'010s, nos termos (la nlíneaj')
do urtigo 31.0 do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo docroto-Ioi n. 028:484:,
do 19 elo Fevereiro do corrente ano, devendo ser consi dorrulo nesta situação
desde 31 de Dezembro tIl'
1937,
[Vts ada polo Trihunul
do Contas cm 15 do Maio do 1~38, S50
devidos

Capitão,
Roares

emolumentos,

nos termos do do.srcto

n.? ~2:2;17).

regimento do infuutaria 11,° 21, António Jcsó
Durão e tenente, do grupo de artilharia posuda D,O 1, Júlio Augusto Lopes Ramnlho, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do d ccroto-Ioi 11,0 ~H:-!O.j.,
de )1 do Dezembro de 1937, por torem atingido o limito de idade, devendo ser considcrndos
nesta situacão, respectivamente,
desde 15 o 20 ele Março de 193tl,
l10

(VISl\d .., polo 'I'rtbun al do Contas om Ir, do \Taio do 1938, Nfo
são devidos emotumontos,
JlOS termOi
do decroto u.? 22:257).

Reforma

Capitãia,
na situução
do reserva, J\fUllll{·l An tóuio \'HZ
~)sório Júnior e António Maria da Silva J\Icnd(ls, por
terem Hido, jlllgados, incapazes do todo O serviço pelu
Junta hospitalar
de losporç'ão, devendo ser cousidorndos nesta situação desde 11 do Abril de 1\:)38).
(Anotndns

poto Tr Ibunat de Contas

OID

12 do 'Jnjo de tUSS>

Separado do serviço

Capitão, na situação do 1'OSor\'11, Nicolau Barbosa da
Fonseca, nos termos do artigo 178,° do rczulamento
de disciplina militar, com 75 por cento dos ~'oncimelltos, do harmonia com o nrtigo 8,° do decreto-lei
n.O 28:404,
de rn do DC'zomhro do 10tn, do\'cndo 1'1'1'
t'omiüenHlo nei'\ta situação desde 18 do Abril (1(' l!l:l~,
(A olndil

11010 Tribuna'

~~ COlllas

em 11i e'e "aln dr Hl')~).
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Baixa do serviço

Alferes miliciano, licenciado, do regimento de infantaria
n.? 2, António Emílio da Cunha Santos, nos termos
do artigo 3.° do decreto lei n." 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo
ser considerado
nesta situação desde 18 de Abril de
1938.
(Anotadas pelo Tribunal do Contas em 12 de Maio de 1938).

Por portarias

de 7 do corrente mês:
Adidos

Capitão de infantaria,
da escola 'prática da arma, Pedro
Berquó Bastos de Carvalho
e tenente farmacêutico,
da delegação n ." 1 da Farmácia
Central do Exército,
José Paulo Alhinho Cabral, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões
do serviço dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desdo 2 de Maio e 20 de Abril do

1938.
Capitão de cavalaria, no quadro da arma, José Pimenta
Segurado
de A velar Machado, por ter sido requisitado
para desompcnbar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do docroto n.? 15:711, do 12 do Julho de 1928, devendo
ser considerado
nesta situação desde 12 de A bril de

1938.

(Anotadas

palo Tribunal

de Contas

em 19 de )Jaio de 193~).

Reserva.

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço do saúdo,
do hospital militar principal de Lisboa, Alberto José
Luiz, nos termos da alínea c) do artigo 31.° do elocreto-lei n.? 28:402, do 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei
n.? 28:48-1, ele 19 do Fevoreiro último, devendo ser considorado
nesta situação
desde 31 de Dezembro de 1937.
(Visada 1'010 T'rIbunul
dovldos omolunicuros,

do Contos om 21 dI' Moi O dv 1938, Wo
nos termos do doer-oro n.? 2J:257),

2.° Série
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Por portarias de 14 do corrente mês:
Adidos

Tenente, do bntalhâo independente
de infantaria u.? 22,
João da Costa Moreira, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão do serviço dependente
do
Ministério das Pinauçae, na guarda fiscal, devendo ser
considerado
nesta situação desde 1G de Abril de 1938.
Tonente do serviço de udministração
militar, do dopósito do material aeronáutico, Alvaro de Oliveira, por
ter sido nomeado para prestar serviço na Manutenção
"Militar, por portaria de 9 de Abril .findo, devendo SOl'
considerudo
nesta situação desde 1 do corrente mês.
(Anotadas

pelo Trfbui.al

do Coutas

em 20 do :lIaio de lO5S).

Tonerrto médico,

do regimento
do cavalaria n.? 6, Jo(\o
José Varela, por lhe ter sido concedida licenca ilimitada, devendo ser considerado
nesta sitnaçâo desde 12
do corrente mês.
(An<'(ada

pelo Tr-lbu na l do Con tns cm 23 do Mala do 1038).

Re'erva

Gonerais Júlio Augusto Rodrigues
de Aguiar Júnior e
Francisco Bernardo
do Canto, tenente-coronel, do regimento de infantaria n.? Iõ, Francisco
Nunos Claro,
capitãis, do batalhão
de metralhadoras
n. ° 2, Vasco
de Pina Cabral o, do batalhão de caçadores n.? 8,
Francisco
de Olivoira Coelho, tenentes, do regimento
de infantaria
u.? 0, Leandro de Oarvalho Roseira, do
batalhão de caçadores n , o 4, Aniceto da Cruz Grogório, do batalhão de caçadores n.? 9, Vítor Amâncio
Junqueira
e Silva e, do regimento de cavalaria n.? 9
Teodorico Augusto Palmeira,
nos termos da alínea o)
do artigo 1.0 do decreto-loí D.O 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite do idn.do,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 4 de Abril, 23,21,30,6
e 24 de Março
o 19, 8 e 28 do Abril do 1938.
'
Coronéis, do regimento de infantaria n.? 8, António Ro(Iri~uC's da .Cunl~a ~\.zeyeJo, do batalhão independente
do infantaria n. 22, Alvaro Soares do Melo do dis•
.1
'
trito uo recrutamento o reserva D.O 3 Alberto da
Silva Pais, do infantaria,
adido, em sOl'~i~o no Minis·
tório rlo Interior,
na guarda nacional repllhli('alla,
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Ernesto Duval Pestana Lopes, de cavalaria,
no quadro da arma, Francisco
Martins Lusignan
de Azo
vedo, tenente-coronel,
do regimento de infantaria 11.° 4,
Carlos de Noronha,
capitais de infantaria, em inactividade, Francisco Martins Fernandes
J únior o adido!
em serviço no Ministério das Colónias, António Josó
Pereira Saldanha, nos ter1110S da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:404" de 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados
incapazes do serviço activo
pola j unta hospitalar
do inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamonte,
doselo 11 do
de Abril, :H, 12, 12, 12 do Março, 1 do Abril, 28 do
Marco o 1 de Abril de 1V38.
Coronéis, chefe da 3.a Rop.u-tição da 1.8 Di roccão Geral
deste Ministério,
José Francisco
Pires do Carmo, e
adido, em serviço no Ministério das Colónias, António
Leite de Magalhãis,
ambos de infantaria,
nos termos
da alínea c) do artigo 1.° do decroto-lci
n.? 28:404-,
de 31 de Dezembro do 1\);H, devendo ser considerados
nesta situação desde 21 ele Março de 1938.
Tenente-coronel
ele infantaria,
da La Repartição da La
Direcção Goral dêste Ministório,
Josó Miguo! Coelho
Godinho, nos termos da alinca c) do artigo 1.° do docreto-Ioi n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde ~8 d(\
Ma rço do 1938.
Tonontcs-coronóie
Rafael dos Santos Oliveira o ;'\[anuel
Loovigildo
Rodrigues
e capitão Josó Bottoncourt
cl:t
Câmara, todos de infantaria,
adidos, com licença ilimitada, nos termos ela alínea c) do artigo 1.° do docroto lei 11.° 28:404, do :n do Dezombro do 1\:)37,
dovondo ser considorndos
nesta aituaçâo , respectivamente, desde 30, 21 de ::\[ar<:o e 18 do Ahril de 19;38.
Tenente-coronel,
em serviço no Ministério das Colónias
António
Fernando
de Oliveira Tavares,
major, em
serviço no Colégio Militar, Josó Bernardo Pinto da
Silva, e tenentes, om serviço no :\finist('l"Ío das Colónias, João da ]~ncarna~úo Abelha o Joaquim Valadares, torlos de infautneiu,
adidos, !lOS termos da n linoa a) do artigo 1.° do denoto-lei
n.? 28:JO.t., de 31
de Dezembro de 1937, por torem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
nesta situacão, respoctivatl1cnte, desde 21, 29, 25 21 de Março do 1938.

,

°

(YiSfltlas
Iwl0 Tl'lhuTlal
tluvj{los
Ulllolttnll'lItos,

,

di' ("ontas 1'0111a fluottll;ail 111'll1io ....
"1'1
l)(h tl'rlllOs do dl'crl'to
11.11~:!:2'-)7).

1
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'I'oncuto-coronel
de infantaria, do Tribunal Militar Especial do Lisboa, Luiz Augusto
de Oliveira Franco,
major, do batalhão de caçadores n." G, Jaime Duarte
da Fonseca Fabião, capitão de infantaria,
adido, em
serviço no Mínistério do Interior,
na guarda nacional
republicuna,
Loysik da Ponseca Araújo, e tenentes, do
rogirnonto de infantaria n.? 12, Pedro Joaquim, de infantaria, da 2. a Repartição do Cj uartel general da 1. a região militar, Humberto Augusto do Almeida e adido,
cru serviço
no Ministério
do Interior, 1111. policia de segurança pública, Ro~ério Abrnnchos du Silva, nos termos da alínea f) do artigo 31.° do ,decreto,lei n. ° 28:-í02~
de 31 do Dezembro do 1937, modificado pelo decreto-lei
n. ° :!8:48l, do 19 de Fevereiro último, devendo SOl' consitlerudos nestu situação desde 31 de Dezembro de 1937.
Tenente-coronel,
da Direcção
da Arma de Artilharia,
Walter Lima, capitãis, do grupo independente
de artilharia do montanha n.? 15, Gaspar Malhoiro Pereira
do Castro, da 3.a Rcpartiçêo
da Ln Direcção Geral
dõsto Ministério, Filipe Pereira Marcolly, no quadro
da arma, José Francisco Baleísão do Passo, todos de
artilharia,
nos termos da alínea f) do artigo 31.° do
.Iecreto-Iei n." 28:40:3, do 31 de Dezembro
de 1937,
modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, do 19 <lo li'en'reiro último, devendo ser considerados
nesta situução
110s<1e31 de Dezembro de 1937.
CapiWi~, do regimento de infantaria n." 3, Albano Josó
(ln Cruz, do batalhão de caçadores n.? 5, Francisco
Dias Furtado,
do batalhão do ciclistas n.? 1, Rogério
Augusto, do distrito de recrutamento
e reserva 11.° 15,
Aníbul l\Iarroiros Dias, adidos, em serviço no l\Iinistér~1)do Interior, na guarda nacionnl republicana,
Manuel
Ventura Lopes e Augusto de Sousa Medeiros
tonen.
'
1 regimento
tos, (O
do infantaria
11.° 15, José Mateus
Júnior,
do regimento
do infantaria
u." 1~, Manuel
Cândido
da Silva o Francisco
13otol110 Cardoso , do
,
reglll1Cnto do infantaria
n.? H), Auzusto
Natividade
da ~ily~1,_do batalhão indepondonto doOinfantarin n.? 22,
J aso J úlio do Matos, do batalhão indej)cndpllto de infa:ltarin n.? 24, José Baptista Vilan Porciru, do distnto ,de, recrutamento o reserva !l.O 1, ::\Ianuel Josó,
do c1!stnto elo recrutamento
e 1"e801'\'a n.O G, AbratlO
:\fatias gr:; 11eriz, do batalhão do caçaJol'os n. ° 7, JOilO
Tomaz dos Hpir:;, do batalhão de car;adores lI.O 0, l\lário Pinheiro,
do batalhão
de ciclistas !l.0 1, Alltónio
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Palos e adidos, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
A volino Hilário Riboiro, Francisco Pires, João Augusto Lopes, Ernesto
Maria dos Passos, Francisco
J 000 de Almeida e, na
policia de segurança
pública, António Folgado Dias
Üatana, todos de infantaria e suprnnumerários
permanentes, nos termos da alínea b) do artigo 31.° do docreto-Iei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de 19 do Fevereiro
último, devendo SOl' considerados
nesta situação desde
31 de Dezembro de 1937.
Capitãis, do regimento do infantaria n.? 3, Joaquim Ferreira da Silva, do regimento de infantaria n. ° G, com
o curso da arma, Joaquim
Alves Pinto Coelho, do
regimento de infantaria 11,° 9, Daniel Pinto de Barros,
do regimento
de infantaria n." 14, Manuel Rodrigues
Dias Júnior, do regimento de infantaria H,O 18, Celestino Soares Carneiro e José Neves Eugénio, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Rui José da Silva Loureiro, do batalhão
de caçadores
n.? 9, Manuel José
Rebêlo e António Ferreira Linharos Nobre, do quartel general da 1. a região militar, Carlos Adriano Fonseca, da direcção do serviço do obras o propriedades
militares dos Açôres, Augusto Oliveira da Cunha, no
quadro especial, Rogério
Correia Ferreira
e adido:
cm serviço no Ministério do Interior,
na polícia de
segurança
pública, Alberto
Cândido Rebolo Branco,
todos milicianos de infantaria,
do extinto quadro espocial, nos termos da alínea a) do artigo 31.° do decreto-lei
n." 28:4.02, de 31 do Dezembro de 19:37,
modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerados
nesta situação
desde 31 de Dozembro de 1937,
Capitão, em serviço no Ministério da Educação N acional,
J\fanuel António Granjo. o tenentes, em sorvico BO
Ministério do Interior, Antero Albano da Silva Cuhral
o, no das Colónias, Alfredo Angelo Salgueiro da Silva
Pereira,
todos adidos e milicianos do infantaria,
do
oxtinto quadro especial, 110S termos da allnea a) do
artigo 31.0 do decreto-lei n. ° 28:402, de 31 do Dezomhro do 1937, modificado pelo decreto-lei
n.? ~8:4R4,
do H) do Fevereiro
último, devendo ser considerados
nestn situação desde 31 do Dezembro de 19:37,

,.

(Visf\llnR pelo T'ríhunnl do Contas
"Idos omolnmoutos,
nos termos

com [L ano tnção de sororn It.,_'~
do decreto 11,0 22:257).
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Capitãis,

do regimento
de infantaria
D.O 18, Guilherme
Joaquim de Mesquita, do batalhão do caçadores n.? 6,
Joaquim Diogo Correia, ela l.a Repartição
da V' Direccão Geral dêste -:\Ii.nistério, António Dias, ela 2.:l Repartição da 3.:1 Direcção Geral dêste Ministério, Jorge
Abílio da Veiga 1\Iagalhãis, da direcção do serviço de
obras o proprieelades
militares
da 1.:1 região militar,
J{)ão Baptista Corroia de Araújo, e adido, em serviço
no 1Iinistério
do Interior, na policia de segurança pública, Alberto Guimarãis Baptista, todos milicianos de
infantaria,
do extinto quadro especial, nos termos da
alínea a) UO artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:-102. de
31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei
n.? 28:J8J, do 19 elo Fevereiro último, devendo ser
considcrudos nesta situação desde 31 ele Dezembro de

1037.

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, Eduardo Voiga
Ferreira,
nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do «lecreto-Iai n." 28:JOJ, do 31 de Dezembro de 1937, por
tor sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar do inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril do 1938.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospocial, do batalhão de caçadores n.? 8, António Maria
l\lrroira,
nos termos da alínea a) do artigo 31.° do
decreto-lei n.? 28:402, do 31 de Dezembro
dtl 1937,
mOllificado pelo decreto-lei n .? 28:484, de 1\) do Fevereiro último, devendo SOl' considorudo
nesta situa<;[0 desde 31 do Dezembro
do H)37.
(VJsadas polo 'I'rfbunal
devídcs emolumentos,

do Contas com a anotação do não
nos te-rmos do decreto n.? 22:2::'7).

f..('rCHl

Capitãis miliciano::;, do extinto quadro especial, do regilll~lltO do cavalaria n.? 3, Augusto C6811r da Silva Pererr a 0, do regimento de cavalnrin n ," 7, Raúl A li I'lIS to
Nogueira llaptista do Carvalho, !lOS termos da alínea a)
do artigo 31.0 do decreto-lei n.? 28:402, do 31 do Dezembro do ~937, ~10clif1t:ado pelo decroto.loí n.? 28.484,
do 19 de li overeiro último, devendo SOl' con~idora<los
nesta situação desde 31 do Dezembro de 19:n.
Capitão,. do )~eg~monto (10 artilhnrin ligeira n.? 13,Manuol
AntóniO l11111ao, o tenentos, <lo batalhão de ('a(';l(lo1'OS
n. o í, J OrlO da Coneoir,ào PP!' ira, do (1"1\1'101 :renNal
.~
•
(aI 4 . A regUlO
rol'1'Ita!', J o~ó dos ~alltoR, todos do r-.extll1to
<llwdro auxiliar tIo artilharia,
nos termos da alínea c)

2\)()
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do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, d0 31 de Dezemhro de 1937, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484,
de 19 do Pcvereiro último, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 ele Dezembro de H)37.
[Vi sudas pelo Tribunal do Contas com a anotuçiio do scrom de
vides emolumentos,
1108 termos do docreto 11.° 2~:257).

,

Ünpitâo, do regimento ele artilharia ligeira n.? 3, Jorge
Botelho Moniz, nos termos da alínea.f) do artigo 31.~
elo decreto-lei D.O 28:402, de B1 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei D.O 28:484, do 19 de Fovoroiro último, devendo ser considorndo nesta situação
desde 31 de Dezembro ele 19:37.
Capitão miliciano do serviço de admiuistração militar, (lo
extinto quadro especial da 3.a Iicpartição da 2.a Direcção Geral désto .Ministério, Francisco Jacinto Ri
beiro Soares, nos termos da alínea a) do artigo 31.0
do decreto-lei n.? 28:-102, do 31 de Dezembro dp 1937.
modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, do 19 do F€I"oreiro último, devendo ser considerado
nesta situação
desde 31 de Dezembro ele 1937.
Capitão miliciano do serviço ele administração
militar.
do extinto quadro especial, da Agência Militar, Luiz
Antônio de Oliveira, nos termos da alínea a) do artigo 31.° do docroto-loi n.? 28:-102, do 31 de Dezombrn
do 1U;37, modificado pelo decreto-lei H.O 28:484, de Hl
do Fevereiro
último, devendo ser considcrudo
nesta
situação desde 31 do Dezembr-o de 1937.
(VbuIlas )11'10 'tr+tmna!
dovídos l'1II01U1llClIlOS,

cio Co nt ns com a anotação II,.. não SI'r('I1'
nos termos do dvcrct c 11,0 :!~:2,J7).

Uapitãis chefes de bunda do música, do regimento de infantaria n.? 3, Artur Ribeiro, do regimento do infantaria n.? 1\), João Pereira Biscaia, do batalhão indopendente de infantaria 11.° 23, António da Piedade
Vaz, do batalhão do caçadores n. ° 7, 'I'oruaz .Torgl'
Júnior, elo Colégio Militar, ~lHIlU('1 António Ribeiro,
adido, no Ministério da (~ducaçiío Nacional, Gustavo
Augusto Coelho e. cm dispouibilidadc,
Guilheruu. Joaquim Boto da Piedade, nos termos da ulíuou 1') do
artigo :31.0 <lo decroto-loi n.? ~8:402, de 31 de Dezembro (lo 1037, modificado ]>('10 dl'ercto-Iei 11,° 28:48-1.
de 1\) do Feveroiro último, (}pyondo f;or COllHidprados
nesta si tuação d(lH<le :31 do Dozemhro do 1 n:n.
Cnpitãis do extinto quadro do piealloroH militareH, du
:\.0 grupo do regimento d(' cavalaria 11.° fi, IIerm!niu
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Gonçalves Carneiro 0, do regimento de tolegrafistas,
Arnaldo Tavares,
nos termos da alínea c) do artigo
;31.° do decreto-lei n.? ~8:402, do 31 do Dezembro do
1937, modificado pelo decreto-lei n ," 28:484, do lO de
Fevereiro último, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 do Dezembro do 1931.
'I'enentos,
do regimento
de infantaria
11.° 1, Jos6 Joaquim Cortes das Dores, do regimento
de infantaria
n.? 12, J086 Luiz Simão Saraiva,
com o curso da
arma, do regimento do infantaria
n.? 13, Manuel António Tcixeiru de Macedo, (lo regimento do infantaria
11.° lU, Aruielim Cândido do Moura Diniz o Herculano Rosado Ramalho,
elo regimento
do infantaria
n.? 18, Aucíndio Forreirn dos Santos, do batalhão independcnto
de infantaria n.? 2-!, Jacinto da Silva Pacheco, do bntalhão
do metrulhudorns
n.? 1, Silvério
António da Fonseca Lebre, do batalhão de caçadores
n.? G, António Pires Antunos, do quartel general da
1.a região militar, António Lopes Chaves o, no extinto q uadro, Luiz Alcido Nunes, todos milicianos de
infantaria,
do extinto quadro especial, nos termos da
ulínoa a) do artigo 31.° do decreto-lei n. o 28:402, do
31 do Dezembro do 1937, modificado pelo decreto-lei
n.? 28:484, do 19 do Fevereiro
último, devendo ser
considorndos
nesta situação desde 31 do Dezembro do
1937.
(Visadas pel o T'r ibunul do Contas com n anot nção dL' Sl'rt,HlI devidos cmotumcuto-,

110S

tormos do decreto

n.? 2~:257).

"renentes, do regimento
do infantaria n.? G, Diamantino
António Brandão
da Cunha Leito 0, om serviço no
grupo independente
do aviucão de protecção e combate>, J01LO dos Santos àlartins, ambos de infantaria,
supral~llmerários
permanentes,
nos t('r11108 da ullnoa b)
do artu-o Bl.° do deere to-Ioi n ,? ~8:402, de 31 do Dezomhro de 1937, modifieado pelo decreto-lei n,? 28:484,
de 19 de Fl'voreÍro último, dp\-cudo ser considerudos
nesta aituação dcsde :31 de Dezembro do 1037.
'I'onentos, do batalhão do cucadorea H.O 9, Manuel Fernandos ~olicaJ~o~ ~a. 3.a Hoparti~uo da 1.:1 Din\("~ão
GoraI (h sto :Umlsteno, Mallllel Angnsto dos -:\Iúrtires
Falcão o a(lido, cm ~oryj~o no -:\Iinistério do Intorior,
na l'0lkia (10 segnran(:n pública, Á\lherto ~[orcjra Ut~
Cl'l~Z, t~)(los (lo infantaria. nos t01'1l10S <la alínea.n
do
0
artigo .31. do decr('to-Iei Jl.O ~8:-itl~, do 31 do [)ozembro do 10:37, modificado pelo decreto-lei
11.° :?8:484,
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ele 19 de Fevereiro
último, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 de Dezembro
de 1937.
Tenente, do regimento de infantaria 11.° 21, Vicente Gonçalves Borges, nos termos da alínea (t) do artigo 1.0
do decreto-lei 11,° 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 5 do Abril ele 1938.
Tenentes,
do regimento
de infantaria
n." 6, José Augusto Aires Torres, do regimento de infantaria n.? 9,
Eugénio
de Loureiro
Almeida Fontes, do regimento
de infantaria
n." 13, Amadeu de Almeida Teixeira,
do regimento de infantaria n.? 18, José Antunos Boavida, do batalhão
independente
do infantaria
n." 22,
Domingos
Martins Romão, do batalhão
de caçadores n.? 1, Joaquim da Silva Caldas, do batalhão
de
caçadores
n, ° 4, Alfredo Leotc, do batalhão
de caçadores n. ° G, J OSÓ de Almeida, do batalhão de caçadores n.? 7, Condorcet Pais da Cunha e Sá, do batalhão
de caçadores
u.? 8, Carlos Marques Neves, todos milicianos de infantaria,
do extinto quadro especial, nos
termos
da alínea a) do artigo 31.° do decreto-lei
11.° 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937, modificado
pelo decreto-lei D.O 28:484, de 19 de Fevereiro último,
devendo ser considerados
nesta sitnação desde 31 elo
Dezembro de 1\:)37.
Tenentes, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional ropub licana, Armando Vitorino Ribeiro o, na
polícia do soguranca
pública, Hermínio
da Assunção
Castro.> ambos adidos o milicianos do infantaria,
do
extinto quadro especial, nos tormos ela alínea a) do
artigo 31.° do decreto-lei n .? 28:402, de 31 do Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei
n." 28:484,
<lo 19 de Fevereiro
último, devendo ser considerudos
nesta situação desde 31 do Dezembro do 19137.
(Yisndas
dcvldos

pnl o '1'l'ihuJlal
oruo

lumoutos,

Cuntns
nos tonuos

tle

co m fi anot ação de nlo sereia
do docrct
o 11,° 22:257).

Reforma
Coronel do corpo do estudo maior, no quadro, Joaquim
Maria elo Olivoirn Simih's o tenente-coronel,
do batalhão do cacadores 11.° 1, l\bnuol Duarte Lo pos Subtil,
por torem sido julgados
incupazes do todo o serviço
pola junta hospitalar
do inspecção, .lovondo sr!' considcrados nesta situação, rospcctivumente,
desde 4 do
Abril o 21 de Março do 1038.

2.' Série

Coronel
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, aupranumerário,

da Direcção
do
Augusto da Paixão, por ter sielo julgado incapaz de todo o serviço
pela .i unta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 18 ele Abril elo 1937,

Serviço de Saúde ::\Iilitar, Fernando

(Yi:-;ndas pelo Tribunal de Contas com a nnotuçüo do serem
vídos omotumont os, uos termos (lo docret o n." 22:257).

Por portarias

du-

ele 16 do corrente mês:
Reserva

Coronóís

do engenharia,
da direcção da arma, Artur
Rocha Schiappa J\Iontoiro de Carvalho e, do Instituto
Profissional
dos Pupilos
dos Exércitos
do Terra
o
Mar, Jaime Eduardo dos Santos Paiva, nos termos da
alinea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:40-1-, do 31
(le Dezembro
ele 1937, por terem sido julgados incapazes do serviço activo peja junta hospitalar
de in specção, devendo SCJ;. considorados nesta situação desde
12 do Marco do 1938.
'
Coronel, gra<lllado, de f'ng<,nharia, adi <lo, em serviço no
Ministério do Comércio e Indústrin, Francisco do Assis
do Barcelos Coelho Borges, nos termos da alínea a)
do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:40J, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite> do idade,
devendo ser considorud o nesta situac-ão d osrlo 26 de
Abril de 1038.
>
Coronel módico, inspector
da 3." inspecção do serviço
do saúde militar, Alberto dos Santos Montoiro, tenont08-('oron6i8, farmucêutico , da Direcção do Serviço do
Snú~e. :\lilitar, Jaime José da Costa, o do serviço de
adlllll1lstraçãu militur, 0111 inuctividudo
J'osé Barbosa
Came.io o capitão do extinto quadro d o oficinis do secretariado
militar, do t rihunnl militar ter ritorial de
Viseu, Junuário
Simões da Silva, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decretolei n.? ~8:-WJ, ele 31 de
Dozom ~ro de>.1037, P?r terem sido julgados inca pazes
do serviço acti ~'o pela junta ho.spitalar de inspecção, devendo SOl' considerudos nesta filtuaç'rlO, respoctiv.uncnte,
desde 28 de :'\[arço, 4: de Abril, 7 (lo Fcvoroiro
14do Ahril de 1038.

°

('·j~nuas polo 'fl'ihunal do ('onta~ com a anota~ão (lo uno SI.·rl'lI.
do\'hlos eu\olulUonlos, JlO!; t01"1110S do dÜl~rúto 11,0 22:257).
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Coronel médico, director
do serviço de saúde militar,
Manuel Rosado Fernaudes
Gião, capitãís, farmacêutico, da Ln Repartição
da 2." Direcção Geral dõsto
Ministério,
Carlos Augusto Cordeiro e do serviço de
administração
militar, da 3. fi Repartição
da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Armando Vergílio Pinheiro
da Silva Azevedo e, da Direcção do Serviço de Admitração Militar, Carlos Eleutório de Almeida, e tenente
do mesmo serviço, adido. no Ministério elas Colónias,
Augusto
César Justino Teixeira,
nos termos da alínea.f) elo artigo 31.° elo docroto-Iei 11.° 28:402, de 31
de Dezembro
de 1937, modificado
pelo decreto-lei
n." 28:48-1, de 19 de Fevereiro
último, devendo ser
considerados
nesta situação desde 31 ele Dezembro ele
Hl37.
Tenente-coronel
do aeronáutica,
no quadro da arma,
Mário da Costa França e capitãis da mesma arma, do
grupo independente
de aviação de bombardeamento,
José 1\1aria da Silva .Gucdes Júnior,
do batalhão de
aerosteiros,
Jacinto Henrique de Paiva Simões, do depósito do material aeronáutico,
Taeleu Lopes da Silveíra 0, da Escola Militar de Aerônáutica, João de Sonsa
Soares, nos termos da alínea d) do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 do Dezembro elo 1937, modificado pelo decroto-Ieí n.? 28:484, de 19 do Fevereiro
último, devendo SOl' considerados
nesta situação desde
31 de Dezembro de 1937.
(Visadas polo Trtbunul
devidos emolumontos,

Tenentos-corouóis

,

do Contas
nos termos

com a Indlcaçâ o do SPl't'1l1
do decroto n.? 22:257).

do serviço do administração
militar,
de administração
militar, José Au.ln 2.a companhia
gusto 8ít da Costa e adidos, em serviço nas oficinas
gerais
do fardamento
o calçado, Jaime Pereira
da
Silva e Eduardo Hipólito de Campos, nos termos da alinea c) do artigo 1.0 do decreto-lei 11.° 28:-104" de 31
do Dezembro de 1\:)37, devendo ser considerados
nesta
situação dosdo 9 de Abril de 1038.
:Jf1~jor, da Direcção
da Arma de Artilharia,
Alfredo
Horácio
da Cunha Nery, capitãis,
do rogimonto
(lo
artilharia
de costa n.? 2, José da Silva Dias, do serviço meteorológico
do exército,
António da Purifica(:tW Ferreira e tenente, do grupo mixto indcpcndonto
de artilharia
montada n.? 14" Artur Josó Fernandes,
todos milicianos,
do extinto C[ uadro especial, nos ter-

2." Série
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mos da alínea a) do artigo 31. o do decreto-lei n. ° 28:402,
de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n. ° 28:484, de 19 do Fevereiro último, devendo
ser considerados nesta situação desde 31 de Dezembro
de 1937. (Visadas pelo Tribunal de Contas com a anotação c e n ão serem
devidos

emotumonros,

nos termos do decreto n.v 2~:257).

~Iajor do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário permanente, José Malaquias, nos termos da
alínea b) do artigo 31.° do decreto-lei 11.° 28:402, de
31 de Dezembro de Hl:17, substituído pelo decreto-lei
11.° ~8:48-1:, de 19 de Fevereiro último, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Dezembro de
1937.
('-isada pelo 'I'rlbunul de Contas com a anotação do serem dovídos omolumeutos,

nos termos do decreto n," ~2:257).

de pioneiros, no extinto quadro, Pedro Ribeiro
dos Santos, de caminhos de ferro, da direcção do serviço de obras o propriedades militares dos Açores,
Vicente de Chaves Cimbron Borges de Sousa e adido,
em serviço no Ministério do Comércio e Indústria,
João Carlos Alves, todos milicianos do engenharia, elo
extinto q uadro especial, nos termos da alínea a) do
artigo 31.° do decreto-lei 11.° 28.402, ele 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n.? 28:48J,
de 19 de Fevereiro úl timo, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 ele Dezembro de 1937.
Capitão miliciano do pioneiros, do extinto quadro ospoci~tl.' da direcção do serviço do obras o propriedades
mllLtares da 3.a região militar, Haúl Alfredo da Silva
Gomos, nos termos da. alínea c) do artigo 1.0 do
drcroto-loi u.? 28:404, do 31 do Dezembro de 1937,
devendo RPr conslderado nesta situação desde 18 de
Abril do Hl38.
Capitãis, módico, do batalhão de caçadores n.? 9 José
Joaquim Machado Guimarãis
Júnior o cirurfri:l~ dentista,
do
hospital
militar
rczional
n. ° 1 Fra~cisco do
, . L
.
1'a~la
agoa, ambos milicianos do extinto quadro ospecial, n~s termos da allnoa a) do artigo 31.0 do
decreto-lei n. ° 28:-102, de ln de Dezemhro do 1937
lllod!ficu:lo. pelo decroto.Io] n.? 28:484, de 19 do Fe~
\'01'0IrO
último, devendo SPI" considerados nesta situa<;ãodosdo 31 de Dezembro do 1937.
Üapitãis,

b

(VIsadas pelo Tr íbunal
devidos emolumentos,

,

de Contas com a nno tnçã o de não serem
ucs rormos do d ccr+tc n." 22:257).
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Capitãis médicos milicianos. do oxtinto quadro especial,
elo regimento
do infantaria
n." 14, Herberto
Freire
Ruas e, do grupo de artilharia a cavalo n." 2, Joaquim
Mendes Pedroso da Costa, nos termos da alínea a) do
artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezernhro de 1937, modificado pelo decreto-lei
n.? 28:484,
de 19 de Fevereiro
último, elovondo ser considerados
nesta situnção desde 31 do Dezembro de 1937.
(V.sada pelo Tribunal de Contas com a an-otrH;ão de serem dovídos emolumentos,
n03 termos do decreto
0.° 22:257).

Capitão veterinário,
da 4. a Repartição
da 2. a Direcção
Geral dêste Ministério,
António 'I'avarcs
Lebre, nos
termos
da alínea a) do artigo
.1.0 do decreto-lei
n .? ~8:40J, do 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limito de idade, devendo ser considornd o nos ta
situação desde 21 do Março de 1938.
(Vlsndn polo Tríbunal <10 Contas com a anotação do não serem
devidos omolumoutos, 110S termos do decreto n.? 22:257).

Capitais milicianos do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, da direcção do mesmo serviço, Luiz Gonçalves Robordão, do depósito geral de
material de aquartelamento,
Júlio Ribeiro da Costa, e,
adidos, das oficinas gerais do fardamento
e calçado,
Henrique
da Câmara Cruz Sobrul e em serviço no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana, Felisberto
José Tuvaros e Leonel de Lima Barreto Xardoné,
nos termos da aliucn a) do artigo 31.0
do decreto-lei
n.O 28:4,02, <lo 31 de Dezembro de Hl:37,
modificado pelo decreto-lei li. o 2i:l:J8J, de 10 do Fevereiro último, devendo sor considerados
nesta situação
desde 31 de Dezembro <lo 1037.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
supranumerário
permanente,
da Escola Central do Oficiais,
Carlos Marques Alexandre, nos termos da alínea b) do
artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, do 31 de Dezombro elo 1037, modificado pelo decreto-lei n.? 28:4:8J,
de 19 do Fevereiro último, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do 1\):37.
(Visadas palo 'I'r-lbunnj do Con tns com a 1lnotlwnO do s( rem dü~
vldo s cmolumonto-,
nos termos do decreto u,O'2t:2f)'7).

Capitão
do extinto
quadro
auxiliar
do artilharia,
do
grupo independente
elo artilharia
de montanha n.? 12,
António de Figueiredo,
nos termos da alínea a) do

2." Série

artigo
bro de
vendo
Março
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1.0 do decreto-lei .n.? 28:404, de 31 de Dezem1937, por ter atingido o limite de idade, deser considerado
nesta situação desde 29 do
de 1938.
[Vtsndn pelo Tribuna] de Contas com ti. anot acüo de não serem
devidos emolumentos. DOS termos do docreto n," 22:257).

Capitãis
do quadro auxiliar
do serviço de saúdo, no
mesmo extinto quadro, José Martins, na Direcção do
Serviço do Saúde Militar, Sebastião Pereira Dias, da
3. a companhia
de saúde, J erónirno Malafaia da Costa
r, do hospital militar regional n.? 1, José Martins Loureiro, o tenente do mesmo extinto quadro, do Hospital
Militar Principal
de Lisboa,
José Maria Rodrigues
Valento Júnior, nos termos da alínea c) do artigo 31.°
do decreto-lei n.? 28:40:3, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n." 28:484, do 19 do Fovereiro úLtimo, devendo S0r considerados nesta situação
desde 31 de Dezembro de 1937.
(Ví sada pelo Tribuna]
vidos omolurncnrcs,

do Contas com a ano tnçllo do serem
nos termos do decreto 11.° 22:257).

do-

Tenente de artilharia,
adido, cm serviço no Ministério do
Tntorior , na polícia do srgurança
pública, José dos
Santos Oliveira, nos termos da alínea.f) do artigo 31.°
do decreto-lei n." 28:402, (le 31 do Dozembro do 1937,
modificado 1)010 decreto-lei n.? 28:484, de 19 de F'evoreiro último. devendo ser considerado nesta situação
desde 31 (lo Dezembro do 1037.
Tellentos milicianos do serviço do administração
militar,
do extinto quadro especial, no extinto quadro,
Junuúrio de Almeida Filipe, e da B.a Ropartição
da
2.a Direcção Geral dêste Ministério, José Ferreira,
nos termos <la alínea (I) do artigo 31.° do dccroto-Ioi
11.° 28:4-02, de 31 de Dezembro de Hl37, modificado
pelo decreto-lei 11.° 28:4.84, do 19 do Fovor ciro úl tim o,
devendo ser considorudos
nesta situação <108(}0 31 de
Dezem b1'O do 1037.
.
[Vixud.rs p010 Tribunall10 Coutas com a anotação de não serem
devíüos cmolumuutos,
nos toemos do decreto n.? 22;~j7)'

'I'enontos do serviço de administr-ação militar, suprunumerúrios permanentes,
ela 3.a Repartiç:'to da ~.a Dir('cçilo Geral dôsto Ministério,
Antero da Silv« Pereira Guimarãis
e. do depósito geral do furdnmento o
calçado,

Paulo

Arnaut

'I'avcira

da Paixão

Metelo, nos
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da alínea li) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, do 31 de Dezembro de 1937, modificado
pelo decreto-lei n." 28:48+, de 10 do Fevereiro último,
devendo SOl' considerados
nesta situação dosdo 31 do
Dezem bro do 1037.
termos

Tenentes
do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, da Repartição 8er111 dêste Ministério,
Eduardo
da Cunha e Sousa, o do quartel general da 2.n região
militar, Artur Martins, nos termos da alínea c) do artigo 31.0 do decreto-lei TI.O 28:402, de 31 de Dezembro
do 19:37, modificado pelo decreto-lei n. ° 28:484, do 10
de Fevereiro
último, devoudo ser considerados
nesta
situação desde 31 de Dezembro de 1937.
Tenente
do extinto quadro
auxiliar de artilharia,
do
grupo independente
de artilharia
de montanha TI.O 15,
António José da Costa, 110S termos da alínea c) do
artigo 31.° do decreto-lei
11.° 28:-!02, de 31 de Dezembro de 1037, mudiflcado pelo decreto-lei 11.°28:+84,
de 10 de Fevereiro
último, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro de 1937.
(Visadas poJo Tribunal
"idos emolumentos,

tio Contas com o. anotação de serem
termos do docroto 11.° 22:257).

U~-

110S

Por portartas de 20 do corrente mês:
Reforma

General,
artigo

no quadro, João de Almeida, nos termos (lo
1.0 do decreto 11.° ~r):317, de 13 de Maio do
1035, devendo ser considerado nesta situação desde 1:!
de Maio de 1038.
(Vlsadapolo
Tribunal IIp Contas com a anot ação do uno sorcm
devtdcs om ol ument os, 1IOS turmos do decrutc n." 22;~[)7).

Coronel, na situação de reserva,
Casqueiro,
nos termos
do
!l.0 25:317, do 13 de ~[aio do
siderado. nesta aituação desde
(Anotada

..

João
artigo

Barbosa da Silva
1.0 do decreto
1935, devendo ser con12 de Maio do 1038.

polo 'I'rthuua l do COI1t"ns om 21 do Maio do 103~).

'I'encnto-corouel
de aeronáutica,
(la direcção da arruu,
Alberto Lolo Portela e cn pitão, do regimento do artilharia ligoiru n.? 1, Armunrlo
de Sousa Lami Varela,
llOS termos do artigo 1.0 do docrcto
n.? 2h:iH7, do 13
do Maio do 1035, devendo ser cousidorudos nostu :,;ttuação desde 12 de Abril (lo 10:38.

2,' Série
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Major de infantaria, no quadro da arma, Lúcio de Campos
Martins, nos termos do artigo 1. o do decreto o. o 25:317,
do 13 de Maio de Hl35, devendo S0r considerado nesta
situação desde 12 de Abril de 1038.
Major do serviço de adminietrnção militar, no quadro.
António Augusto da Costa Alves o capitão miliciano
elo mesmo serviço, do extinto quudro especial, Anlb al
Gonçalves da Paixão, nos termos do artigo 1.0 elo
decreto n." 25:317, do 13 de Maio do 193~, devendo
SOl' considerados nesta situuçâo desde. 12 de Abril lk
1938.
(Y,~adas
pelo Tr-l bu n a l do Co ntns
a anolnçii.o do não ser e:u
<'0111

dovtdo s omolumoru

Ministério

os , nos lermos do decro to n.? 2:l:'7).

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 28 de Março do corrente

ano:

(Visada polo Tr-lbun a! de Coutns cm 18 do Abril d e 1938. Nilo
são dovlrlo s cmol umeutos, nos t arm os do decreto n.o 22:25'i).

Reforma

Co nsidcrudo na situação do reforma ordinária, dosde 4
de Fevereiro do corrente ano, o alferes, na situação
de reserva, inválido de guerra, António Rosa do Cal'
valho, por tor sido julgado incapaz de todo o serviço,
nos termos da alínou 11) do artigo 4.0 o n.o G.o do artigo 5.0 do decreto n.? 21:000, de 1G de Dezembro
do Hl32, modificado pelo decreto n.? 2õ:548, do 27
de Jnnho do 1935.

vMinistério

da Guerra _La

Por portarias de

PROMOÇOES'

Direcção Geral-

m de

2.a Repartição

.M((}'~'o riu CO/Tente ano:

Adidos

i\fnjor, o capitão dr. infantaria, adido, em serviço no l\linistório das Finanças, na guarda fiscal, António Luiz
Salgueiro Fragoso.
(Vlsnda pele 'I'ríbunnl
do Contn. 0111 22 do .\ 1>1'11
de 1038. São
devldos omotumoruos,
nos turmas do ducroto !l,o 22:257).
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Capitão, o tenente de artilharia, adido, cm serviço no "Ministério das Colónias, Alberto Ferreira de Macedo
Pinto.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Ahril <lo 1938. Rão
dovidos

;

POI'

emolumentos,

nos termos

do decreto

n.? 22:257).

de 26 de JlJarço do corrente ano:

portaria

(VIsada polo Tribunal
devidos omolumentos,

do Contns om 18 do Abril d. 1938. São
nos termos do decreto D.o 2!:257).

Quadro da arma de cavalaria

:\[ajor do cavalaria, com o curso do estado maior, o capitão de cavalaria, com o mesmo curso, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Humberto do Luna
ela Costa Freire o Oliveira, contando a antiguidade
desde 12 de Março do 1936, com todos os direitos
inerentes.
P01'

portarias de 16 de Abril findo:
(Visadas pelo Tribunnl
devidos emolumentos,

de Contas om G do ~Iaio de 1938. São
nos termos do decreto u.? 22:257).

Quadro tia arma de infantaria

'I'ononte-coronol , o major do infantaria, da 2.n Repartição da Ln Direcção Geral dêste ~Iinistério, A lborto
Herculano de Morais.
Xlnjor, o capitão, do regimento <10 infantaria n.? 5, Armando Afonso Henriques.
Adido

Tenente coronel, o major do infantaria, adido, em serviç-o no Ministério das Finnnçns, na guarda fiscal, Álvaro Pacífico do Oliveira e Sousa.

pOJ' portarias

de 23 de Abrilfindo:

Ministério da Guerra - Arquivo Geral

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro, do hospital militar regional n.? 1, Amórico Pires Loureiro.
(Visnda polo 'I'ribunnl
devidos emolumentos,

do Coutns cm lO do )1,,10 do 1038.
nos termos do decreto 1l,022:257).

"'0
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Quadro da arma de infantaria

:JIajor,

o capitão

de infantaria

Lúcio do Campos

l\Iartins.

(Visada pelo 'I'rlbuual
cio Contas cm 21 do Mai o do 1038. Suo
doví dos emolumento ...., BO ... termos do dec ee to n.? 22:257).

Distrito

de recrutamento

Tenente-coronel,
o major
de Vasconcolos.

do infantaria,

(Visada pelo Tribunal
do,ldos omolumontos,

Pai' portarias de 30 de

sub-chefe,

Artur

do Contas em 10 de Maio do 1038.8"0
nos termos do docreto n.? 22:~(7).

.u-u findo:

Conselho fiscal dos estabelecimentos
do Ministério da Guerra

Tenente-coronel,
militar, vogal,

n.· II

e reserva

o major do serviço
Alcide de Oliveira.

produtores

de administrução

(Visada polo Tribunal de Contas em 12 no ~raio de 1038. São
dovtdos emolumontos, nos termos do decreto u." 22:257).

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Oapitãis,

os tenentes de artilharia,
com o curso do estado maior, do regimento
do artilharia
ligeira n." 1,
Abel dos Anjos da Rocha, do regimento de artilharia
ligeira n.? 4, Emílio Ramos Afonso e, do grupo independente
de artilharia
til' montanha 11.° 15, José António da Rocha Beleza Ferraz,
todos nos tÓl'IDOS da
segunda parte do artigo 24.0 do decreto-lei n.? 28:402,
de 31 do Dezembro
de 1937, contando a antiguidade
~escle 25 de Abril de 1938, por terem sido julgados
Idóneos para o serviço do corpo do estado maio!',
preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(Visadas pnlo Tribunal de Conto. 0111 11l de Maio do 1038. São
, devIdos cmo lumont os, 1108 t crtuoê do decreto n 022:257).

Adidos

rrenentes-coro116is,
os majores do serviço de administra~ào militar, adidos, professor dn Escola do Exérclto,
Eduardo
Guedes de Carvalho Meneses e, em serviço
no ~Iil1ist6rio do Interior, na guarda nacional republicana, Artur Armandc
do ~Iagnlhãis Correia.
(Visada pejo 'rrlhunal
duvldos emolumentos,

do Couras OIU 12 ~" )fni~ d.~o~9:l8.~ã"
nos: termos do dl'\ roto o. 22 ....07).
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PaI' portarias

2." Série

de 7 do corrente mês:

Direcção da Arma de Aeronáutica

chefe da 1.a Reo Almeida,

'I'enente-coronel,
o major do aeronáutica,
partição, Carlos Fernando da Cunha

{Vl ...ada pote Trihunal do Contas em 21 do Maio do 1938. Silo
de vido s omolumentua,
nos ll\t'HlOS do docrot o n.? 22:257).

Hospital militar auxiliar de Belém

Capitão do oxtinto q uadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo oxtinto quadro José do Nascimento Santareno.
(,'j:.;:Hlapt\lo
Tl'ihunal du ('olltns om 21 dl' 'faiu dtl inss, ~;:o
de

vld

c s

omotumont

1.1I'1ll0~ do

o .... , no-,

duc

re

11.° 2:!:2;";7).

to

Adido

'I'enente-coronel,
o major de aeronáutica,
adido, das
oficinas gerais <lo material aorouáutico,
Carlos Estovos Beja. (Yismla pelo Tl'ilJunal
Contas
em 2G uo Maio do 1.!.~3S. São
(1<.\

dt'\'idos e mol um.vnt

POI' portarias

o c nos t ormos

do ducret

o 0.° 22:257).

de 14 do COITeJlte mês:

(Yisarlas

dovldos

pol o Tdhuoal
omotumout

dl'

o s,

orn 24

Coutas
1I0S

tOJ'IllOS

lh, :\(aio

do dvrrotu

do 1!l3R.

Rno

n.? 22:257).

2.' região mifitar

Gcnerul , comandanto,
O hrigadeiro
de infantaria,
com o
curso do estado maior, comandante
interino,
Fornando Augusto Borges Júnior.
1.. brigada de cavalaria

Brigadeiro,
comnudanto,
o coronel do cuvalariu, tirocinado, comandanto
intorino, Xlauuol da Costa Latino.

POI'

portaria de 16 do COITeI/te mês:
[Vl

sndn

'idos

pnlo

"l'r-llmu

nl

t'1ll01U11IPlIlos,

<h' ('ulllm.:

nos rormos

Grupo mixto independente de artilharia

CapiWo
nente

extinto
do mesmo

(10

Oliveira Bandeja.

quadro
extinto

com

fi

unot

nção

<lo serem

elo-

du dl1crl1to 11,022:25;).

montada n.O 24

nuxil iur do artilharia,
o tequadro António Joaquim
de
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Depósito geral de materia1 de guerra

Capitão
nente

do extinto quadro auxiliar do artilharia,
do mesmo extinto quadro, do regimento
fantaria n. ° 8, Aloxandro Pereira Trindado.

Ministério

da Guerra _La

Direcção

o tedo m-

Geral - 3.a Repartição

Por portaria de 2 do corrente mês:
Promovido
ao põsto do aspirauto a oficial miliciano módico para a companhia a que pertonco, nos termos do
decreto n.? 21:365, do 22 do Abril do 1932, contando
a antiguidado
desde 21 de Julho do 1937, e continuando na aituação do licenciado, o primeiro cabo miliciano n.? 36/31, da 3." companhia do saúdo, Fernando
de Bettencourt.

Por portaria de 10 do corrente mês:
Promovido
ao posto de aspirnnto a oficial miliciano médico para a companhia
a que pcrtenco, nos termos
do decreto n.? 21:365, do 22 do Abril do 1932, contando a antiguidade
desde 15 de Junho 0.0 Hl37, o
continuando
na situação de licenciado, o SOgULlo.Osargento miliciano, da 3.3 companhia do saúdo, António
Joaquim Dias.

VI- COLOCAÇÕES,
Ministério

EXONERAÇÕES

da Guerra - Repartição

E TRANSFERENCIAS
do Gabinete

Por portaria de 16 de Abril findo:
(Visaua palo Tribunal do Contas em 25 <lo Aln-l l de 1038. Nüo
são devtdus omotumcutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Reconduzido
por mais dois a110S como promotor do '1'1'ihuna] :\Iilitar Especial do Lishoa, nos termos do § :LO
<lo artigo 1:3.0 do derreto 1\.0 ~:~:~O:3) do G (](I NOH\mhro do 19:33, desde 18 (1(' Abril do corronto /\110, o
major do infantaria Artur Pinheiro Coelho.
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Por portaria de 28 de Abrü findo :
Nomeado o coronel, na situação de reserva, Joaquim
Inácio de Barcelos Júnior para desempenhar o lugar
do vogal elo Tribunal Militar Especial de Lisboa, nos
termos do § 3.0 do artigo 13,0 elo decreto n.? 23:203,
de 6 de Novembro ele 1933, durante o impedimento
por doença do coronel} na situação de reserva, Adriano
da Costa Macedo.
(Visada 1)010 Tribunal
dovidos omolumentos,

do Contas om 1~ do Malo de 1938. São
DOS termos
do decreto n,? 22:257).

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-La
Supremo Tribunal

Por portaria

Repartição

Militar

de 29 de Março do corrente ano:

(Visada poto Tribunal
do Contns cm 22 de Abril de 1938. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto u.? 22:257).

Vogal, o general Francisco Bernardo

Ministério da Guerra _La

do Canto.

Direcção Geral-

2,a Repartição

portarias de 19 de ]Jlarço do corrente ano:
Exonerado de vogal do conselho do administrac;ão da
Fraternidade Militar o major de infantaria Vergílio
Damasceno Simões, que passou tt situação de reforma,
P01'

[Anot ndn polo T'r-ílmnnl do Contas

cm 23 do Maio de 1938).

Nomeado vogal do conselho do administração da Fraternidade Militar o toneutc-coronel ele infantaria J OSÓ
Miguel Coelho Godinho.
(Visado pelo T'rlbun al do Coutas com ii anot acüo do não sorom
dovidos emotumontos,
nos termos do dccroto n.? 22:257).

P01' portarias de D de Abrtl findo:
Cofre de previdência

dos oficiais do exército

metropolitano

Exonerado do presidente do conselho de administraçâo
o general Casimiro Vítor de Sousa Teles,
[Anotnda

pelo TrilxlOnl

de Contas

em 18 do Abrll

do 1038).
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Presidente do conselho do administração,
o general, administrador
geral do exército,
Luiz Augusto
Ferreira
Martins.
(Visada pelo Tribunal do Conta" em 22 de 11bril de 1038. Não
são dovidos omolumontos,

nos termos

do decreto

n.? 22:257).

Manutenção Militar

Adjunto da direcção, o tenente do serviço de administração militar, do dopósito de material aeronáutico,
Al varo do Oliveira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 do Abril de 1988. Nilo
silo dovtdos emolumontos,
nos termos do decreto 11,° 22:257).

PO?'

portarias

de

16 de Abril findo:

Conselho de Recursos

Carrilho,

Exonerado
de vogal o goneral João Duarte
por ter passado à situação do reforma.
(Anotada

Vogal,

o general

pojo Tribunal

do Contas

Man li01 Umbelino

em 2 de Maio do 1938).

Correia

Guedes.

(Visada pelo 'Tr-lbunal do Contas cm 6 do Maio do 1988. Não
são devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de cavalaria n. o 9

Exonerado
do comandante o coronel Francisco Martins
Lusignan de Azevedo, por ter sido julgado incapaz do
ser\'iço activo polu junta hospitalar
do inspocção.

Por portarias

de 23 ele Abril findo :

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral
Biblioteca

,

do exército

Bibliotecário
o maj 01' , na situação
Gama ele Oliveira Barata.

de reserva,

Vitorino

Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Bxonerado
das funções que exerce o capitão de ongcnharia Luiz ~Ia.ria Bastos de Carvulho,
por pedir.
Capit~lO, do rogimento
(lo sapadores
do caminhos do
ferro, Jono Henrique Branco Pereira Dias.

t
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Regimento de infantaria

n.· 6

Segundo
comandante,
o toneutocorouel
no quadro da arma, Miguel Francisco
Santos.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
gusto Correia,

no quadro

2.' Série

N.o 7

de infantaria,
da Conceição

n.· 16

da arma,

Tlenriquo

Au-

Batalhão de caçadores n.O I

Tenento
Dores

de infantaria,
Santos.

no quadro

Batalhão de metralhadoras

da arma,

dos serviços auxiliares
general da La rogião militar,
queira Varejão, por pedir.

do exército,
Artur de So-

do quartel

Chefe, O coronel do infantaria,
Lúcio de Sousa Dias.
Regimento de artilharia

Tenente,
do grupo de artilharia
Ribeu'o Tasso de Figueiredo.

das

II.· 3

Alferes do quadro

Distrito de recrutamento

Luiz

e reserva n. ° 9

no quadro

da arma, Josó

de costa n.O I

a cavalo n.? 2, António

Direcção da Arma de Cavalaria

'I'onento, com o curso elo estado maior, do regimento
cavalaria n. o 4, João da Cunha Baptista.

do

I nspecção das tropas de comunicação

Tenonte do oxtinto quadro auxiliar
batalhão do aerostclros,
Possidónio

de 'engenharia,
Nunes Goulão.

do

Regimento de sapadores mineiros

Capitão elo engenharia,
de Sousa Monteiro.

supranumerário,
..

Júlio

...
lngelo

Por portarias de 29 de Abriifiiulo :
Exonerados
do vogais do Conselho Superior
do JijXt'rcito os generais João Carlos Craveiro Lopes o Fruncisco Bernardo
do Canto, que passaram à situação do
reserva.
(Anotadas ]1010 Tribunal do Contas om ~O do ~r"io do 1\138,\
..

2,' Série
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Nomeados
generais

vogais do Cousolho Superior do Exército os
António Maria <lo Freitas Soaros e Carlos
Maria Pereira elos Santos.
(Visada 1",10 Tr-ibuu nl do Co n tas cm 24 do Maio do 1038. Não
são devidos emolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 30 de

Ao/·a

findo:

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços cartográflcos

Exonerado
do desenhador
cisco do Paula Miranda
[Anotada

do exército

o coronel
Diniz.

pelo 'I'r-lbunnt do Contas

reformado

Fran-

cm 12 do Maio de 1938).

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Exonerado
de comandante
de companhia
o capitão de
infantaria
IIenriq uo A ug usto Perestrelo
da Silva, que
foi colocado no regimento de infantaria. n. o 1.
(Anotado.

polo Tribunal

Comandanto
do companhia,
quadro da arma, Manuel

do Contas

om 16 do Maio de 1038).

o capitão de infantaria,
Otero Ferreira.

no

(Vis ada pelo 'I'rlbunru
do Contns cm 16 de Maio de 1938. Não
são duvtdos omotumontos,
1I0S termos
do decreto n.? 22:257).

2.' região militar

Comandante,
interino, o brigadeiro
do infantaria, com o
?urso <lo estado maior, inspector da 1. a inspecção de
mfuntaria, Fernando
Augusto Borges Júnior.
Direcção da Arma de Infantaria

Ohefo da
dro da
M<\jor de
Gomes

2. a Repartiçüo,
O coronel
do infantaria, no quaarma, Luiz Maria da Gama Ochoa.
infantaria,
no quadro da arma, César Augusto
Ferreira Quaresma.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do infantaria,
pos Martins.

da Agência

Militar,

Lúcio do

CaIU'

3U8
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Regimento de infantaria

•

2.' Série

N.o 7
n. o 2

Major de infantaria,' do consolho do ad ministração
Fraternidade Militar, José Marcelino.
Batalhão independente

de infantaria

da

n. o 24

Alferes miliciano módico, licenciado, da I." companhia
de saúde, Eugénio Augusto Portal J orgo, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o I

Chefe, o coronel do infantaria do distrito de recrutamento e reserva n. o 5, José Maria Vale de Andrade,
por pedir.
Distrito

de recrutamento

Tenente, na situação
Distrito

n.O 7

de reserva, Manuel José Loureiro.

de recrutamento

Major, na situação de reserva,
e Silva Leitão, por pedir.
Distrito

e reserva

de recrutamento

e reserva

n. o 13

Eugénio Ivo de Parada

e reserva

n. o 17

Tenente, na situação de reserva, António Perfeito Guerra.
Distrito

Tenente,
pedir.

de recrutamento

na situação
Distrito

e reserva

de reserva,

de recrutamento

Tenente, na situação de reserva,
pedir.

n. o 19

Augusto

e reserva

Soares, por

n. o 21

Domingos Pereira, por

Quadro da arma de artilharia

Capitão, do regimento do artilharia ligeira n. o 1, Armando
de Sousa Lami Varela.
Regimento de artilharia

de costa n. o I

Alforos do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 3.11 Repartição da 1. a Dirocção Geral dêsto Ministério, Auacloto Cordeiro Gonçalves.
Regimento de cavalaria

,

n.· 3

Capitão, do regimento do cavalaria n. o 2, Eduardo Alberto
de Abreu Brasiel, por motivo disciplinar.

/

2.' Série
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Direcção da Arma de Aeronáutica
Ohefe da l.a Rapar tição, o major de aeronáutica,
no
quadro da arma, Carlos Fernando da Cunha e Almeida.
Depósito de material aeronáutico
Capitão,
veira.

do batalhão

de aerosteiros,

Tadeu Lopes

da Sil-

2.' inspecção do serviço de saúde militar
Inspector
militar

intorino, o tenente-coronel médico, do hospital
reglonal n." 2, Armando de Macedo.
3. a inspecção do serviço de saúde militar

Exonerado
ele inspector
o coronel médico Alberto
dos
Santos Monteiro, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Inspector,
o coronel médico, da 2.:1 inspecção do mesmo
serviço, Alfredo Guilherme de Vasconcelos
Dias.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
o major veterinário
da insdo mesmo serviço, Adrião José Afonso do

Chefe da 2. 11 Repartição,
pecção
Oastro.

Quadro dos oficiais do serviço de administração

militar

Major do serviço de administração
militar, das inspecções
do mesmo serviço, António Augusto da Costa Alves.
Extinto quadro espeolal de oficiais milicianos
do serviço de administração militar
Oapitão do mesmo extinto quadro, da Direcção da Arma
de Aeronáutica,
Aníbal Gcnçalves da Paixão.

Por podarias

de 7 do corrente mês:

Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral - 3.' Repartição
Alferes do quadro dos serviços auxil.iare~ do exército,
do rogimonto do tolegrafistas,
Joaquim Simões Castelo.
Regimento de infantaria

n. o 12

Oomandante,'
O coronol
do corpo do
2. a Repartição
da 3. a Direcção Geral
Joaquim
dos Santos
10rreia, para
tigo 1.° d decroto n." 19:885, le

1931.

estado maior, da
dôsto Ministério,
os efeitos do ar15 de Junho de
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Regimento de infantaria

n,· 21

Capitão ~ de infantaria,
da 3." companhia
dos, Angelo David da Costa.
Distrito

de recrutamento

2.' Série

e reserva

de reforma-

n.· 12

Chefe, o coronel, do regimento do infantaria
de Sena Belo Júnior, por pedir.

n. o

12, João

Inspecção da arma de aeronáutica

Inspector,
aviação
Maia.

o tenente-coronel,
do grupo independente
de
de protecção
e combato,
António de Sousa
Quadro da arma de aeronáutica

Tenente-coronel,
de Aeronáutica,

da 1.II Repartição da Direcção
Alberto Lelo Portela.

Hospital militar

principal

da Arma

de Lisboa

Tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do distrito de recrutamento
e reserva n.? 21,
Manuel Dias Catana.
Farmácia

Central do Exército

Delegação n,· 1

Tenente farmacêutico,
do hospital militar da guarnição
de Vendas Novas, João j\t[arques Canas.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar, no corrente ano

Exonerado
de vogal o tenente-coronel
de infantaria,
com o curso do estado maior, José Joaquim Ramos.
Vogal, o major do corpo do estado maior Carlos de
Azevedo Carvalho.

Por portaria de 11 do corrente mês:
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Afonso Henriques.
Batalhão

Comandante,
nibilidade'

no

quadro

n.· 5

da

arma,

Armando

de caçadores n.· I

o tenente-coronel
de infantaria,
em dispoRaúl Verdades de Oliveira Miranda.
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Distrito de recrutamento e reserva n. o 18

Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? G, Adcliuo Norborto de Castro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

de 14 do corrente mês:

PaI' portarias
Ministério

da Guerra - Repartição Geral

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, elo hospital militar principal de Lisboa, Fernando Rodrigues Loureiro.
Direcção da Arma de Infantaria

Chefe da 1. Repartição, o tenente-coronel de infantaria,
com o curso do estado maior, Raúl Frederico Rato.
11

Direcção da Arma de Engenharia

Alferes do oxtinto quadro auxiliar de engenharia, do batalhão de aerosteiros, Vitorino Leopoldino do Carmo
Moreira.
Escola Militar de Aeronáutica

Alferes, adido, do grupo de aviação de informação
Francisco António das Chagas.
Escola Celtral

n.? 1,

de Oficiais

'I'onento médico, elo batalhão
berto Salis Amaral.

de caçadores

n.? 2, Al-

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar, no corrente ano

Exonorado de vogal o coronel de infantaria José Maria
Vale de Andrade.
Vogal, o tenente- coronel de cavaluria Vital dos Reis
Silva Barbosa.
Por portaria

de

21 do corrente mês:

Govêrno militar de Lisboa

Quartel general

Tonente do oxtinto quadro de oficiais do tiecretariado
militar, do conselho ndrninistrntivo
da 3. Direcção
Geral dêsto Miuistério, JOS!I Eltsio Gonçalves Louro.
3
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2.' região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do distrito de recrutamento e reserva n. ° 7,
Rafael de Figueiredo Ministro.
Regimento de infantaria

Tenente do infantaria,
da Costa Chaby.

n.> 20

no quadro da arma, Júlio César

Batalhão de caçadores n. o 2

Tenente médico, do batalhão independente de infantaria
Il.O 22, António
dos Santos Redondo, som dispêndio
para ~ Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. 0'3

Tononte, do batalhão de metralhadoras
Barroso Mariz, por pedir.
Regimento de cavalaria

n.? 3, Luiz Faria

n.O 4

Tenente médico, do regimento de infantaria n.? 16, Henrique Maria do Carmo de San Payo Melo e Caetro,
por pedir.
Escola Militar

de Aeronáutica

Tonente üe aeronúutica,
do grupo independente de aviação do bornbardcamonto, João Faustino do Albuquerque de Freitas.
Grupo de aviação de informação

n. o I

Tenente módico, do regimento de cavalaria n.? 4, AmUcal' Josó da Piedade Marques, por pedir.
Hospital militar

regional

n. o 2

Director, o major módico, sub-director,
por pedir.
POI'

Manuel Pinto,

portarias de 25 do corrente mês:

Ministério

da Guerra -

1."

Direcção

Geral-

3.'

Repartição

Exonerado ele chofo o coronol do infantaria José Francisco Pires do Carmo, que passou à situaçãe de reserva.
(Anotada

poto 'I'rIhunal

do Contas

cm 28 do Maio lia 1038).

Chefe, O coronel do infantaria, no quadro da arma, Júlio
Garcês de Lencastre.
.

(Visada. polo 'rribunal
do Contas com a anctnçã o du não serem
devidos emolumentos
nos t'Ol'IUO!i do ducrot o u.? 22:25,1).

2.' Série
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e reserva 11.0 3

Chefe, o coronel de infantaria,
do distrito do recrutamento e reserva n.? 13, João do Nascimento Machado,
sem dispêndio para a Fazonda Nacional.
Direcção

do serviço

de saúde militar

Director,
o coronel médico, inspector
da La inspecção
do mesmo serviço, Vitorino de Sousa Magnlhãis.
1.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector,
o coronel médico, no quadro,
donça Montenegro Pinto de Sousa.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição
de 2:5 de Fevereiro

António

do Men-

Geral
do corrente

ano:

(Visada pelo Tribunal do Coutas om 6 do Maio do 1\)38. São
devidos emolumentos,
nos tormos do decroto 1l.O 22:257).

Nomeado professor
provisório
do Instituto
Profissional
dos Pupilos
dos Exércitos
de Terra e Mal', por urgente conveniência do serviço, reconhecida
por despacho ministerial
de 14 do Fevereiro de 1938, nos termos dos artigos 90.° o 141.° do decreto n.? 18:876, de
23 do Setombro de 1030, o capitão do engenharia Manuol da Conceição Gomos, cujas funções oxorce desde
a data da referida portaria,
cumulativnmento
com as
que desempenha
no regimento de telografistas,

P01' portaria

de 2 de J.1Ia1·~'0do corrente ano:

(Visada pelo Tribunal
do Contas rvrn 20 de A1>l'i1 do 1038. São
devidos emolumentos,
Doa termos do decreto n.? 22:26'7).

Nomeado professor
provi 8Ó1'10 do Instituto Profissional
dos Pupilos <los Exércitos
do 'I'orra o Mar, por urgente conveniência
de 801'v;\:0, reconhecida
por despacho ministerial
de 14 do Fevereiro
de 1038, nos
termos dos artigos 90.0 e sou ~ único o 141.0 do docreto 11.° 18:876, do 23 de Setembro do 1930, o toueote-coronel
de engonhariu João 'I'amagnini de Sousa
Barbosa, cujas funções exerce desde a data da referida
portaria.
cumulativamente
com as que desempenha na
Inspecção
das Tropas de Comunicação.
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de 11 de Março do corrente ano,'

(Visada polo Tribunal
du Contns cm 22 de AbrJl de 1935, Não
são devidos emolumontos,
DOS termos do decreto n.? 22:257).

Nomeado
O capitão
de infantaria
Fernando
Rosendo
Tavaras Dias para desempenhar
as funções de assistento do ostudos, interino, do Colégio Militar, na vaga
elo capitão do serviço do administração
militar Jaime
Rebêlo Espanha,
exonerado do lugar ele assistonte de
estudos, por portaria do 28 elo Junho do ano findo, nos
termos do artigo 114,0 do decreto n.? 18:G08, de 14
do Julho de Hl30,

P01'

portaria

de 1~ de Março elo corrente

((1/0,'

(Visada poto Tribunal
de C~lltas cm 29 do Ahril do 1938, São
devidos omolumentos,
110S tormos do docroto n.? 22:257).

Nomeado professsor
provisório
do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar, por urgente convoniõncia
de serviço, reconhecida
por despacho ministerial
de [) ele Março de 1938, nos termos
dos artigos 90,0 c 141.0 do decreto n." 18:876, de 23
de Setembro
do 1930, o capitão do infantaria Emílio
Silva de Audrado e Sousa, cujas funções exerce desde
a data da referida portaria,
cumulativamonto
com as
q ue desempenha
como secretário
elo mesmo Instituto.

Por portaria

de 17 de Março do corrente ano,'

(Vi.nda »0'0 'I'rfbu nnl de Contas cm 29 de Aln-il do 1938, São
d ev l.Ios emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:2j7).

Nomeado professor provisório do 3,0 grllpo de disciplinas
do Colégio Militar, por urgente conveniôncia
de serviço, reconhecida
por despacho miuiilterial de 16 de
Março do 1938, nos termos dos artigos 74,0 o 93,0 do
regulamento
Iiter ário do mesmo Co160'io aprovado
pelo decreto n.? 18:GOB, do 14 de Jllll~o ~Ie 1930 o
capit~o miliciano
d~ infantaria,
do extin to quadro
especial, . ~,Jorgo Abílio da Voizn
Ma"alhi1i!> na vaca
h,."
d o capitão, na sltlu1.(,'ão do rCKerva, José Pereira da
CUJ)h~, exonerado
do referido lugar, por ter sido julgado lllcapaz ele todo o ser viqo.
('>
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(ViR"ila polo Tríbunnt
de Conta. em 6 de Maio do 1938, São
dev dus emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).
í

~ omeada, por urgente conveniência
do serviço, roconhocid a por despacho ministerial de 21 ele Março de 1938,
a diplomada
com o curso superior do Cousorvntório
Nacional de Música, D. Maria Beliza da Silva Fonseca,
para exercer interiuamcnto
o lugar do professora
do
10.0 grupo do disciplinas do Instituto Feminino do
Educação e 'I'rabalho, nos termos do artigo 52.0 o sous
§§ 1.0 o 2.° o artigo 61.0 do decreto n.? 18:879, do
25 do Sotombro do Hl30.

Por portaria

de 18 de Abril findo:

(Vlsnd a pelo Tribunal
dovldos omolumontos,

do Contas cm 5 de ~lal0 do 1938. São
1108 tormos do decreto n.? 22:257).

Nomeado professor

provisório
do 3.0 grupo de disciplinas do Colégio Militar , por urgente conveniência
ele
serviço, reconhecida
por despacho ministerial de 16 de
Março do Hl38, llOS termos dos artigos 74.0 e 93.0 do
decreto n.? 18:608, ele 14: de Julho de 1930, o capitão
do artilhuria J08l' Augusto Vieirn da Fonseca Júnior,
cujas funções vem exercendo
dosdo 29 do Março do
corrente
ano, na vaga do tenente-coronel
de infantaria ;\Innuel F'rutuoso do Carvnlho, colocado no batalhão do caçadores
n." 3, por portaria do 2G de Fevereiro último.

POI' portaria

de 25 de Abril findo:

,.Admitido no Asilo de Inválidos
Militares da Princesa
D. l\laria Benedito, por lho aproveitar
a condição 5.11
do artigo 4.° do regulamento
dôsto estabelecimento,
o primeiro cabo roformado,
n.? 153 da 8.a companhia
do reformados,
Manuel Branco.
I

VII- COMISSOES

Ministério
POI' podaria
Exonerados
tória militar,

da Guerra

Repartição

do Gabinete

de 13 de .Avril findo:

do \'ogais auxiliares
da comissão de hiscriada pelo decreto n.O U::WO, do 12 de

316

ORDEM

Dezembro
gnados:

de 1923,

DO EXÉRC1TO

os oficiais

N.- 7

e civis

2.' Série

a seguir

desi-

COl:onel, l;a situu9ão ~e res?1'va, Joaq uim Loitão;
Major de infantaria Jaime PIres Cansado;
Major de artilharia
Luiz Gonzaga Brossano Leito
Perry de Sousa Gomes;
Capitão do infantaria João Alves Forroira ;
.
Oapitão,
na situação
de reserva,
Duarte
Ferrari
G usmão de Sousa Fraga;
Tenente do infantaria Júlio César da Costa Chaby ;
Tenente de infantaria Josó Joaquim do Santa Clara
Barbas;
Manuel Bolinhas Francisco
Nogueira,
conservador
rlo Museu do Boj a;
Diogo Armando ela Silva Oloiro, director do Museu
Municipal de Abrantes;
Andró de Brito Tavares.

Por portaria de 18 de Abrii findo :
Nomeados vogais auxiliares da comissão de história J?ilitar , respectivamonto
om Viseu o Amuranto,
o mUJor
do infantaria
Mário N oguoira e o cidadão Dr. Artur
da Mota Alvos, nos termos do § 5.° do artigo 1.0 do
decreto n.? 0:290, pulHicado na Ordem. do Exército
H.O 13, 1." série, de 1023.

Por portaria

de 12 do corrente mês:

Nomeados os oficiais a seguir indicados para couatituírem uma comissão com as seguintes atribul<;:ões:
I." Separar os documentos com carácter histórico que
devam transitar
para o Arquivo lIistórico
Xlilitar, formando-se recibos om duplicado,
com indicação sumária
dêsses 'documentos, ficando um no Arquivo Geral e outro
no Arquivo Histórico Militar ;
a
à inutilização
ou venda dos livros e
2. Proceder
documentos julgados inúteis por essa comissão, dOYCIHlo
o produto da :onda ser arrecadado
polo conselho oventual do Arquivo
Geral o dostinado ao ronovamonto
o
aquisição do material para. acondicionar os documentos
do mesmo Arquivo;
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3." Relacionar
os livros e documentos
ele carácter
administrativo
que devem ser enviados para a 3. a secção
do mesmo Arquivo, em Cholas ;
J.a Entregar ao Arquivo Geral os livros e documentos
que devam permanecer
no mesmo Arquivo;
5.11 Organizar as instruções contendo os preceitos a
observar
na selecção dos diferentes
documentos,
com
indicação do destino a dar-lhes:
.

Presiden te :
Tenente-coronel,
Marques.

na situação

de reserva, José

Vogais :
Chefe do Arquivo Geral;
Major, na situação de reserva, J osó da Cruz
Xerez;
Capitais, na situação de reserva, Mário Rodrigues de Oliveira e Pedro Ribeiro dos Santos;
Alferes, na situação de reserva, António J ouqnim de Faria.

P01'

portaria de 25 do corrente mês:

Ilavondo necessidade
de reconstituir
a comissão nomeada. por portaria
de 21 de Julho de H)2G e extinta
por portaria
do 11 de Agosto de 1!M6, para quo pela
mesma comissão sejam saldadas as respectivas
contas,
fazendo entrar nos cofres do 'Tosou 1'0 o remanescente
dos seus fundos criados pelo decreto D,O 15:386, do 18
de Abril de 1938: manda o Govôrno da República Portuguosa, pelo jIini~tl·o da Guerra, nomear os oficiais a seguir mencionados para constitulrem a referida comissão:
Presidente:

Coronel,
Muchudo

na si tnação
Cardoso

de reserva,
dos Santos;

Vogal:
Coronol,
nu situação de reserva,
Costa Pereira e Silva;

Alberto

J osó da

Socrotário :
'I'encn te-coronel,
na situação
Francisco
Grilo Fcvel'l'iro,

de

reserva,
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral - 3. a Repartição
P01'

portarla de 21 de Abril findo :

Dissolvida
a comissão nomeada por despacho ministerial de 26 de Agosto de 1937 para proceder aos trabalhos do concurso para a escolha das metralhadoras
posadas a adquirir
para o Exército,
e louvar todos os
membros, adianto designados, pelo muito zôlo e dedicação,
a par de grande competência,
manifestados
na execução
dos referidos trabalhos:
'I'enento-coronol
de artilharia
Flaviano Eugénio da
Costa.
Capitão de infantaria
Jorge Henrique
Nunes da
Silva.
Tenente de artilharia Raúl Simões Cabrita,
Tenente de artilharia António Augusto Lopes.
Tenente de infantaria António Amaro Romão.
'I'onento de infantaria,
instrutor
da Escola do Exército, António dos Santos.
Tenente de infantaria
Alfredo Amélio Pereira
da
Conceição.

VIII-

AUMENTOS

SÔBRE O SÓLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _La Direcção GeralConcedidas

as

vantagens

n.? 20:247, de 24 do Agosto
lhes vão
nados:

designadas,

aos

2.a

Repartição

de que trata o decreto
de 1931, desde as datas que
oficiais em seguida mencio-

Por terem completado o tempo de permanência no ofíclalato 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 sObre o sõldo :

Por ponort«

de 19 de Feoereiro do corrente ano:

(VIsada polo 'l'rlbnnnl
do Coutas om II do Maio de 1038. Siio
devidos t.lmollllnontos, nos termos do decreto 1\,022:257).

Infantaria-tenente,

ad ido, em serviço

na colónia

da

Guiné, Josó do Egipto de Olivoh-n Braga, desde 1 de
Dezembro

de 1037.

2." Série
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do COl'rente ano:

(Visada polo Tribunal
do Contas om 12 do Maio do 1~38. São
devIdos omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Infantaria - tenente, adido, em serviço no Ministério do
Intorior, na policia de segurança pública, Euclidos Ri
beiro Gomes de Barros, dosdo 4 do Dezembro de
1937.
Por portaria ele 5 de Abril findo :
(Viaada polo Trihunal
do Contas om 2 do Maio do 1938. São
dovidos em olumr-uto s, nos termos do decreto n.? 22:257).

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar - capitão José Marques Martins, em serviço na Farmácia
Central do Ex6rcito, nos termos do artigo 10.0 do
decreto-lei n. o ~8:402: de 31 do Dezembro de 1037,
desde 31 de Março de 1938.
PaI' portaria

de 13 de Abril findo :

[Yl sudn polo 'I'rtbunnl do Contas cm 17 do Mal o ele lfJ38. São
dovídos omolumontos,
nos termos do ducrot o n.o 22:257).

Infantariatenente, do regimento de infantaria 11.0 3,
António Santa Clara Ferreira, dcsdo 15 do Setembro
de 1037.
Por portaria de 2 do corrente mês:
(Yi"Hln polo T'rlbunat
do Contas om 18 do Maio do In38. 8üo
devidos omotumontos,
nos termos do decreto n.? 22:2:>7).

Farmacêutico~ - capitão Mário Augusto de Azevedo da
Oosta, em serviço na Farmácia Central do Exército,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? 28:403, de
31 de Dezembro do 1937, desde 23 de Abril do 1938.

Idem para o segundo

aumento

de 10 por cento sôbre

o

SÔldo:
Por portaria de 19 de Feruei/'o do corrente ano:
(Visada polo 'l'ríbunal
de Coutas om 11 do Maio do 1938. Süo
duvídoa cmolumcl11oR,
DOS termos do decreto 0.° 22:~57).

Infantaria - capitão, adido, om serviço na colónia do Tirnoj-, Matias Rodrigues Figueira J únior, desde 1 do
Dezembro do 10:n.
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Cavalaria-major,
adido, em serviço na eolónia de Moçambique, Luiz Filipe Azinhais Mendes, desde 1 de
Dezembro de 1937.
Por portaria de 26 de Feuereiro do corrente ano:
(Vísadn polo Tribunal
do Contas em 12 de Maio <lo 1938. São
dovidos omolumontos, nos tormos do decreto n.? 22:2J7).

Infantaria - capitão miliciano, do extinto quadro especial, adido, em serviço no Ministério do Interior, na
policia de segurança pública, Alborto Cândido Rebelo
Branco, desde 4 de Dezembro de 1037.
Cavalaria - tenentes, adidos, em serviço no Ministério do
Interior, na polícia de segurança pública, Francisco
António do Araújo de Azevedo Pimenta da Gama, desde
17 de Dezembro de 1037, e Fernando Infante da Câmara Almeida e Sousa, desde 1 do Dezembro de 1037.
P01'

portaria

de 14 de Março do corrente ano:

Vls a dn poto Tl'ibunal
do Conta, em 19 do ,raio do 1n38. Sito
devidos omotumoutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria-lllajor,
adido, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, Oscor Kol de Alvarengu, desde 18
de Janeiro de 1038.
Serviço de administração militar - coronel, adido, director da Mauutençllo Militar) Acácio Augusto do
Araújo Negrão o Sonsa, desde 19 de Janeiro ele 1938.

Ministério
P01·

portaria

da Guerra - Repartição
de 22 de Fevereiro

Geral
do corrente

ano :

(Visada polo 'l'rtbunal
do Contas 0111 22 rio Ahril do 1935. Soo
devidos omolumontos,
nos termos do dooroto lI.o 22:257).

Concedida: a diuturnidade do (PlO trata o § L° do artigo 3.0 (lo decreto n.? 22:437, de 10 de Ahrl] do
19~3, clo~Jc ,3? ele Outubro do 19H7, ao capitão pilõto
anador,_ inválido
(1l' guorr» reformado :\[io'uol Henri)·..,·
,
'b
quo de 1 arvn ,-,IJl1ÕOS, por, em harmonia com o disposto no artigo G9.o do (l('croto n." lG:44:3, de 1 do
l~enll'(~iro do 10:W, tm·, P:'('Htl1.L10 quinze anos de He)"Yl~O na arma de acronautJca, estando assim ao nbrizo
da legislação cm vigor cm :n- do Dezembro últin~o.
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de 31 de Março do corrente ano;

(Visada
pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Cont as orn 4 do Maio do 1938. São
nos tormos do decreto 1>.0 22:257).

Acrescido da importância eorrespondente ao terceiro
aumento de 10 por cento sôbro o soldo, a partir de 1
de Fevereiro do corrente ano, o montante da pensão
do capitão, inválido de guerra, na situação do reserva,
J osó Miguel Garcia do Andrado, fixada pelo artigo 22.0
do decreto-lei n.? 28:40J, de 31 do Dezembro do 1937.

IX - CONDECORAÇÕES
Ministério

P01' portada

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 18 do corrente mês:

Lountdo o capitão do corpo do estado maior António
Augusto de Sousa, pela forma zelosa e dedicada como
so houve no desempenho dos serviços do que foi encarregado na Repartição
do Gabinete do Ministro, onde
demonstrou, a par de muita lealdade, qualidades de
inteligência e sabor.

Ministério da Guerra _La

Direcção Geral-L"

Repartição

Por portarias de 26 de Abril findo:
Condocorauo com a medalha militar do prata da classe
do bons serviços o general Francisco Bernardo do
Canto, por so encontrar ao abrigo da ulínoa a) do
S 2.0 do artigo 8.0, com referência à última parto do
artigo 10.0 do regulamento p:tra ti conr-essão da IDOdalh« militar , <le 28 do Setembro do 1m 7, .alterado
pelos decretos n. os ():00:~ o 12:081, respectivamente
de 11 (lo Setembro de 1!)19 c 9 do Agosto do 1926.
COlldoconulo com a medalha militar de prata da classe
do Valor Xlilitar, com a lotra 0, o primoiro sargento
(](\ infuntaria Júlio Bivar, 11.° ·~/B, <lo batalhão do C1l,:tllorl'R n.? :>, por, segundo deliberação
do ~\lpr(lmo
'I'ribunul ~lili.tnr, RO encontrar ao abrigo (lo § ~.o do
artigo 3.°, com roíerôucin às alíneas II) c IJ) do ar-
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tigo b. ° e ainda ao
do regulamento
para
de 28 de Setembro
n.OS 6:093 o 12:081,
bro de 1019 o \) de

x-

disposto no § 3.° do artigo 13.°
a concessão da medalha militar,
de 1917, alterado pelos decretos
respectivamente
de 11 do SotemAgosto do 1926.

DECLARAÇOES

Ministério

2." Série

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) 'rendo sido agraciados
com as mercês da Sociedado Portuguesa
da Cruz Vermelha quo lhos vão iudicadas os oficiais) sargonto e pruças ao diante nomeados,
é-lhes permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz Vermelha

Capitão

de cavalaria
Cruz

Capitão
Vasco

miliciano
Sanches.

de Mérito

Raúl Martinho.
Vermelha

médico,

de Dedicação

do extinto

quadro

especial,

Alferes reformado António
Sargento
Maria

IIonriq uos Loureiro.
ajudante,
do batalhão
do ciclistas n.?
Calado Pereira.
Medalha

1, José

de Agradecimento

Primeiro
cabo enfermeiro,
n.? 43jE, da 3.a companhia
de saúde, Luiz Maria do Matos Gil.
Soldados,
D. os 300/37,
da companhia do depósito do rc- .
gimento de infantaria
n.? 11, António Rocha Lata,
n. ° 63, da 1.a secção da companhia de trom hipomóvol,
Júlio Moreira dos Santos, onfermeiro
n.? 46/37, da
3.a companhia
do saúde,
Florentino
de Almeida
Franco Neto, (' n.? :?..jA/4:101, da 5.:l companhia do batalhão D.O 3, da guarda fiscal. Domingos Lopes Tomó.

Ministério

--

da Guerra _I.a Direcção

Geral-I.a

Repartição

2) Declara-se que, por decreto do 13 do Abril
publicado no Diário do Gorêrno n.? 87, 2.R série,

findo,
do 16
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do mesmo mês, foi promovido ao grau da Ordem adiante
designada o seguinte oficial:
Ordem Militar de Aviz
Grande oficial

Coronel do corpo do estado maior Alfredo Ernesto da
Cunha.
3) Declara-se que, por decretos do 13 do Abril findo,
publicados no Diário do Gocêrno n. o 87, 2.' sério, do 16
do mesmo mês, foram condecorados com os graus das
Ordens adiante designadas os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Cristo
Oficial

Capitão de artilharia Dimas Lopes elo Aguiar.
Ordem Militar de Aviz
Comendador

Major de infantaria

Jorge Andrade do Espírito

Santo.

Oficial

Capitâis, de infantaria Amâncio Volez Corado e Edmundo
da Conceição Lomolino e miliciano médico, do extinto
quadro especial, Álvaro de Andrade e Silva.
Cavaleiro

Tenentes, de infantaria )Ianuel Joaquim da Trindade, e
Ernosto Ferreira da Costa, vetoriuário Aires Rangel
Ooelho ao Almeida o reformado J OSÓ Pedro Pereira.
4) Condocorados com a medalha militar da classe ele
comportamento exemplar, ('LU conformidade com as disposições do regulamento aprovado p01' decreto UO 28
do Setembro de H117:
Medalha de ouro
Ministério

da Guerra-3."

Direcção Geral

JIajor de infantaria Henrique Alberto do Sousa Guerra.
Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Tenonte do oxtiuto quadro auxiliar de engenharia Joaquim
Isidoro Miguon».
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Comando militar dos Açôres

Capitão, na situação de reserva, José de Sousa Paz.
Regimento de infantaria

Capitão .Antóuio

n.O 19

Ernesto de Ahneida.
Direcção da Arma de Artilharia

'I'enentes-coronéis de artilharia Francisco
e José Mac-Brido Fernandes.

António Real

Escola Prática de Artilharia

Tenente-coronel

Vasco da Gama Rodrigues.

Grupo independente de artilharia

de montanha n.O 15

Major Carlos Gonçalvea Pereira do Barros.
Tenente do extinto quadro auxiliar José Pinto Gonçalves
Correia.
2.' brigada de cavalaria - Quartel general

:Major de infantaria, com o curso do estado maior, Alfredo
Ferraz de Carvalho.
Re!limento de sapadores mineiros

Major Casimiro Artur da Costa Santos.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Major Joaquim Sérgio da Silva.
Medalha de prata
Batalhão de caçadores

n.O 5

Tenente Augusto Manuol das Noves.
Regimenta de artilharia

ligeira n. o 5

Tenentes ,J oaq uim Luiz do Carvalho, Luiz Teixeira.
Som'os da Mota e Manuel Guerra Pinheiro.
Grupo mixto independente de artilharia

monfada n.• 15

Tenente Raúl de Oastro Caria.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do serviço
José Branco Ló.

de administl'a(:ão militar Rodolfo

2,' Série
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Regimenta de cavalaria

N,· 7
n,· 4

Tonente do serviço de administração
cimento Saraiva da Mota.
Regimento de cavalaria

militar

Regimento de cavalaria

José de Faria

IIintze

Elói do Nas-

n,O 7

Capitão Joaquim Queiroz de Andrada
Alferes Luiz Manuel 'I'avurns,

'I'onente
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Pinto,

n,· 8

Ríboíro

Nunes.

Regimento de sapadores mineiros

UapiWo Fernando Augusto Soares da Piedade.
'I'onontcs António José Martins Leitão, Domingos

Duarte
Bolo e João Correia do Magalhãis Figueiredo.
Alferos do extinto quadro auxiliar do engenharia J oaq uim
Rosado Charrua.
Batalhão de aerosteiros

Alferes do extinto quadro auxiliar do engenharia
rino Leopoldino
do Carmo ~Iol'oira.

Vito-

Guarda fiscal

Tenente

de infantaria

João

Barroso

Lopes.

5) Declara-se q ue, tendo ido concedida por portaria
de. 29 de Junho do Hli3 7, do Mini s tório da Marinha, pubhc~LJa no Diário do Uocêruo n. ° 15:3, ~. a série, do 3 do
Julho <lo mesmo ano, a modalha de cobre de Filantropia
e Caridado do Institnto de Socorros
a Náufragos
aos
furriói8 n.? 273/E, João Artur Marques da Rocha, O
n.O 2ó4jE, Verlssimo Alves André Moreira, ambos do
regimento
de infantaria
n.? 18, é-lhe- permitido usar as
l'espectiyas insígnias.
Ministério da Guerra-I.a

Direcção Geral-

2.a Re~artição

G) Dcclaru-se qu!' os genorais Júlio Alberto de Sousa
Schiappa de Azevedo c Raúl Augusto Estovos,
que se
encontravam
suprunumorúrios
no número
dos oficiais
g0nel'ais oriundos do qualquer
arma, entraram
no quadro, ro pectivamcnte, em ~3 de ~lar\o último o 12 do
Corrente mõs, nas vagas dos generais Francisco Boruardo
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N.o 7

do Canto e João do Almeida, transferidos
para as situações de reserva e reforma pela presente Ordem do Exér-

cito.
7) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presento Ordem do Exército) contam a
antiguidade
dos actuais postos desde as datas que, rcspoctivamento,
lhes vão indicadas:
Corpo de generais

General
Fernando
Augusto
5 do Fevereiro de 1938.

Borges

Júnior,

desde

Infantaria

Tenentes-coronéis
Álvaro
Pacifico de Oliveira
o
Sousa, Alberto Ilorculano de Morais o Artur de
Vasconcolos,
todos desde 4 de Março do 1938.
Majores:
António Luiz Salgueiro
Fragoso,
desde 13 do
Janeiro do 1038.
Armando
Afonso Ilonriq uos O Lúcio do Campos
Martins, ambos desde 4 de Março do 1938.
Cavalaria

Brigadeiro Manuel da Costa Latino,
neiro do 1938.

desde 1 do Ja~

Aeronáutica

Tcncutcs-coronéis
Carlos
E:;toY0s Boja e Carlos
Fernando
da Cunha o Almoi+a, ambos desde 1
de Janeiro ele 1938.
Serviço de administração

militar

Tenentos-coronéis
Artur Armando ele l\Iagalhãis Correia, Eduardo
G ucdes de Carvalho Meneses o
Alcide de Oliveira, todos desde 10 do Março de
1938.
Extinto quadro de oficiais

do secretariado

militar

Capitão Am(~rico Pires Loureiro
desde 1 do Janeiro
do 1938.
'
Extinto quadro auxiliar

Capitâis

de artilharia

:

António

Joaquim

Março elo 1938.

do Oliveira

Bandeja,

desde 7 de
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Alexandre
Pereira
de 1938.

Trindade,

N.O 7
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desdo 29 de Março

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão José do Nascimento
Janeiro de 1938.

Santareno,

desde

1 do

8) Declara-se
quo o coronel do corpo do estado maior
Aníbal César Valdez de Passos e Sousa foi aprovado nas
provas ospeciais do aptidão para o posto de general, em
13 do corrente mõs, com a classificação elo «muito apto D,
sendo-lhe aplicável desde a mesma data a designação do
coronel tirocinado,
nos termos da determinação
III) du
Ordem do Exército n." 9, La série, do 1928.
9) Declara-se q ue o coronel do corpo do estado maior)
supranumerário,
Alvaro Teles Ferreira de Passos chegou
à altura para entrar no quadro em 4 de Abril elo corrente ano.

10) Declaru-so que foi nomeado o coronel do corpo
do estado maior J osó Cortês dos Santos para representar
o chofo do estado maior junto do júri para avaliar as
provas de aptidão para a promoção ao põsto de goneral,
em substituição
elo coronel do mesmo corpo Ernesto elo
França Mondes Machado, que pela Ontem do Exército
n.? 6, 2.a série, do corronte ano, foi colocado no regimento de infantaria n.? 19.
11) Declaru-so
que a colocação do corouol do corpo
do estaelo maior Ernesto
do França Mendes Machado,
como comandante
do regimento de infantaria n. o 19, por
P?rtaria de 19 de Abril findo, inserta na Ontem do EtcérCltO n. o 6, 2.3 série,
do corrente ano,
para os efeitos
do artigo LOdo
decreto n. o 19:885, de 15 do Junho
ó

do 1931.
12) Declara-se que os tOJl('ntes-coronéis
lI? corpo elo
estado maior J osé Maria Cabral de Sampaio e César
Augusto
~IallO foram
nomeados
para a frcqüência
do
grau do curso do informação da Escola Coutrul do
Oficiais, no corrente ano .

a.o

. 1.3) Declnra-so que o coronel de infantaria, em disponibilidade,
Luiz Josó da Xlota chegou à altura para entrar no quadro cm 21 <lo :\1a1'c,:0 elo corrente ano.
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14) Declara-se
que o coronol de
de Almeida da Costa Pereira, que,
Março último, inserta na Ordem do
rio, do corrento ano, foi nomeado
Colégio Militar, já exercia estas
Janeiro de 1937.

N," 7

2,' Série

infantaria
José Júlio
por portaria de 12 de
Exército n. U 5, 2, fi sédirector interino do
funções desde 16 de

15) Declara-se que o tenente-coronel do infantaria Alexandre do Paiva Faria Leito Brandão exerceu as funções
de vogal do .i úri do tribunal militar ten:itorial
do Pôrto
desdo 1 do Fovoroiro
do 1937 até 7 de Março do corrente ano,
16) Declnru-so quo o major do illfanü~ría, em disponibilidade,
Luiz Augusto do Sousa Rodrigues chegou à
altura para entrar no quadro em 4 de Março do corrente ano,
'
17) Declara-se
que o capitão do infantaria Francisco
José da Silva Santos Júnior. que, por portaria do 29 de
Janeiro
último, inserta
na Ordem do Exército 11,0 3.
2.'~ série, do corrente ano, passou à situação de adido,
em serviço no :\Iinistério do Interior, na guarda nacional
republicana,
deve ser considerado
nesta situação desde
22 (lo referido mês de Jnuoiro, e não desde 21, como
foi publicado.
18) Doclnra-se que o capitão de infantaria,
om disponibilidade, Fernando Augusto Rodrigues chogou à altura
pura entrar no quadro em 2 do corrente mês,
19) Declara-se
que os oficiais de infantaria
a seguir
mencionados freqüoutarum
no ano escolar do 1037-1038,
na escola prútica da arma, o curso de morteiros liaoiros
,
fi
I:>
,
com as seguintes
c lassi
ussmcaçõos
:
Instrutores

Capitão Ambrósio Afonso Loureiro e tementes João Barrosa, ~ustino da Silva Moreira, Joaquim dos Santos
Marcelino Coelho o José Policarpo
Mondes Dias,
Com aproveitamento

Capitãis .• \.1b01'tO Ctranado o miliciano do extinto quadro
especinl Armando de Olivoirn Mira Suruiva, I) t nentos
António Rcdriguos
e milicin no do xtinto
pecial Luiz Filipe do AlbuqtlOr(]uo Robalo.

quadro

es-
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20) Declara-se
que os oficiais n seguir mencionados
seriam transferidos,
por motivo do informação,
se não
estivessem
abrangidos
pelo disposto no § VI do artigo
31. o do regulamento geral de informações de 25 do Junho
de 1932:
Capitão de infantaria,
no quadro da arma, António
Augusto Ferroira;
Tenente de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 9, Armando Jorge de Oliveira Saraiva;
Tenente chefe de banda de música, no quadro, Francisco Carraça Vila Nova;
Tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado militar, do quartel p;enC'ral da J.a região
militar, António Joaquim Cândido Ferreira;
Tenente do extinto quadro auxiliar ele artilharia, da
Escola Prática de Engenharia,
Manuel da Ascensão Campos;
Alferes do extinto quadro auxiliar de ongonharia,
da direcção do serviço de obras e propriedades
militares da 2.n região militar, António Maria Lopes da Silva.

21) Declara-se que os tenentes de infantaria a seguir
mencionado~ foram nomeados para froq üentar o segundo
turno do curso de comandantes
de companhia,
que tem
micio na Escola Prática de Infantaria
em 6 de Junho
próximo:
.
Júlio César da Costa Chaby, no q nadro da arma.
Artur Rodrigues Paula Santos, no quadro da arma.
Alfredo da França Dói-ia 1 óbrega, adido, no :Ministério
das Colónias.
•
Carlos Alherto Garcia Alves Roçadas, adido, no Ministério das Colónias.
António dos Santos Cavaco, no batalhão
do cuçadores
T

n.O J.
Carlos José Moreira, adido, na guarda nacional republicana.
João J osé da Cruz Pereira,
adido, na guarda nacional
republicana.
Júlio Alberto Gomes de Carvalho, no batalhão de ciclistas

11.° 2.
José
D.O

Corto

4.

Ferreira

de Sousa, no hatalhâo

do caçadores
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Abel de Sousa Moutinho, adido, no Ministério das Colónias.
Duarte Rodrigues
de Almeida, adido, no Ministério do
Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e Cadastral.
Alfredo Abeillard Vieira, adido, na guarda nacional republicana.
Manuel Joaquim da Trindade,
no batalhão independente
de infantaria n.? 25.
Ismael
Joaquim
Spinola,
no batalhão
de caçadores

11.° 7 (A).
Alfredo Alberto da Silveira e Lorena,
no batalhão
de
caçadores n.? 5.
Carlos Manuel Toixcirn Malhoiro,
adido, no Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
o
Oad astrul (A).
José da Rocha Soeiro, adido, na guarda nacional ropublicana.
Numa Pompeu Pereira da Silva, no batalhão de caçoadores n.? 9.
Mário Raúl Carvalho da Silva, no butalhão de metralhadoras n. ° 2.
Antero Dâmaso das Nevos, no regimento
do infantaria
n.? 14.
Pedro da Silva Fernandes,
no batalhão
de caçoadores
n.? {) (A).
Raúl Ribeiro dos Santos,
uo rogimouto
de infantaria
n.? 18.
Romeu Óscar de Barros Carmona, adido, na guarda nacional republicana.
José Ferreira
Mendes N azaró, no regimento de i.nfantaria n .? 5.
.
António Argel de Melo, adido, na guarda fiscal.
Josó Vitorino Pavia do l\Iagalhãis, no batalhão do metralhadoras n. ° 1.
Alfredo Pimenta Ramos de Faria Júnior, adido, no Instituto Geográfico e Cadastral.
Fernão l\I,~rques Gomes, na Escola Central de Sargentos.
João l\Iarqu?s Forroira Braga, miliciano do extinto quadro especial, no regimento do infantaria n.? 8 (.li).
J osó Raros?,
milieiano do oxtin to q uadro os pociul, na
batalhão independente
de infantaria n.? 23.
Francisco
José Dentinho,
miliciano do extinto quadro
especial, adido, no Ministério
das Colónias.

2· Série
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Daniel Alberto
Machado, miliciano do extinto quadro
especial, adido, no Ministério das Colónias.
José Gomes Silvoirinha, miliciano d o extinto quadro especial, no regimento de infantaria n.? 19.
Filipe Gomes Gonçalves,
miliciano do extinto quadro
especial, no rogimento de infantaria n.? 6.
Sisenando V asq ues Macedo, miliciano do extinto quadro
especial, adido, na guarda nacional republicana.
Eurico Augusto
da Silva, miliciano do extinto quadro
especial, adido, no Ministério das Colónias.
João Marques da Silva, miliciano do extinto quadro especial, no regimento de infantaria n." 21.
Isaías Carlos de Sousa Sardinha, miliciano do extinto
quadro especial, adido, na guarda nacional republicana.
Os oficiais nomeados deverão efectuar a sua apresentação na Escola Prática
de Infantaria
na véspera
do
início do curso.
A apresentação
dos oficiais anotados com a chamada
(A) fica dependente de terminarem com aproveitamento
a escola de recrutas no corrente ano.

22) Declara-se que os tenentes de infantaria, da escola
prática da arma, Mário de Paiva Nunes e do regimento
do infantaria
n." 1, João Teodoro Caldeira, foram nomeados a seu pedido para froqüentarem,
som dispêndio
para a Fazenda Nacional, o 2.° turno do curso de comandantes de companhia,
quo tom início cm G de .J unho próximo.
23) Declara-se que o tonorite do infantaria Raúl Augusto }\fes(luita da Silva, adido, em 'serviço no Ministério
das COlúnias, deixou do estar nesta situação desde 25
do ~\hril findo, continuando
porém na de adido, mas em
801'\"1Ç'0
no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal,
cleselo a mesma data.
24) Declara so que o ronontc do infantaria
António
~l1.gllsto ::\Iachado, q ue por portaria
do 19 de "Março
UltlIho, inserta na Ol'd('/n do E.l'él'c1to n." G, 2." sério,
do corrento ano, passou h situução do reserva, transitou
para esta si tuacão nos termos da alínea a) o niio da
alinea h) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, do 31
do Dozcm bro do Hl;37, como foi publicado .
. 25) Doclnra-so quo ficou suspenso das fllnç'õ('~ do serdesde ~O de Ahril lindo, !lOS termos do artigo 170.°

'"IÇ'O
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do regulamento
de disciplina militar, o tenente,
talhão do caçadores n. o 8, António Pereira.
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do ba-

26) Declara-se quo por portaria de 30 de Abril findo
foi mandada ficar nula e de nenhum efeito a parte da
portaria de 2 do mesmo mês, insorta na Ordem do Exército n. o 5, 2.a série, do corrente ano, quo colocou no
quadro da arma o tenente, da Escola Prática do Infantaria, José Maria do Azevedo Galvão de Melo.
27) Declara-se que foi nomeado adjunto da carreira
de tiro do Castelo Branco o tenente do batalhão de caçadores n.? 6, João Rebelo, em substiturção
do tenente
do mesmo batalhão Manuel Afonso Cardoso.
28) Declara-se
que o coronel de artilharia
Anacleto
Domingues
dos Santos foi aprovado
nas provas especiais de aptidão para o pôsto de goneral em 29 do Abril
findo, com a classificação
de «muito apto», sendo-lho
aplicável dosde a mesma data a designação
de coronel
tirocinado,
nos termos da determinação
III) da Ordem
do Exército n." 9, Ln série, de 1028.
29) Declara-se
quo o tcnonte-corouol
de artilharia,
suprnuumcrúrio , Joaquim Plácido Duarte Silva chegou ~t
altura para entrar no quadro em 1 de Janeiro do corrente ano.

30) Declara-se que o capitão de artilharia, com o curso
do estado maior, Júlio Carlos Alvos Dias Botelho Moniz,
que foi julgado idóneo para o serviço do estado maior,
passa a contar a autiguidado
<10 tenente, nos termos
do artigo 103.0 do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro
de 1020, desde 1 ele Dezembro
de 1922, om harmonia
com o artigo 23.0 do decreto-lei D.O 28:402, de 31 de Dozembro de 1937.
31) Dpclara-so que o capitão Júlio Carlos Alvos Dias
B?t?lho nloniz, q uo pela presente
Ordem do H.l.'h·ci(o
da iugrosso no corpo do estado maior fica colocado na
escala dos capit~iiH do mosmo eol'po,' imediatamente
~t
esquerda
do capItão José da CORta Pereira
ll~stul.'o de
Sacaduru Bote COrte Real.
32) Declara-se qno o capitão (lo artilharia,
com o curso
do estado maior, José Filipe da Silva Neves, que foi
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julgado idóneo p~lra o serviço do estado maior, passa a
contar
a antiguidade
de tenente,
nos termos do artigo 1.03.0 do decreto n. o 1.7:378, de 27 de Setembro de
1.929, desde 1. de Dezembro de 1.922, em harmonia com
o artigo 23.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1.937.

33) Declara-se
que o capitão José Filipe da Silva
Neves, que pela presente Ontem do Exército dá ingresso
no corpo do estado maior, fica colocado na escala dos
capitãis do mesmo corpo, imodiutatnento
à esquerda do
capitão Fernando
dos Santos Costa.
34) Declara-se
que os capitãis de artilharia,
em disponibilidade,
Jorge Botelho Moniz e José Francisco Baleisão do Passo chegaram à altura para entrar no quadro cm 25 de Abril de 1.938.
35) Declara-se
que pelu portaria
do 26 do Março último, insorta na Ordem do Exército, n ,? G, 2.a sério: do
corrente ano, que passou h situação do reserva o capitão
de artilharia
Fernando
Sampaio Rodrigues,
são devidos
emolumentos
ao Tribunal de Contas, nos termos do de01'0to 11.0 22:2f>7, ficando assim rectificada,
na parto rosppitanto (l mencionada
portaria,
a anotação relativa ao
mo mo Trihunnl na citada Ordem,
B6) Declarn-se
que os capitãis do artilharia
::\Innuel
Gnsta\-o do Ahreu e Sousa, Aloxundro de Vusconcelcs
e Sá (Silnlres), J()~IO Josó Guerroiro Pacheco e Armando
l'atl'ocínio
G uedes, de engenharia.
Frnncisco
Eduardo
~al~tista, .Icsé António Miranda Coutinho, António CaSlmu'O da Costa o Xlunuol Augusto 00111l'8, o do aoronáutica Frndcrico
da Concci<:;Lo Costa, )Ianul'l Morcirn
Car(loso e Fernando
Carvalho 'I'ártaro foram nomeados
para a freqüõncia do ~.o grau do curso de informação da
Escola Centru] de Oliciuis. llO corrente ano .
. :li) Decluru-so
quo, por 1)<11'('C0r do Conselho Superior do Promoeõcs, om ~it's!,lão do ~8 do Abril do corrente
anil, o capitão
de artilharia
Alhorto Furrciru ::\I:we<lo
Pinto, que polu presente 0,'(/(,111 1(0 E.,.hcito ó promovillo
ao rutual põsto, conta a antiguidade' desde 1 do Dozern])1'0 de lH:31. retornando
o sou primitivo lu~ar na ros-
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Mário

38) Declara-se que o tenente de artilharia, com o curso
do estado maior, José António da Rocha Beleza Ferraz,
que pela presente Ordem do Exército é promovido a capitão para o corpo do ostado maior, por ter sido julgado
idóneo para o serviço do mesmo corpo, conta a antiguidade do tenente, nos termos do artigo 103.0 do decreto
n.? 17:378, do 27 de Setembro de 1929, desde 1 de Dezembro de 1926.
39) Declara-se quo o tononto do artilharia com o curso
do estado maior Emílio Ramos Afonso, qllo pela presente Ordem do Exército
6 promovido a capitão para o
corpo do estado maior, por ter sido julgado idóneo para
o serviço do mesmo corpo, conta a antiguidade
de tenente, nos tormos do artigo 103.0 do decreto n." 17:378,
do 27 de Setembro
do 1929, desde 1 de Dezembro de
1927.
40) Delara-so quo o tenente de artilharia, com o curso
do estado maior, Abel dos Anjos da Rocha, que pela
presento Ordem. do Exército 6 promovido
a capitão para
o corpo do estado maior, por ter sido julgado
idóneo
para o serviço do mesmo corpo, conta a antiguidade
de
tenente, nos termos do artigo 103.0 do decreto n. ° 17 :37 8,
do 27 de Setombro de 1929, desde 1 ele Dezembro de
1927.
41) Declara-se
que o tenente
de artilharia
Sidónio
Beça Pais, que por portaria
de 31 do Mar<;o último, inser ta na Ordem do Exército n. ° G, 2. a série do corronte
ano, foi colocado na Direcção
da Arma de Artilharia,
prestava serviço na mesma Dit-ecç'ão desde [) de J anoiro
último. ,

. ~2) Dechra-se que o tononte de artilharia, em dispo.
nibilidads,
João Vitorino Fróis de Almoida chegou à
altura. para entrar no respectivo quadro em 20 de nfarço
de ioas.
43) Declarn-so
que o tenente ele artilharia
Francisco
~)oreira de I:acerda Machado deixou de desempenhar
as
funç'ê\es de ajudante de campo do general Francisco Sou-
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res de Lacerda
rente ano.
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44) Declara-se
que o capitão de cavalaria
Luciano
Ernesto da Silva Granate freqüentou,
na Escola Prática
de Cavalaria,
com aproveitamento,
no ano de 1931, o
curso de comandantes
de esquadrão,
ficando assim anuladas as declarações
insertas
na Ordem do Exército
n.? 19 de 1931 e n." 8 de 1932, 2.a série.

45) Declara-se que os capitãis Ricardo José Alves
Pôrto e Mário Vitorino Mendes e tenentes Luiz Alberto
Filipe Rodrigues,
António Joaquim Rodrigues
Queiroz
e Francisco
José de Faria Ilintzo Ribeiro Nunes, todos
de cavalarin, freqüeutarnm
no ano escolar de 1937-1938,
na escola prática da arma, o curso de oficial de informação e observação,
obtendo o último a classificação de
«com aproveitamento»
e os restantes a de «instrutores v •
46) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade, Luiz de Figueiredo
chegou à altura para entrar no quadro em 12 de Abril do corrente ano.
47) Declara-se
que o coronel de engenharia,
supranumerário, Vasco Lopes de Mendonça chegou iL altura para
entrar no quadro em 1:3 de Xlarço do corrente ano.
48) Declara-se
que por decreto do extinto Ministério
~o Comércio e Comunicações,
do 24 de Julho de 1931,
lUserto no Diário do Gouêrno n. ° 180, 2. a sórie, de 6 de
Agosto do mesmo ano, foi o tenente-coronel
de engenharia Júlio César de Carvalho Teixeira nomeado chanreler da Ordem (lo )lérito Agrícola o Industrial.

. ~9) Declara-se quo o major de eJ!gonharia! om <l!SI~O'
l1Jblli<bde, António Joaquim
Ferreira
da SIlva Júnior
chegou tL altura para entrar no quadro om 3 de "Março
<lo corronte ano.

"n-

50) Declara-se que o capitão do ongonharia Júlio
golo de Sousa Monteiro, que por portaria de 31 do Marco
a
último, insorta na Ordem do Exército, n,? 6, 2. série
do corrente auo, foi promovido
ao actual posto para o
quullro da arma, fica supranuJUor{~rio, nos termos da
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última parte do artigo 51.° do decreto-lei n." 28:401, de
31 de Dezembro de Hl37, em virtude da aplicação dos
quadros fixados pelo artigo 14.° do referido decreto .

.

51) Declara-se que o capitão de aeronáutica,
com O
curso do estado maior, Humberto
da Silva Delgado, que
foi julgado idóneo para o serviço do estado maior, passa
a contar a antiguidade
de tenente, nos termos do artigo 103.° do decreto D.O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, desde 1 de Dezembro do 1925, em harmonia com
o artigo 23.° do decreto-lei n.? 28:,1,02, de 31 do Dezembro de 1937.
52) Declara-se
que o capitão Humberto
da, Silva Delgado, que pela presente Ordem do Exército dú ingresso
no corpo do estado maior, fica colocado na escala dos
capitãis do mesmo corpo, imediatamente
à esquerda do
capitão Manuel Lopes Pires.

53) Declara-se que são nomeados pum freqüentar o
curso de comandantes
de grupo, no corrente ano lectivo,
na Escola Militar ele Aeronáutica,
que deve ter início
em 20 de Julho próximo, os seguintes capitãis elo aeronáutica:
Jorge Metelo do Nápoles Manuel, no grupo do aviação do informação n.? 1.
Carlos l\!arqu6S ::\fagalhms, adido, no l\IinistDrio das
Colónias.
Filipe Gomes Vieira, U11. Escola Militar de Aeronáutica.
António Dias Leite, no grupo independente
de aviação de protecção e combato,
Carlos Felner
Arantes
Pedroso,
na Direcção
da
Arma de Aeronáutica.
São nomeados

Eugénio

como reserva

os seguintes

capitãis :

Pequito Caldeira Pires, na Escola. Militar
de Aeronáutica,
Frederico
da Üonceição Costa, no grupo 0.0 aviação
de informação n. o 1.
Manuel Pereira Cardoso, no grupo indepelldellte do
protecção o combate.

2.- Série

ORDEM

no

EnRCITO

.N.o 7

337

As autoridades de quem dependem os oficiais nomeados promoverão a sua apresentação na Escola Militar
de Aeronáutica na véspera do inicio do curso.
õJ) Declara-se que são nomeados para freqüentar o
curso de comandantes de esquadrilha, no corrente ano
lectivo, na Escola Militar de Aeronáutica, que deve ter
inicio em 20 de Julho próximo, os seguintes oficiais de
aeronáutica:

Tenente Diogo Rogério dos Reis 'I'emudo, do grupo
de aviação de informação n.? 1.
Tenente, com 11 patente de capitão, António Gonzaga
Pinto, da inspecção da arma de aeronáutica.
Tenente, com a patente de capitão, Frederico Coelho
de Melo, adido, nas oficinas gentis do material
aeronáutico.
Tenente Aurélio do Oliveira Rocha, da Direcção da
Arma de Aeronáutica.
Tenente Venâncio Augusto Deslandes, da Escola
Militar de Aeronáutica.
Tenente Edgar Pereira da Costa Cardoso, do grupo
independente de aviação de bombardeamento.
Martiniano Aloxandro Piçarra Homem de Figueiredo, da E cola Militar de Aeronáutica.
João Baptista Peral Fernandes, UILEscola Militar
de Aeronáutica.
São nomoados como reserva, os seguintes tenentos :
João ~lallricio Fernandes Esp[\llanal, do grupo independente do aviação do protecção e combate.
João Faustino do Albuquerq ue do Freitas, do grupo
independente de aviação de bombardeamento.
António Rodrigues Costa, do grupo independente
" do aviação do protecção e com~ate.
.
li ernando José Hiboiro Duarte Silva, do grupo tndependente do aviução de protecção e combate.
As autoridades do quem dependem os oficiais nomeados promoverão
a sua aprosontnçâo na Escola Militar
da Aeronáutica na véspera do início do curso .
. ~)
ral'lOS,

D clara-se que os coronéis módicos? supranumeAntónio do Mendonça l\Iontenegro Pinto de Sousa
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e Alfredo
Guilherme
de Vasconcelos
Dias chegaram à
altura para entrar no quadro, respectivamente,
em 31 de
Dezembro
de 1937 e 28 de Fevereiro
do corrente ano.
56) Declara-se
que o tenente módico, supranumerário,
Rui Alberto Freire chegou à altura para entrar no quadro em 2 de Março do corrente ano.

57) Declara-se que o tenente módico Edmundo Seabra
Cancela, a quem se refere a portaria
de 24 do Março último, inserta na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, do
corrente ano, deve ser considerado
como tendo passagem ao quadro dos oficiais milicianos módicos, o não ao
dos oficiais milicianos de 1"08erVa, como consta da mesma
portaria.
58) Declara-se que o tenente-coronel
Josó Maria Pinto
da Fonseca e o capitão António Maria Caeiro, ambos
farmacêuticos,
supranumerários,
chegaram à altura para
entrar nos sens quadros, respectivamente, em 4 de Abril
do corrente ano e 31 de Dezembro de 1937.
59) Declara-se que o capitão farmacêutico Mário Augusto de Azevedo da Oosta Santos, que, por portaria do
26 de Março último, insorta na Ordem elo Exército n. ° 6,
.2.a série, do corrento ano, foi promovido ao actual põsto,
preenchendo
vaga no quadro dos capitãis farmacêuticos,
rica supranumerário,
nos termos da última parte do artigo 51.° do decreto-lei n.? 28:401, de 31 de Dezembro
de 1937, om virtude da aplicação dos quadros fixados
pelo artigo 28.° do referido decreto.
,~O) Decla~a-se que o capitão veterinário, suprnnumcrario, António Gomos Alves chegou à altura para enirar no quadro om 23 de l\larço do corrente ano.

..

61) Declara-se que o major do serviço de administra'ão militar Rui da Rocha Mendonça Camões chegou à
altura para entrar no quadro em 19 de ?\Iarço do corrente
ano .
62) Declaru-so
quo os capitãis Rómulo
RO,sa. l\1onde~, Oarlos d? Amaral, Gaspar
Oliveira, José Rela Pereira do Nascimento,
erda

da .Rosa

e Sebastião

Martins

Perca

Pompílio
da
Marques do
José de LaGomos e os
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tenentes António Dias, Arménio do Nascimento Guerra
e Ernesto Ferreira Gomes Tomé, todos do serviço deadministração militar, supranumerários, chegaram à altura para entrar nos respectivos quadros em 31 de Dezembro de 1937.
63) Declara-se que os capitãis do serviço de administração militar, supranumerários, Rui Augusto da Silva
Mendes e Alfredo César de Brito chegaram à altura
para entrar no quadro, respectivamente, em 9 e 12 de
A bril do corrente ano.
64) Declara-se que o major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar José Salas, colocado nas
oficinas gerais de material de engenharia por portaria
de 22 de Janeiro último, inserta na Ordem do Exército
n.? 2, Ln série, do corrente ano, presta serviço no Conselho Superior de Promoções, desde 10 de Março findo,
cumulativamente com o serviço do estabelecimento a
que pertence.
65) Declara-se que os capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerários, Manuel Agudo, Francisco Fonseca, José António, António Pereira de Matos
e Albino José de Melo chegaram à altura para entrar
no mesmo extinto quadro, os dois primeiros em 1 de
Janeiro e os restantes, respectivamente, em 2, 18 e 19
de Fevereiro do corrente ano.
66) Publica-se a lista dos oficiais que no primeiro quadrimestre elo corrente ano se ofereceram para servir na!"
colónias, nos termos do decreto n.? 13:300, de 23 de
Março de 1927, durante o ano de 1038:
Infantaria

Capitão Basílio Esteves, miliciano do extinto quadro
especial.
Alferes Albertino Carreira "Mariano.
Cavalaria

Tenente-coronel Armando Pereira Carvalhal da Silveirr
'I'olos Bettoncourt.
Capitão .Toaquim António Gaspar, miliciano do ex.tinto
quadro especial.
A.lferes Francisco da Costa Gomes.
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Artilharia
Capitão

Alf:edo

Alferes

Franci

da Si'va

Barreto

de Carvalho.

Quadro dos serviços auxiliares do exército
'C,)

José Pelica.

Exlhto quadro de oficiais do secretariado
Capitão
Tenente

militar

António José Marques Guimarãís.
Francisco
"Maria da Purificaçâo Alves

Ribeiro,

67) Declara-se
que o capitão miliciano Josó Lopes dos
Santos e os tenentes Vicente da Silva Soares o Custódio Caramelo, todos na situação de reserva, prestam serviço na ~.a Repartição
da 1." Direcção Geral dêste ::\Iinistério, respectivamente,
desde 18 e 7 de Março e 21
de Fevereiro
do corrente ano.

68) Declara-se que, em conformidade
da portaria de
14 do corrente mês, anotada pelo Tribunal de Contas,
os alferes Ulpiano da Silva Santos, Joaquim Fernandes,
António Dias Simões, José da Silva Nunes, Manuel elo
Espírito Santo e Joaquim de Sousa, promovidos ao actual
posto, nos termos do artigo 17.0 do decreto n.? 22:030,
do 28 de Dezembro de 10;}2, e artigo 62.0 do decreto-lei
O
D. 28:401, de 31 de Dezembro
de 1937, com os benefícios concedidos
no § LOdo artigo 16.U do decreto-lei
n. o 28:404, de 31 do aludido mês, para todos os efeitos,
incluindo o de vencimentos,
desde 31 de Dezembro
de
1937, devem ser considerados
na situação de reserva e
não na do reforma, como consta da portaria de ;) de
Março último,
ínserta
na Ordem do Exército n.? 5.
2.a sério, do corrente ano.
'

Ministério da Guerra _l.a

Direcção

Geral-

3.a Repartição

(9) Declara-se quo desistiram da freqüênciu do curso
da Escola Central de SargíllltOI', no ano lectivo 110 19;371038, nOR termos do artigo 4;).0 do decreto n. o 22: 1 mt.
d? 2 de FO\'I'l'cil'o do 10:m, o sargonto aj udanto, do reglment?
do artilharia
ligeira n.? 1, António
Auzusto
Sampaio, que esgotou a tolcrüneia a quo se refere o ar0
tigo 34. • do mesmo decreto, o o primoiro snrgcnto, do
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batalhão de metralhadoras
Eira.

n.? 3, Manuel Rodrigues da

70) Doclarn-se que desistiram da freqüência do primeiro ano do curso da Escola Central de Sargentos, no
ano lectivo de 1937-1938, nos termos do artigo 47.0 do
decreto n." 22:169, de 2 do Fevereiro do 1933, os primeiros sargentos, do grupo de defesa submarina de
costa, António Lúcio Aguião Valente e, do batalhão
n. ° 3 da guarda fiscal, Joaquim Janeiro.
71) Declara-se que dosistirum da freqüõncía do curso
da Escola Oentral de Sargentos, no ano lectivo de 19371938, nos termos do artigo 48.0 do decreto n.? 22:169,
de 2 de Fevereiro de 193:1, os primeiros sargentos, do
~rupo de esquadrilhas de aviação República, Artur Joaquim Abrantes Ferreira, que esgotou a tolerância a que
se refere o artigo 34.0 do mesmo decreto, e o primeiro
sargento do extinto quadro de sargentos do secretariado
militar, do conselho administrativo da 1.a e 2.a Direcções Gerais do Ministério da Guerra, ~lanuel Oouchinho.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

7~) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, q uc, nos termos do decreto-lei n. o 28:404,
d~ 31 do Dezembro de 103i, transitaram para a situaç'ao de reserva:
General Francisco Bernardo do Canto, 54.000$.
General Júlio Augusto Rodrigues
de Aguiar J'únior,
54,000$.
('o1'one1(10 infantaria Ernesto Duval Pestana Lopes,
3G.000 .
Coro:H'l de

infantaria

Guilhorme

Correia

de Araújo)

36.000.).
de infantaria
Alberto da Silva Pais, 36.000$,
Coronel Ih- infantaria .Uyaro Soares do )1010, 36,000.'.
Coronel do infantaria .Io é Erancisco Pir 5
Carmo,
3G.000$.
Coronel do infantaria
Antônio L)itl' (lI' Magalhãi!',
3G.000 '"
COl'onl'1 (1 . iufanturia António Rodrigue: rln ('\111ha Azevedo, ;1G,OOO~.
(\'1'011<']

ao
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Coronel médico Alberto dos Santos Monteiro, 36.000$.
Coronel de engenharia Artur Rocha Schiappa Monteiro
de Carvalho, 36.000$.
Coronel de engenharia
Jaime Eduardo dos Santos
Paiva, 36.000$.
Coronel, graduado, de engenharia Francisco de Assi«
,de Barcelos Coelho Borges, 36.000$.
Coronel ,de cavalaria Francisco Martins Lusignan de
Azevedo, 36.000$.
'I'enen te-coronel de infantaria
Francisco Xunes Claro,
30.000$.
Tenente-coronel de rr-nfantaria José :Miguel Coelho Godinho, 30.000$.
Tenente-coronel de infantaria Manuel Leovigildo Rodrigues, 21.D67$20. Tem 25 anos doO serviçoe 27 períodos.
Tenente-coronel de infantaria Rafael dos Santo. Oliveira, 30.000$. Tem 34 anos ele serviço e 66 períodos.
'I'enemte-coronel
do infantaria
Oarlos de Noronha,
30.000$.
Tenente-coronel de infantaria António Fernaudo de Oliveira Tavares, 30.000$.
'I'enente-coronel
farmacêutico
Jaime José ela Costa,
23.921$40. 'l'em 28 amos ele serviço e 14 períodos.
Tenente-coronel do serviço do administração militar Carlos Gomes Teixeira, 30.000t$.
Tenente-coron el do serviço de adrui.u ist.raçâo militar
José Augusto Sá du, Cosia, 30.000$.

'I'enente-coronel do serviço ,de atlminii::tração militar
José Barbosa Camejo, 30.000$.
Major ele infantaria
José BeTllardo Pinto ela Silva.
27.000$.
Capitão de infantaria José Bernardo Martins do Macalhãis, 13.083~60. TOlll 21 anos de serviço e 16 períodos.
Capitão de infantaria António José Pereira Saldanha,
21.600$.
Capitão de infantaria Fraaicisco l\Iarti'ns Ferunndes J únior, 19.264$80. Tem 31 anos ele serviço e 22 períodos.
Capitão de infantaria
Fraueiseo de Oliveira Coelho
2~. ~OO$.. 1'em 35. anos de serviço l' 21 períodos.
'
Capitão de infantaria Vasco de Pinn Cabral , 21.544,'20.
'I'em 35 anos do seryiço e 18 períodos.
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Capitão ele infantaria Eeluardo Veiga Ferreira, 21.600$.
Tem 35 anos de serviço e 45 períodos.
Capitão de infantaria
António José Soares Durão,
21.125$40. Tem 34 anos de serviço e 24 períodos.
Capitão de infantaria José Bettencourt da Câmara,
11.888$40. Tem 18 amos ele serviço e 36 períodos.
Capitão nriliciamo de infantaria, elo extinto quadro eBpecial, Nicolau Barbosa ela Fonseca, 15.261$. Tem ii
percentagem ele 75 por cento da pensão de reserva.
Capitão milioiano de pioneiros, do extinto quadro especial, Raúl Alfredo ela Silva Gomes, 13.356$. Tem
21 anos de serviço e 25 períodos.
Capitâo veterinário António 'I'avares Lebre, 21.600$.
Capitão do extinto quadro ele oficiais do secretariado
militar Januário Simões da Silva, 19.833$. Tem 35
anos de serviço.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Antómio de Figueiredo, 20.346$60. Tem 35 anos de serviço e 18 períodos.
Tenente de infantaria Albano ReMIo Nunes Ferreira,
15.799,$20. Tem 33 anos de serviço e 17 períodos.
Tenente de infantaria
João da Encarnação
Abelha,
16.800$.
'I'enente de infantaria Joaquim Valadares, 16.800$.
'I'cnento ele artilharia Júlio Augusto Lopes Ramalho,
12.180$. 'I'em 2 aumentos e 32 anos de erviço.
1'enenle de cavalaria Teodorico Augusto Palmeira,
16.800$. Tem 34 ano ele erviço e 48 períodos.
'l'enente do extinto quadro auxiliar do serviço ele saúde
Manuel Rodrigues de Paiva, 8.666$40. Tem 20 anos
de serviço.
A.lferes do infantaria António Rosa de Carvalho, 12.4326.
Tem 33 anos de serviço e 18 períodos.
7.3) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
deSIgnados, que. nos termos do artigo ;31. o do decreto-lei n.v 28:402.(le ;31 de Dezembro de 1937, passaram
à situação dr reserva:
Gião,
Cor01lel médico ~lanuel Rosado Feruaudes
31.a19. '40. Tem a uinncntos, 4ü anos de serviço r 17
períodos.
Tenente-c:orolld

de infantaria
Antônio Alberto QUilltão Ueil'ele,., 29.9G2.,:80. Tem 2 aiuue nt os. 48 anos
(le servi ço l' 102 !H'l'ío!1os.
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Tenente-coronel
de infantaria
Luiz Augusto de Oliveira
Franco,
30.325$20.
Tem :2 aumentos,
44 anos ele
serviço e 120 períodos.
Tenente-coronel
de artilharia
,Valter Lima, 3l.802$40.
Tem 1 aumento,
49 anos de serviço e 125 períodos.
Tenente-coronel
ele aeronáutica
]Iário da Costa França,
38.271$ (está incluída
a importância
de 5.4.00$ de
gratificação
ele diploma).
Tem 1 aumento,
59 anos
ele serviço e 189 períodos.
Tenente-coronel
elo serviço de administração
militar
Jaime Pereira
da Silva, 28.948$20.
Tem 3 aumen•
tos, 43 anos de serviço (' 47 períodos,
Tenente-coronel
do serviço de udiuinistraçâo
militar
Eduardo Hipólito de Campos, 29.801$40.
Tem 2 aumentos, 51 anos de serviço .e 94 períodos.
Major de infantaria
Jaime Duarte da Fonseca Fabião,
25.988$40.
Tem 2 aumentos,
42 unos de serviço e
26 períodos.
Major miliciano
de artilharia,
do extinto quadro especial, Alfredo
Horácio
da Cunha Nery, 19.029$.
Tem 39 anos de serviço e 37 períodos.
.
Major do extinto quadro auxiliar
de engenharia
José
Mulaq uias, 23.872$80.
Tl'm 1 aumento,
42 unos de
serviço e 26 períodos.
Capitão de infantaria
Albano José da Ul'UZ, 2l.360$.
Tem]
aumento,
42 anos (1E' serviço p 29 p?l'íor1o.~.
Capitão de infantaria
Aníha 1 :Mltl'l'eirOf; Dias, 21.882$.
'I'ern 2 aumentos, 42 anos de Rerviço e 4 períodos.
Capitão
de infantaria
Loysik
da Fonseca
Araújo.
22.139$40.
Tem 3 aumentos,
4:3 anos de serviço e
18 períodos.
Capitão ele infantaria
Francisco Dias Furtado, 21.790,,80.
Tem 2 aumentos
e 41 anos <1e serviço.
Oapitão
ele infantaria
Augusto
de Nousa Medeiros,
22.093$20. 'I'em 2 aumen tos, 43 anos <li' serviço p 1 T
períodos.
Capitão
de infantaria
HOg'(.rio Augusto,
24.0:1:;)$00.
'l'~l~ 2 au_melllos,. 49 UlU1S Ile SPl'viço p J:17 pciíorlos.
Capitão de infantaria
Manuel Vr-utura L()]w~, 2:3.00.1$.
T?l~ 2 a:l~n~'1I1os, 4~ a~lO;; (1e ,,;pl'\'i<;o (' 7:l ]wrío!lo:'1.
Caplt:w nriliciano
I1p lldalJlal'in,
do ex l iulo quadro l'pccial, Manuel ROlhig-tw..;; Dias J'ün ior, 2~.12G~20.
'I'cm 2 aumentos,
42 anos de ~l'l'yi<;o (' 19 períodos.
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Capitão miliciano
de infantaria,
elo extinto quadro es. pecial, Celestino
Soares Carneiro,
19.182$60. 'I'em
2 aumentos, 38 anos de serviço e 23 períodos.
Capitão
miliciano
ele infantaria,
elo extinto
quadro
especial, J osé Neves Eugénio, 20.233$20. Tem 2 aumentos, ;39 anos ele serviço e 17 períodos.
Capitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro especial, Rui José da Silva Loureiro,
23.270$40.
'I'em
2 aumentos, 41 anos ele serviço e 91 períodos.
Capitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro especial, ),fanuel José Rebêlo, 22.329$60.
Tem 2 'aumentos, 39 de serviço e 184 períodos.
Capitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro especial, António Ferreira
Linhares Nobre, 20.026$80.
Tem 2 aumentos,
39 anos de serviço e 37 períodos.
Capitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro especial, António
Dias, 15.427$20. Tem 1 aumento,
36 anos de serviço e 22 períodos.
Capitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro especial, Carlos Adriano
Fonseca,
21.256$20. Tem 2
aumentos,
40 anos de serviço e 24 períodos.
Capitão miliciano
<1e infantaria,
do extinto quadro e~pecial, João Baptista
Correia de Araújo, 18.31G:n;80.
Tem 2 aumentos, 37 anos de serviço e 23 períodos.
Capitão miliciano
ele infaníuriavdo
extinto quadro especial, Augusto Oliveira (la Uuuha, 18.108$. Tem 1
alimento, ;l9 anos de serviço e 14 perl(Hlotl.
Uapitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro 0:3peciul , HOg'ério Correia
:FeITPirn., 18.100$20.
Tem
1 aumento, ;18 auos (le serviço e 100 períodos.
Capitiio miliciano
(le infantaria,
do extinto quadro espce iul , Albedo Guimarãis
Baptista,
lG.10G$40. Tem
2 .aumentos, ;3,) anos de serviço c 19 períodos.
Caplti'io miliciano
de iufuntutia,
do cxtiu to quadro ospecial, Joaquim
Fcrrciru
<la :-ljlYn, lU.Oaü$80. Tem
2 aumentos,
38 anos d.e ,.;('r\'i<;o C 14 períodos.
Capiti10 mil icinno do infantaria,
<lo ex t in to quadro e~pcciul,
Joaquim
AIY<'s Pinto
Cot-l ho, 21.158$40.

1'<'111 ~

40

aumentos.

anos

(1(,

serviço

('

lS

pcrfodos.

Cflpiti,(() tn il icinuo (le infantaria,
(10 l!xtinto
q unrl ro psP('('ial, Danil'l Pinto (k Barros, 21.~2;l$20.
'l\'lll 2
. Umllt'nt":,,,
40 auos dI' sl'l'\'i(;o (' 22 p('río(lo~.
Capiiilo
miliciano
de infantaria,
(lo t'xtildo quadro
I'S1)('I'ia1, ~Junuel António
ftl'lwjo,
1!J.7!)l $. 'l\'lll ..J.2
ano,.;

dI'

serviço

{'

21

pl'l'íOllos.
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Oapitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, António Maria Carreira, 16.469$40. Tem 1
aumento, 37 anos ,de serviço e 26 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadroespecial, Guilherme Joaquim ele Mesquita, 18.925$20.
Tem 2 aumentos, 38 anos de serviço e 23 períodos.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Joaquim Diogo Correia, 1±.6Tl$80.
Tem 1
aumento, 35 anos de serviço e 21 períodos.
Oapitão miliciano ,de infantaria, do extinto quadro especial, Jorge Abílio da Veiga Ungalhãis, 16.533$.
Tem 1 aumento, 37 anos de serviço e I;) períodos.
Capitão miliciano de infantaria, elo extinto quadro especial, Alberto Oândido Hebê]o Branco, 18.369$60.
Tem 1 aumento, 39 anos de serviço e 4H períodos.
Capitão de artilharia Jorge Botelho )Iolliz, 1l.121$.
Tem 1 aumento, 30 anos ele serviço e 12 períodos.
Capitão de artilharia José FranciRco Buleisão do Passo,
17.243$40. Tem 40 anos de serviço.
Capitão de artilharia Filipe Pereira )Iarcelly, 18.029$.
Tem 1 aumento, 39 anos de serviço (' 23 períodos.
Capitão de artilharia Gaspar )Ialheiro Pereira de Castro, 20.356$80. Tem 1 aumento, 41 uno" ele serviço
e 37 períodos.
Oapitão miliciano de art ilharia , <10 extinto quadro e;4pecial, António da Purificação Ferreira, 20.016$60.
Tem 2 aumentos, 3D anos de Sl'l'Yiço e 20 períodos.
Capitão miliciano
de artilharia,
<lo oxt in to quo.dro etlpecial, José da Silva Dias, 22.080$. Tem 2 aumentos, 41 anos ele serviço e 18 períodos.
Capitão miliciano de cavalaria, do extinto quadro e::;pecial, Raúl Augusto K ogueiru Baptista de Curvalho, 20.215$20. Tem 1 aumento, 41 anos de serviço
e 10 períodos.
Capitão miliciano de cavalaria, do extinto quadro pspecial, ,Augusto OéHtU da Silva Pereira, 19.365 60.
'I'em 1 aumento, 40 anos de serviço pIO períodos.
Capitão miliciano ele pioneiros, do extinto quadro eóopecial, Pecho Uibeiro dos Suntos, 14.ü;{ü:40. Tem ~
aumentos, 33 anos c1p RPrviço p ln períodos.
Oapi tão miliciano dp cum iu hos de Ierro, do extinto
quadro especial, Yi('('ldl'rlp
Clta ves Cimbron Borges
(1(' Sousa, 15.150$. 'l'Plll 'Z uumen los, :H auos de 8erviço c

20 períodos.
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Capitão
miliciano
de caminhos
de ferro, do extinto
quadro especial, João Carlos Alves, 12.748$80.
Tem
34 anos de serviço e 51 períodos.
Capitão
de aeronáutica
José Maria da Silva Guedes
Júnior,
27.900Sli60 (está incluída
a importância
de
4.680$ de gratificação
ae diploma).
Tem 1 aumento,
43 anos ae serviço e 95 períodos.
Capitão
de aeronáutica
J acinto Henriques
de Paiva
Simões, 28.89l ;"80 (está incluída
a importância
de
4.680$ de gratificação
ae diploma).
Tem 1 aumento,
50 anos de serviço (' 162 período».
Capitão
de aeronáutica
Tadeu
Lopes
da Silveira,
28.196.'-1:0 (está incluída
a importância
de 4.680$
de gratificação
de diploma). Tem 1 aumento, 49 anos
de serviço e ll·j períodos.
Capitão de aeronáutica
João de Sousa Soares, 28.477$80
(está incluí.la
a importância
de 4.680$ de gratificação de diploma).
Tem 1 aumento,
47 anos de serviço e 134 períodos.
Capitão miliciano
médico, do extinto quadro especial,
Herberto Freire Ruas, 19.72G$80. Tem 2 aumentos,
38 anos (1e sorviço (' ]:3 peiíodos.
Capitão miliciano
médico, do extinto quadro especial,
Joaquim ~IelHles Pedroso Costa, 23.160$. Tem 2 aumentos, 42 anos (Ir serviço e 25 períodos.
Capilão miliciano
mp(li(,o, (lo extinto quadro eapecial,
José Joaquim )Lwharlo (him:ll'ãis
J úuior, 14.229$60.
Tem 2 aunien tos, ;32 anos de serviço I' 24 períodos.
Capitão
f'armm-êutieo
Carlos
Augmto
Cordeiro,
21.9!H$8ü.
Tl'lll 1 mnueuto,
4,") anos de serviço e
12 poiiodos.
Capitão miliciano
cirurgião
dcnti-tu,
(lo extinto quadro cspeciul, Franci-«-o (lI' Faria Lagoá, Hi.42;l$~().
Tem 2 aumentos,
:3() ano" de servir-o (' lR porioclos.
Capif âo (lo ';l'l'Yir;o rle nrl m iu isfraçfio
militar
Carlos
Elvutério
(1(' Alrne idu. 2~.240$2(). Tem 2 aumentos,
-ta ano" <ll' "pl'vi\,o (' 2(j períodos.
CapilUo rlo "Pl'Yil;O 11(' ndm iuistrnção
militar Armando
Y(,l'gílio Pinheiro
(h ~iha Azevedo, 1!).:l~8$IO. 'I'em
2 aUllIl'J11o", :IK anos dI' serviço e ;1:2períodos.
Capitão mi l ir-iuuo <ln 'il'l'yi\,o d e atlmillistração
militar,
(lo extinto
quadro especiul , Francisco
Jacinto
Ribeiro HOUl(''', 22.(j(j;l~20. 1\'111 2 auurcntos,
43 anos

<1('

s('l'yi\,o

l'

.-):2
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Capitão miliciano
do serviço ele administração
militar,
do extinto
quadro
especial,
Henrique
da Câmara
Cruz Sobral, 22.093$20. Tem 2, aumentos,
43 anos
de serviço e 17 períodos.
Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, Leonel ele Lima Barreto
Xareloné,
22.077$. Tem 2 aumentos,
42 anos de
serviço e 16 períodos.
Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
elo extinto quadro especial, Júlio Ribeiro ela Costa,
18.986$40. Tem 2 aumentes, 38 unos de serviço e 11
períodos.
Capitão miliciano
do serviço de admiuistração
militar,
extinto quadro especial,
Luiz Gonçalves
Rebordão, 22.147$80. Tem 2 aumentos,
41 anos de serviço
e 22 períodos.
Capitão miliciano
do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, Felisberto
J osé 'I'avares,
21.142$80. Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 34
períodos.
Capitão miliciano
do serviço ele administração
militar,
do extinto quadro especial, Luiz António ele Oliyeira.
22.198$80. Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e G2
pot-íorlos.
Capitão chefe de banda de música Guilherme
Joaquim
Bôto da Piec1aue, 21.790$80. Tem 2 aumentos' e 41
anos de s rviço,
Cnpitão chefe de banda de música Gustaxo Augusto
Coelho, 21.817$80. Tem 2 aumentos
e 42 anos de
,erVlço.
Capitão chefe <10 banda de música Manuel Autónio Ribeiro, 19.425$60. Tem 2 aumonto« e 89 unos ele ,,(>1'-

ao

V1\,0.

Capitão chefe de banda

de música 'I'omaz Jorge J ún ia!'.
24.22~$80.
Tem 2 aumentos,
47 anos <1e serviço ('
148 porfodos.
Capitão ehrle dr banda (le música
António (la Pi('du<1(·
Vaz, 22.600$20. Tem 1 numonto, 45 ano. de serviço
p [):3 períodos,
Capitão e1lOfr <1e bamla (le 1111ÍsicaJoi'ío Pen'lru ni~('ain.
~O.n3t$G(). 'I'cm l aumento e 42 anos de serviço.
Capitito chefe de banda de música Artur Ribeiro,
~Z.097$40. Tem 1 aumento, 4:1 auos ae~en'iço c Hl
períodos.
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Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel António Pinhão, :20.046$60. Tem 1 aumento,
41 anos de serviço e 16 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar doe artilharia Carlos Marques Alexandre, 19.015$20. Tem 1 aumento,
40 anos de serviço e 20 períorlos.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
José Martins de Loureiro, 21.013$20. Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 2ü perforlos.
Cnpitão do extinto quadro auxiliar elo serviço de saúde
Jerónimo Malnfaia da Costa, 20.G07$. Tem 2 aumentes, 40 anos de serviço e 1 período.
('upitão elo extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
'eba'5tiilo Pereira Dias, 22.207$80. Tem 2 aumentos, 42 ano" de serviço e 24 períodos,
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
José Martins, 22.012~20. Tem 2 aumentos, 4.3 anos
de serviço e 12 período".
Oapitã» 00 extinto quadro auxiliar .do serviço de saúde
Alberto José Luiz, 2:2.:24G$80. Tem ;1 aumentos, 4i
anos de serviço e 24 pel'íodo".
Capitão do extinto quadro de picadores militares Arnaldo Tavares, 21.979880. Tem 2 aumentos, 42 anos
de serviço e 10 periodos.
Capituo ao extinto quadro (lI' picadores militares Hermínio Gonçalves Carneiro, 23.410$80. Tem 2 aulHl'llto~,1G anos (11' serviço e 98 períodos.
Tt'ne.llto ele infantaria
'icellt·e
Gonçalves
Borges,
16.227 q. Tem 1 aumento, 39 anos de serviço e 13
períodos.
T(>nelltl' (le infantaria T,(>alH11'ode Carvalho Roseira,
lG.800$. Tem ~ aunu-ntos, 40 unos de serviço e 4
perlodo".
Tenente (10 infantaria
.\lli(·eto(la
Cru» Grpgório,
16.227 '. Tem 1 amuen o. ;m anos de Kl;rviço e 13
períodos.
Tcnelltr de infantaria
Yíto]' Amâncio Junqueira
c
Riha, lG., flO$. 'I'oui :.? uumeutos, 42 3.110" de serviço
c a3 peiíodos.
í

Tl'llell

Lp

de

illfmdaria

Avelino

Tl ilãrio

Ribeiro,

j(j.Ra7 ~O. 'l'.c'1ll 2 aumentos. :~R anos de SCfY1ÇO l' 14
período«.
'1\·nent.,
infantaria Frnucisco Pires, 18.2;)0$20. Tem
:2 aumentos, 42 unos a('{'ITiço e 46 período".
(1('
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Tenente de infantaria João Augusto Lopes, 18.028$20.
Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 31 períodos.
Tenente ele infantaria
Ernesto Maria elos Passos,
17.732$40. Tem 2 aumentos, 39 anos de serviço e 11
períodos.
Tenente de infantaria
Francisco José ele Almeida,
17.940$. Tem 2 aumentos, 40 ano" tle serviço e 2.')
períodos.
Tenente de infantaria António Folgado Dias Catana,
17.839$20. Tem 1 aumento, 41 anos ele serviço e
20 períodos.
Tenente de infantaria João Tomaz (los Reis, 18.368$40.
Tem 2 aumentos, 42 anos tle serviço e 5-.1: períodos.
'I'enente de infantaria )Iário Pinheiro, 19.462$80. Tem
2 aumentos, 46 anos de serviço e 128 períodos.
Tenente ele infantaria João dos Santos )fartins, 15.117,"'.
Tem '2 aumentos, 36 anos ele serviço o 1 período.
Tenente ele infantaria Diamantino António Brandão da
Cunha Leite, 14:.-179$20. Tem 2 aumentos, 35 anos
de serviço e 8 períodos.
Tenentetle
infantaria
Abraão
Matias
Esmeriz,
16.763$40. Tem 2 aumentos, as anos de sernço e
9 períodos.

'I'enente ele infantaria
António Pulos, 11.559$. 'rem
1 aumento, 37 anos de serviço (' :26 períodos.
Tenente Lle in íautariu :Jlunuel r ORf" 17.570$88. Tem
2 aumentos e10 anos ele serviço.
Tenente de infantaria ,José Júlio (le :Matos, 17.718$.
Tem 2 aumentos, -10 anos ele serviço e 10 períodos.
Tenente de infantaria
José Baptista Vilan Pereira,
17.969$40. Tem '2 aumentos,
41 anos de serviço e
27 períodos.
Tenente de infantaria
F'raucisco
Botelho Cardoso,
18.501~60. Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço c 6:l
períodos.

'I'eneute de infantaria
Augui<to Natividade
e Silva,
17.910$. Tem '2 aumentos, 41 aJlOS (1(' serviço e 28 1Wi-Iodos.

Tenente tle infantaria
:Jlanuel Cândido (la Silva,
18.631$80. Tem 1 aumento, 41 num; de serviço e If)
períodos.
'I'encn t o lle infantaria

José 1[atl'ul4 J'únior, 18.1 W,"40.
'I'em Z aUJ1~entoil, ~a anos elp serviço C' 0f) 1wl'Ío(10~.
Tenente rle infuntaria
~ranuel Fernandes
Pelicano,
12.-Jl-I-~. 'I'em 2 aumentos e :3~3auos ele serviço.
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Tenente
ele infantaria
Manuel
Augusto
dos Mártires
Falcão,
11.553$60. Tem 2 aumentos e 31 anos de
serviço.
Tenente
de infantaria
Alberto
Moreira
da Crus,
14.149$20. Tem 2 aumentos e 35 anos de serviço.
'I'enente <le infantaria
Pedro Joaquim,
17.940$. 'I'em
2 aumentos, 42 anos de serviço e 25 períodos.
Tenente de infantaria
Humberto
Augusto de Almeida,
16.622$40. Tem 2 aumentos,
37 anos de serviço e
21 períodos.
Tenente
de infantaria
Rogério
Abranches
ela Silva,
16.085$-10. Tem 2 aumentos e 37 anos de serviço.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro.
especial, Amadeu
de Almeida
Teixeira,
15.163$80.
Tem 2 aumentos,
36 anos de serviço e 19 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadroespecial, José Augusto Aires 'I'ôrres, 11.098$80. Tem
1 aumento,
32 anos de serviço e 29 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial,
Eugérrio
ele Loureiro
Almeida
Fontes,
12.898$20. Tem 2 aumentos, 33 anos ele serviço e 19
períodos.
.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial, Jo~é ele Almei(la, 12.l1G$40. Tem 2 aumentos, 32 anosde serviço 'e 16 períodos.
'l'en~llte mi lir-iuno de infantaria,
do extinto
quadro
especial , Joaquim
da Silva Caldas, 12.3;J2$'1O. Tem
1 aumento. 34 anos de serviço e 20 períodos.
Tt'llente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
e-pecial, Condorcet Pais da Ounha C' Sá, 10.259$88.
Tem 2 aumentos,
29 anos de serviço e 8 períodos.
TenOlllt\ miliciano
c1e infantaria,
<lo extinto
quadro.
p~pecial, Cai-los ~larque'l Neves, 10.0:32$24. Tem Z
aumentos.
28 anos de serviço c 10 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
elo extinto
q uarl ro
espec'ial, J'osé Joaquim
Corte» elas Dores, 17.791$80.
Tem 2 aumentos,
40 unos de serviço e 15 períodos.
Tenen te milir-ian o de iufuu tnria,
c1 o exl in to <1uadro
e"pecial, ,To~é Luiz Simão Saraiva, 16.046$ !O. 'I'cm
.2 aUnlPllto~, :l7 anos c1l' serv iço e 28 lH\rí()clo~.
Tl'UOIÜe miliciano
(le infantaria,
do oxt in to quadro
especial,
Mnn uvl Antônio
'I'oixeirn
(1(' M ar-c(1o,
16.G22~4(). Tem 2 aumentos,
a7 uuos cip Roryi\,o C"
n poriorlos.
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Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial,
Armelim
Cândido
de
~Ioura
Diniz,
18.102$60.
Tem 2 aumentos,
40 anos de serviço e 36
períodos.
'I'enen te miliciano
de infan'taria,
do extinto
quadro
especial,
Herculano
Rosado
Ramalho,
18.028$20.
Tem 2 aumentos,
39 anos de serviço c 31 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial, Aucíndio Ferreira
dos Santos, 16.410$. Tem
2 aumentos, 37 anos de serviço e 22 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial, ,Jacinto da Silva Pacheco,
15.441$60. Tem
2 aumentos,
36 anos ele serviço e 23 per-íodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial , Silvério
António
da
Fonseca
Lebre,
17.880$60.
Tem 2 aumentos, 41 anos do serviço e
21 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial, António Pires Antunes,
17.263$20. Tem Z
aumentos,
38 anos de serviço e 27 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto quadro
especial, António Lopes Chaves, 15.398$4.0. Tem Z
aumentos,
36 anos de serviço e 20 períodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
cspcoial, Luiz Alcidc Nunes, 17.748$. Tcm 2 aumentos, 41 anos ele "el'\'ic;o o 12 per-íodos.
'I'cncuí.e miliciano
<1(' infunt m-in , (10 extinto
quadro
especial, AnuaJulo Yitorino Ribeiro, 13.240$80.
'rem
2 aumentos, 3-1 anos de serviço e 12 períodos.
Tenente
miliciano
ele infantaria,
do extinto
quadro
especial, Hermínio
ele Assunção Castro, H.4GO$. Tem
2 aumentos,
35 anos cle serviço e 21 períodos.
'I'enente
miliciano
de infantaria,
do ex:iinto quadro
especiul, Antero Albano ela Silva Cabral,
16.423$.
Tem 2 aumentos,
37 anos de serviço c 23 períodos.
Tenente
miliciano
ele iufun taria,
do extinto
quadro
especial, Alfredo Ângelo Salgueiro
ela Si lvu Pereira,
19.882$20.
'I'ern 1 aumento, +1 anos (h, serviço c 17:2
períodos.
'I'enent e miliciano
de infantaria
do ext.iu io quadro
especial, Domingo,; ~Iartins RO:llão, 11.912~40. Tem
2 aumentos,
31 unos (h- RPrvic;o e 11 perfodos.
Tenente
miliciano
de infantaria,
do extinto
quadro
especial, Alfredo 1,eoto, 14.097$. 'l'elll '2 aumento",
,5 anos ele serviço e 25 períodos.
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Tenente
miliciano
de infantaria,
do. extinto
quadro
especial, José Antunes Boavida, 15.090$. Tem· 2 aumentos, 36 anos de serviço e 14 períodos.
Tenente
de artilharia
José
dos Santos
Oliveira,
14.572$80. Tem 2 aumentos e 35 anos de serviço.
Tenente
miliciano
de artilharia,
elo extinto
quadro
especial, Artur José Fernandes,
15.883$20. Tem 2
aumentos,
37 anos de serviço e 17 períodos.
Tenente elo serviço de administração
militar Antero da
Silva Pereira Guimarãis,
17.763$. Tem 2 aumentos,
40 auos de serviço e 13 períodos.
Tenente
c10 servjço ele administração
militar
Paulo
Arnaut Taveira da Paixão Metelo, 16.362$. Tem 1
aumento,
09 anos de serviço e 23 períodos.
Tenente miliciano
do serviço de administração
militar,
do extinto iquadro especial,
Augusto César Justino
Teixeira,
19.432$20. Tem 2 aumentos,
·H anos de
serviço e 126 períodos.
Tenente miliciano do serviço de admiuistração
militar,
elo extinto quadro especial, J ORé Ferreira,
13.595$·.1:0.
Tem 2 aumentos,
34 anos de serviço e 36 períodos.
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
elo extinto quadro especial, J anuário de Almeida Filipe, 13.951$20. Tem 2 aumentos,
3..1,anos de serviço e 18 períodos.
.
Tenente elo extinto quadro ele oficiais elo secretariado
militar
Artur Martins, 17.339$40. Tem 1 aumento,
40 anos de serviço e 24 períodos.
Tenente do extinto quadro de oficiai. -do secretariado
militar Eduardo da (Iunhu e Sousa, 16.063$. Tem 1
aU111t\uto P 39 anos de serviço.
Tenente elo e x tinto quadro auxiliar
cl~ artilharia
J oão
da COlH'pi,iio Pereira,
18.30D$. Tplll 2 aumentos,
43
anos <1e serviço (' GO pe~ío(los.
.'
Tenenh. (lo exí into <j1HH1ro auxiliar
de art.ilhuria
An-

tónio .To,;{>(ln Costa, 18.117$. Tem 2 aumentos,
áDO~ c1p serviço f' ~37 períodos.

39

do t'xt iu tn quadro auxiliar
de uI'tilhaTia José
dos SalltO";,
Hi.fl~()$. 'rp!ll 2 aumentos,
a8 anos de
SCI'\·j \'0 l' ~() !H'l'í oc1o,;.
'eencll t p <lo e-x t in to quadro
auxiliar
(lo ~cl'vi\o_ (~e,~aúdc
.T o~é Ma ria Rodriaues
Valente
.I úuior , 10.;386$40.
'I'em 1 uumen tn,
1l1l0~ (l\' ~iPrvi,o
e 20 pr!'Íocloii,.

rl'pnPll\('

aR

,.
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74) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir designados, que, nos termos do decreto-lei 11.028:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para as situações de reforma e separado de serviço, depois de deduzidos 4 por cento para a Caixa Geral de Aposentações:
General João do Almeida, 51.840~.
Coronel do corpo do estado maior J oaquim )Iaria de
Oliveira Simões, 37 .440~.
Coronel farmacêutico Fernando Augusto da Paixão,
34.560~.
'Tenente-coronel de infantaria Manuel Duarte Lopes Subtil, 28.t:l00t$.
Tenente-coronel
de infantaria Carlos Alberto Alves,
28.800~.
Tenente-coronel de aeronáutica Alberto LeIo Portela,
29.062,~66.
Major de infantaria Lúcio de Campos Martins, 25.920tS.
Major do serviço de administração militar António Augusto da Costa Alves, 25.920~.
Capitão miliciano de infantaria, do oxtinto quadro espocial, Nicolau Barbosa da Fonseca, 14.650;520. 'rem
a percentagem de 75 por cento da pensão de reserva.
Capitão miliciano do serviço de administração militar, do
extinto quadro especial, Aníbal Gonçalves tln Paixão,
20.736;$.
.
Capitão de artilharia Armando do Sonsa Lami Varela,
12.096~. Tem 21 anos de serviço.
Tenente de infantaria José Augusto Fernandes da Cunha
Belo, 10.620~. Tem 23 anos de serviço e 14 pe.
ríodos.
Tenente
de infantaria
Manuel Caetano do Sousa,
11.936;$45. Tem a percentagem de 70 por cento da
pensão de reserva.
Tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar José Augusto do Figueiredo, 8.941620. Tem
a percentagem de 70 por cento da pensão de roserva.
75) Rectificadas so publicam as pon ões a que têm
direito os oficiais a seguir designa.dos, nas situaeões do

I

2.· Série

ORDEM

reserva e reforma,
atribuídas:

DO EXÉRCITO

em substituição

Pela Ordem do Exército
rente alio:
Capitão
Tom
dos.
Capitão

do infantaria

2 aumentos,
de

infantaria

de

infantaria

355

das que lhes foram

n.O 4,

2.a série, do cor-

Luiz Teixeira Baptista, 19.913$40.
39 anos de sorviço e 30 períoFrancisco

~2.142;$40. Tem 2 aumentos,
20 períodos.
Capitão

N.· 7

Jorge

20.3166. Tom 1 aumento,

Ricardo

42 anos

Guerreiro,
do serviço o

Figueiredo
de Barros,
40 anos do serviço e 108

períodos.
Capitão
de infantaria
Rodolfo
Ricardo
do Magalhãis
Begonha,
8.955l160. Tom 24 anos de serviço e 16
períodos.
Capitão de infantaria José Joaquim de Brito, 18.08&S~0.
'rem 1 aumento, 39 anos de serviço o 29 períodos.
Capitão de cavalaria José do Nascimento Alvos, 15.7201560.
Tom 1 aumento, 37 anos do serviço e 6 poriodos.
Capitão miliciano do artilharia,
dei extinto quadro ospociul, José Alfredo do Paula, 19.425660. Tem 2 aumentos o 39 anos de serviço.
Capitão miliciano de pioneiros, do ,extinto quadro especial,
Guilherme
Frederico
dOR Santos Machado,
7.824t$n6.
Tom 2 aumentos,
18 anos do serviço o 20 períodos.
Tenente
de infantaria
Jacinto
Forreiru Ezequiel,
17.014b80. Tom 2 aumentos, 38 anos de serviço o
26 períodos.
'ronf'uto
dl' infantaria
Ezequiel
de Matos Yicontt\,
18.37G~8(). Tem 1 aumento, 42 anos de serviço e
60 períodos.
TonC'ute de infantaria António Feliciano Corroia Branco,
17.772". Tem 1 aumento, 41 anos do SCl'\"Í('o o 1 f)
período.
rronente
do infantaria
Filipo Augusto
do Ó Costa,
14.54~;)80. Tom ::3 aumentos, 33 anos de serviço ~
144 períodos.
Tonentt'
infuntar!a António do Jesus, 18.486660. Tem
2 aumentos, 42 anos de serviço o 62 períodos.
'I'enonto miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, Joaquim JOI'iÓ Alves dn Mota, 17.95~B.
Tom :?
aumentos, 42 ano' de l' rviço e 26 períodoe.

ao
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5, 2.a série, do cor-

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, José Marecos, 22.636,580.
Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 52 períodos.
Tenente de infantaria Acácio Teixeira Lopes, 18.427680.
'rem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 58 períodos.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços do exército,
Joaquim de Sousa, 10.301628. Tem 33 anos do serviço e 13 períodos.
Pela Ordem do Exército
rente ano:

n.O (J,

2.a série, do

COI'-

'I'enente de infantaria Alberto da Cruz Severo Ferreira,
17.777t$JO. Tem 2 aumentos, 39 anos de serviço e
14 periodos.
76) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro do 1927, foram
consideradas hábeis Fidélia de Campos Martins Araújo
e Branca Amora Gonçalves de Barros para receberem,
ao abrigo do n. o LOdo § único do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimontos dos sons maridos, respectivamente, capitão de infantaria Loysik da Fonseca
Araújo o tenente, do regimento de cavalaria n.? 4, João
Baptista Pereira de Barros, internados na Casa de aúdo
do Telha1.
f

Min,istério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

r.a

Repartição

77) Declarn-so quo o início dos cursos técnicos para
capitãis o tenentes do serviço de administração militar
foi fixado, respectivamente, para 1 do Junho O 4 do Ju11\0 do ano corronte. Os oficiais nomeados para fi freqüência dos citados cursos ofectunrão a sua apresenta.
ÇrLO na Escola Przitica (lo Administração Militar no dia
anterior ao fixado para inicio do curso.

2.' Série
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Ministério

da Guerra - Repartição

35.

Geral

78) Declara-se que ao capitão do extinto corpo de capelãis militares Manuel Maria Ogando, colocado na situação de reserva por portaria de 24 de Janeiro do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série,
de 31 de Março, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1U:n:
é aplicável o disposto no § 2.0 do artigo 16.° do mesmo
decreto-lei, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de' Hl
do Fevereiro último.

XI- ÉDITOS
Conselho de Recursos

Pelo Conselho de Recursos correm éditos dos dias a
seguir indicados, a contar da data da presente Orden:
do Exército, citando os oficiais abaixo indicados para,
na qualidade de recorridos, apresentarem,
querendo.
contestaçâo no processo do recurso n." 2:475, qUf' no
mesmo Conselho está correndo seus termos o em que' Ocapitão de cavalaria Francisco José Cardoso Cabral de
Quadros recorre da sua preterição ao pôsto imediato.
Os recorridos, bem como os seus representantes legais,
têm vista do processo na secretaria do mesmo ConsI'1110,
durante a dilação dos respectivos Mitos.
ÉdItos de trInta dIas

Recorridos:
Majores:
Inácio Caldeira Risq ues Pereira, no regímell to t1(.
cavalaria n. o 4.
Adriano Garcês Pereira Caldas, no l'l'gi1l1e'uto de
cavalaria n." 4.
ÉdItos de cento e oItenta dIas

Recorridos:
Mt~ores :
Luiz Filipe Azinliais )Il'ndes, adido, no }\[inist(·rio·
das Colónias e na província de' Moçmnbique'.
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Afonso dos Santos, adido, no MiColónias. Faz parte da missão cique anda percorrendo
as coló-

António Raúl da Costa Mira,' na 4.a Repartição
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
missão de remonta na Argentina.

da
na

XII- ANÚNCIOS
Escola Militar
Declaraoâo de vacaturas

Nos termos do artigo 14.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com a rectificação
elo decreto
n." 13:657 (Ordem do Eaército n." 6, 1." série, de 15
de Junho de 1927) e para efeito do respectivo
provimento, faz-se público
que se encontra
vago o lugar
de mestre de equitação
desta Escola.
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer
às
condições prescritas
na alínea b) ao artigo 2.° do regulamento para o provimento
dos lugares de mestre ele
gimnásbica e esgrima, mest.ro ele equitação e de instrutores auxi.liares de g iumdstica,
esgrima c de equitação
lia Escola Militar,
aprovado por décreto n ." 15:294, de
30 de Março de 1928 (Ordem do Ea:ército n." 3. L." série, de 31 de Maio de 1928),
Os candidatos
deverão apresentar na secretaria
desta
Escola, até às quinze horas do dia 17 rle ,Tunho de 1938,
os seus requerimentos,
feitos em papel selado e dirigidos ao comandante
da Escola, devidamente
instruídos com os documentos
a que se refere o artigo 3.° do
citado regulamento.
_
Escola Militar,
4 de Alu-il de 1938, - O I. ecretário,
interino,
Rmíl Sátira ria CIINha Fu jardo , capitão r1P
infantaria.
(Publicado no Diário do
Abril de 1938).

OOl'êrIlO

11.° 89, 2,- sério, de 19 do

:l,' Sérle
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Escola Militar
Declaração de vacaturas

Nos termos do artigo 14,0 do decreto n." 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com a rectificação do decreto
n. o 13:657 (O rdem do Exército n. ° 6, 1.a sério, de 15
de Junho de 1927) e para efeito do respectivo
provimento, faz-se público que se encontra vago o lugar de
instrutor
auxiliar de mestre de gimnástica e esgrima.
Os candidatos
ao referido
lugar devem satisfazer
às condições prescritas
na alinea c) do artigo 2.° do
regulamento
para o provimento
elos lugares do mestre
ele gimnástica
e esgrima, mestre de quitação e de instrutores
auxiliares de gimnástica, esgrima e de equitação na Escola Militar, aprovado por decreto n." 15:294,
de 30 de Março de 1928 (Ordem do Exército n." 3,
1.a série, de 31 de Maio de 1928).
Os candidatos
deverão apresentar
na secretaria
desta
Escola, até às quinze horas do dia 3 de Julho de 1938,
Os seus requerimentos,
feitos em papel selado e dirigidos ao comandante
ela Escola Militar, devidamente ins0
truidos com os documentos a que se refere o artigo 3.
do citado regulamento.
Escola Militar, 25 de Abril de 1938.- O Secretário,
i!lterino, Raúl Sátira da Cunha Fojardo, capitão de infantaria.
(Pub li ..ado no Diôrio
.Jl' -'raio (I.. 1\!3 )

do

GOI.'êI'IIU

n." J20. 2.' ~,:ri,',,11'ii .I..

Escola de Educação Física do Exército
Declaração de vacaturas no quad,'o
O~ termos
do artigo ;'. o do rogulamon to dos conc~ros para preonchiulPuto
de vagas 110 quadro de professores desta Escola
do ;)() do Outubro do ano do 1937,
aprovado o mandado
pôr cm execução por portaria da
; lllema
data puhlicuda
na Ordem do Exército n.? tu,
1.~ sério, (lo' 17 de •• ovembro último, o para efeito dos
1'0spoctivos pr-ovimentos, faz-se público que p010 consolho escolar foram declaradcs vagos um lugar de professer da s('('C;ão de educação Ilsica, três lugares (lo 1)1'0-
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fessores da secção de esgrima e um lugar de professor
médico.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições dos H.OS :?o, 3.° e 4.° do artigo 7.° do regulamento desta Escola (Ordem do Exército n. ° G, La série, de lO de Abril de 1033).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas <lo dia 15 de Julho de 1938,
as suas declarações, feitas em papel selado, dirigidas ao
comandante da Escola, instruídas com os documentos fi
que se referem os D.O 1.0 e :?o do artigo 3.° e seus parágrafos da citada portaria .
S

•
Escola do Educação
Física do Exórcitc, G de Maio do
193R. - O Comandante, Joaqutm Gonçalree Xleniles Júnior, coronel.

Obituário

1930
Sete.ubro 26-Alfl'rcs
miliciano
reira Nobre.

médico, l iccnciado,

Augusto

FOl'-

1938
Fevereiro
Março
Abril
»

23 -

General, graduado, reformado, Roberto Rodrigues
l\1l'lId('~.
5 -l'apitão
.1" caval.u-íu,
u.Iido, Acácio Jo-é RodrigUl" Laj(·.
!) Coronel 1'ei'01'lIla(10 Ailclino Câurl ido Ferreira
Braklann .
13 - ('01'011;'1, na si tuaçâo ,iL' J'(·,cna, Joaquim Luiz
~lada.

))
))

))

14.- Oorou-l 1'l'l'o('lIla,lo .Jo"(··\go'itillho Hodrigl\e~.
16 -l'apiti\.o.
na -ituação (1,· rc-vrva, .\,1011'0 de JosuLeopoldo.
17 - Capitão reformado Manuel Caetano.
18 - Coronel retunnado
Fruncisco Augusto da Costa
Martins.
23 - Capitão,
na ~itna\iíu (1(· n',(~l'\ a, João Cario; d.·

»

23 -

))
))

Ml·l\uonç'a.
Maio

reformado

.
Mnnuol

.10'1~ de Ol ivcirn.

' 3 - 'I'enontn refo rruado Fruuclsco Jo,6.

»
»

46-

-»

8-

»

'I'cncutr-

11-

Coronel reformado João Vr-loso Lcote.
Major, na sitnação cle reserva, António Joaquim d"
Azevedo Júnior.
Tenente de infautnrlu, 1\(1 quadro, Autóuio ~Ian\l,·l
Guerreiro Evnristo.
Capitão de infantaria,
a.liclo, J"i'i.o .lonquim Pires.

onDDI

:l,- Série
Maio
»
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12 -

'I'onentc, na situação de reserva, José Filipe
Campos.
13 - Tencnte reformado João Baptista Laje.

;lti1
de

Rectificação

Na Ordem do Exército 11.° 6, 2.- súrie, 00 corrou te ano, p. 24",
1. 13.', onde se lê: "da Costa», <lC\O ler-so : "do Carmo» .

. António de Oliveira Salazar,
Está conforme,

o

Ajudante üeaeral,

MINISTÉRIO

Ordem

D,A. GUERR,A.

do Exército
2.s

Série

N.O 8
o

16 de Junho de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

. "\Ianda o GO\l'l'Il0 da H.el'úLlica Portuguesa,
polo :Mi·
lllstro
da Guerra,
coucodcr,
nos toruios
<lo decreto
n." 16;()(ü,
~5 de Setembro de 1028, o substdío uronsal
Ue (h (1 a melhoria correspondente
a D. Glória Júlia
<la su., Andrade,
viúva do alferes reformado José Do-

u('

IIli

ngos, falecido om :!1 do :\larço do 1937.
Minititério

da U uerru, :,?3de Maio de 1938. - - Por dele-

;_:;;I<;f(o do Ministro

da G uerru,

da Guerra, o Sub-Secretário
Feruundo dos Sai/tos Custa.
(Vi."da pulo Tribunal
devldoa emolumentos,

II--MUDANÇAS
Ministério

do Estudo

do Contas um 8 de JunLo de l03H. São
nos tr-rmos do U901·et.ou.o 22:2.")7).

DE SITUAÇAo

da Guerra _ I.a Direcção

Geral - 2. a Repartição

Por portaria de [) de Abri! do corrente alta:
Adido

('a pita o do serviço de admiuistrução
militar, da H.a Uo·
parti<;Tto da :l.tl Direcção Gornl dõste Xlinistério,
AI·
frodo Cé~ar !ll' Brito, por ter sido nomeado para
prestar
serviço nu :\lalllltcn<:i:io ~Iilitar, dovendo ser
(:on:>idera(lo nesta situação desde 20 do ~ral'r;O de 1038.
(\nuh\(tu

l.ul0 'I'rtbunul

tio Coull\.'I

1'111

~8 do .\!}ril (lu 19J5).

2." Série
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Por portarias de 14 de Maio .findo :
(Vfsndas pulo Tribunal de Coutas cut 2G du )laio du 1938. ~ào
são devidos emolumouto s, nos u.rmos dI) decr-eto lI.O 22:257).

Quadro da arma de infantaria

adido, Jo,H[llim Afonso Pinto, '1U('
<ln regresso do Ministério do Interior se apresentou
em 10 de Maio de 1938, preenchendo Yaga no resp('ttivo quadro.

'I'oncntc

de infantaria,

Disponibilidade

Capitão do artilharia, adido, João Carlos Guedes (lllinhones Portugal da Silveira, que do regresso do ::'IIinistério das Colónias se apresentou em 12 de Maio til- /
H)38.

Por portaria»

de

21 de 1I-[alO findo:

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Carlos Alberto Gureiu A [.
ves Roçadas, que de regresso do ::\Iillistério das Colónias se apresentou em 21 do Muío de 1038, preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Vlsl1da pulo 'I'rlbunal
do Ooutas 0111 a
:-;1\0 devidos emolumentos,
nos termos

,I. ,Junho

do lU~H, .'110
<lo díH~rcLn 11.° 22:2f.7).

Adidos

i\Lt~ior

dI' infantaria,

du :3." H.ep:u,tic:ão

da

l ." l>iroc<,;i'io

Geral deste Ministério, Gustavo Arsénio Branco Veutura, por ter sido requisitado para desempenhar unia
comisaão do serviço depondonto do jIinist(\l'io das Finaucas, na guarda fiscal, devendo SPI' considerado
nesta

situação

dosdo 10 do )I:lio (lo 1938.

Capitão médico, do grupo do uviaeão de informaçâo 11,° f.
Aires Mendonça Lencastre
Pinto do Sonsa Coutinho
Montenegro, por ter sido requisitado para dcseurpcuhar
uma comissüo de serviço dependente
do .MiniKtÓl"io do
Interior, na guarda nacionul ropuhlicnnn, <10\"011(10 ~('r
considorudo
nésta situação desde 17 do :\[aio de 1!1;\~.
(Al1ot-uclUH pulu

'I'rihllynl do

('ulllas

llllt

~8 llo \1nh,. do UI38).

Reserva

,

Coronel de infalltul'ia,
('om o CUl'SO do estudo llluior, 11<1
qua(lro da anna, CO!lúrio AlIglI~tO do Allllt,ida Viana,
capitlliH, de infantaria, em sen-ic:o 110 sÜl'l'otariuclo
;';('(';1]

2.' Sér ie
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de defesa nacional, António Augusto Tavares e miliciano, do extinto quadro especial, adido, em serviço
no Ministério
das Colónias, Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo e tenente de cavalaria,
da escola prática
(la arma, José de Assunção, nos termos da alínea a)
do artigo LOdo decreto-lei n. o .?8:-tOJ, de 31 de Dezembro de 19:37, por torem atingido o limite do idade,
devendo SOl' cousiderudos
nesta situação, respectivamente, desde 12 e -± de Maio, 31 de J nneiro e 6 de
Maio do 1938.
Capitão de infantaria,
do cofre de previdõncia
dos oficiais do exército metropolitano,
Alfredo José Barroso
O tenente,
do regimento
de cavalaria
n.? 9, António
~obral de Almada Negreiros,
nos termos da alínea b)
(lo artigo L" do decreto-lei u." 28:404, de :n de Dezembro do 1U37, 1)01' torem sido julgados
incapazes
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamonte, desde 2 de Maio e 25 de Abril de 1938.
(VI,auas pelo 'I'rlbunál de Contns em 3 da Junho do 1938. Não
são devidos emorumeutos, nos tormos cio UOCl'otO 11.0 2a;257).

(.~tL~itàode infantaria, suprunuiuerúrio
pennuneute,
adido,
om serviço no Ministério das Colónias, Francisco
P('reiru de Barros, nos termos da ulíneu b) do artigo 31.0
do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
. modificado pelo decreto-lei n. o 28:484, de H) de FO\ereiro último, deveu do ser considerado
nesta xituuçiio
desdo 31 de Dezembro
ano findo.
'l'cnellte miliciuuo do infantaria,
do extinto quadro espe<'i al , adido, em serviço no Ministério das Finunças,
na guarda íiscal, Mauuol Duarte da Silva, nos termos
da alínea a) <lo urtigo :H.O do decreto lei H.O 28:40:2,
ue:\1 de Dezembro de 19H7, modiflcudo pelo decreto-loi n ," ~8:-±8-±, <lo lH do Fevercíro último, denmdo
~pr considerud O nesta l'itllllc'ito desde H1 do Dezembro
do ano findo.
•
'l\'llplIte do serviço de ndruinistruçâo
militar, ti\lpl'anulul'l'úri() permanente,
adido, em serviço na Manutcnçüo
'1..í1itar .• \1I16nio Agostinho,
1108 termos
da ulínoa li)
do al'ligo :\1.0 do dt'creto-loi 11." :28:40~, do 31 do Dezumhro do I ~);n,modificndo pe10 <I(I('.1'oto-1I'i )1.0 28:-tH4,
de J \) de Fc\"('reiro
último, dcY<mdo l:iCJ' considC'l'ado
Msta ~itua(:ão desde B1 de Dezembro
(lo ano fillc[o.

ao

(\"i.1ittda.s

pdu

'('l"illullúl

Ilo\"idO:llllllolulll

tI ..

('ollla"

'lItO"lJ no"

0111 :1

tio .Jwlho

tOI'IILO:;' dlllll'I'rl,.'lll

ti., I~I;~~.
~i'I()

JlO~~:'.!;ljl.
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Oficiais milicianos de reserva

'I'enente de artilharia,

adido, com licença ilimitada, JorLO
Fernando
Gouveia, nos termos da alínea c) do artigo
1. o do decreto-lei
n. o 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, conjugado
com o artigo 4.° do decreto-lei
n." 28:402, da mesma data, e nos termos do n.? 1.0 do
artigo 61.° da lei n.? 1:961, do 1 de Setembro de 1937,
devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de
Maio de 1938. (Anotada poJo Tribunal do Contas om 3 do Juuho de 1938).
Reforma

General, na situação

de reserva, vogal do conselho superior de disciplina do exército, José de Oliveira Gomes e capitão chefe de banda elo música, elo regimento
de infantaria
n.? 8, António .I úlio Machado, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n. ° 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar
do
inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 9 e 2 do 1\1aio de 1938.
Capitão, na situação de reserva, 'I'omaz Camilo, nos termos da alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite
do idade,
devendo
ser considerado
uostu situação
desde 16 de Maio do 1\.)38.
(Anotadas

1'010 Trfbuua]

de Coutas

Pai' portaria ele 4: do corrente
(Anotada

po!o 'I'rtbuna

OIU

~1 do Maio do 1938).

mês:

l do Coutas

em13

de Juuho

do 10:18).

Adido

'I'cueute, do regimento de cavalaria n. ° :3, Fernando ,J orgo
do Aguiar, por ter sido requisitado para desempenhar
comissão
de serviço no Ministério
do Interior
na
guarda nacional republicana,
devendo ser cOllsido;'ndo
u()~ta situação dosde 1 do corrente mês.

III
Ministério

da Guerra -I.

PROMOÇOES
a

Oirecção

Geral-

2. ~ Repartição

PU1· portarias de 21 de .Maio findo:
Ministério da Guerra - 2,· Direcção Geral- 3.· Repartição

~Jajor do serviço

mosmo

I:lOl'VIÇO

de administração
Aguolo Augusto

militar, o capitão do
do GUlI veia l1ahrlll,

2.' Série
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I.' região militar - Quartel general

('apittw do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro . Joüo Baptista Pires.
Regimento de artilharia

('apitão do extinto
nente (10 mesmo
Silva.

quadro
extinto

ligeira n.O 4

de picadores militares, o tequadro JOlW Tlem-iquos (ln

Grupo mixto independente de artilharia

Capitão
nente
gos.

montada n. o 24

do extinto quadro de picadores militares, o tedo mesmo extinto quadro Silvestre José CardiRegimento de sapadores de caminhos de ferro

do batalhâo

«oronel, comandante,
o tenente-coronel,
automobilistas,
.Iosé dos Anjos.

do

Batalhão de automobilistas

Tenente-coronel
l,eitc.

comandante,

o major

António

Soares

'
2.· companhia de saúde

('apitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro António Augusto
Seqneira Mendes.
('

Hospital militar regional n. o 2

.
apltilo

do extinto quadro auxiliar do serviço d<' saúdo,
tenent(l do mesmo extinto quadro Aurélio Granndn
do Alhllquonlue
Pinheiro.
I)

Hospital militar regional n. o 3

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro José Nunes.
Hospital militar da guarnição de Viana do Castelo

('alútão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro ::'Iládo Enos H:IlHOs.

Direcção do Serviço de Administração Militar

j[ajor

do serviço

1ll0'illlo sorvico

de ndministrnção

militar,

o ('upitTto do

1Tenri<]1I0 AIlp,'URtO('(I~á,.io.

ORDEM
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do serviço de administração

Tenente-coronel
do serviço
major no mesmo serviço

2." Série

N.o 8

militar

df' adminietracão
militar,
.J osé António Cerveira.

(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

()

de Contas cm 1 de Junho de 193R. Rito
noJo.!termos do (lp('rpto n.? 22:257).

Adido
quadro de picadores militares, o teextinto quadro, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Henrique NunOH Neves da Costu.,

Capitão

<lo extinto

nento do mesmo

(Visada pelo 'I'rtbuual do ('ontns OH) 3 do .1un11O do 1~3H. ,,,",lio
dvv id os ornotumoutos,
nos tarm os (lo der-roto n.o 22:2;11).

POI'

portarias de 28 de Mato findo:

.

(Visadas pulo 'I'ribunal do Contas com a anota~,ão (lo :-;'ll!'Om (kvidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2;;7).

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
Capitão

miliciano

de artilharia,

do extinto

quadro

esp0-

cial, adjunto da 4.a Ropartiçüo, o tenente miliciano,
do mesmo extinto quadro, do regimonto dI' artilharia
ligeira n.? 3, Augusto Nunes Afonso.
Regimento de infantaria

n.O 4

Tenente-coronel,
segundo comandante,
o major de infa~taria, em serviço na Secretaria da Presidência da RApública, Florentino
Coelho Martins.
2." inspecção de artilharia
Capitão, o tenente de artilharia,
Sidónio Be<;:a Pais.
Regimento de artilharia

(la direcção da arma,
ligeira n.· I

Capitãis,

os tenentes, do grupo do artilharia pesada n," 1,
Agapito da Silva Carvalho
o, do l'f'gimento deI
artilharia Jigeira n.? f), Joaquim
Luiz do Carvalho.

José

Adido
Tononto-coronol,

o major de infantaria,
adido, em :-;0]'viço no Ministério
do fntol'ior, ))11 g'lwrdlt
JlariOllll1
I'Opll h licunn, Luiz (,jmílio Hamil'(IR.

2." Série
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Por portarta«

369

de 7 do corrente mês :

(Vf sadns )JC'Jo 'I'ribunal do Cemlas ('·0111 a ;uwtflt.;n.o til' Si'I'I.'l1l
dos omotnmr-utos,
110Stermos elo decreto n.? 2'2:2!l7).

Govêrno militar de Lisboa

devi

Quartel general

'I'onente-coronel,
O major
de infantaria,
ção, Artur Pinheiro C00.1ho.

da 2.11 Reparti-

Regimento de infantaria n.· 2
Coronel, comandante,
o tenente-coronel,
dr) infantaria u. o 1H. Pedro do Azevedo

do rogitnento
Cruz.

Re!limento de infantaria n,· 15
'I'euente-corouol,
segundo comandante,
o major de infnntaria, da 3.a Repartição
ela 1.1\ Direcção Geral df'Rtf'
Ministério, Luiz Quirino Monteiro.
Regimento de infantaria n.· 21
'l\lllontp-coronol,
segundo comandante,
o major (](' iu Iantaria, da direcção da arma, .T úlio Mário da Cunha
Viana.
Batalhão de caçadores n.· 3
'l'eneute:coronel,
comandante,
o major, do regimento do
infantaria
n." 8, Carlos Alberto
Ferreira
Honriquos.
Distrito de recrutamento

e reserva n.· 1

'['e,nente-coronel,
sub-chefe,
O major
de infantaria,
da
.~. a Repartição
da 1. li Direcção Geral dêste Ministério,
),Ianuol Fernandos
dá Oosta.
Distrito de recrutamento

e reserva n.· 6

Tf>.nente-coronel,
sub-chefe, o major, do regimento
lufantaria n.? iR, Jaime Rodolfo Novais e Silva.

de

Distrito de recrutamento e reserva n.· 12
rl'enonte-coronel
sub-chefe
o major do infantaria,
Agência }Iilit~r, Artur :Maria. Sarmento Rodrigues.
Distrito de recrutamento
Tu.nellte-coroueL
Infantaria n.?

sub-chefe,

ln, Gaspar

da

e reserva n." 14

O major,
do regimento
Inácio Ferreira.

Distrito de recrutamento e reserva n. ~ 15
rre~\en te-coronel, su b-chefo o maj 01', do rogimeu to
fantaria 11.° .1-, .laime Pires Cansado.

de

dtl

in-

ORDEM DO EXERCITO N.· R
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Distrito de recrutamento e reserva n. o 21

'I'onento-coronol,
sub-chefe, o major (lo infantaria,
do
Conselho Tutelar o Pedagógico !lOR gxt"rritoR de Terra
e Mar, J osé de Mondonça de Salazar Moscoso.
Adidos

'I'oncntos-corouóis,
os majores dr infantnria, adidos, em
serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional
republicana, Alfredo Ribeiro Ferreira o Henrique de
Jesus e Silva Escudeiro,
no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, Leopoldo Gerardo Martins, no Ministério
do Comórcío o Indústria,
no Instituto
Geográfico e Cadastral,
Carlos ele Carvalho Dias, c, com
licença ilimitada, Jaime Pereira dos Reis.

Por portarias de 8 do corrente mês :
(Vi!CIndns pelo Tribuna]
do Contas com a illlOttl0ito
rlo serem
vidos emolumentos,
nos tormos do decreto n," 22:257).

Regimento de infantaria

!II'.

n. o 1

Capitão miliciano, <lo extinto quadro ospociul, o tenente
miliciano
de infantaria,
<lo mesmo extinto quadro,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarüa
nacional ropublicana, Josó Raimundo Pereira.
Regimento de infantaria

n. o 2

Cupitãis, os tenentes do infantaria
Alfredo (ll' Almeida
Barros da Silva Ramos e .T úlio Serras I'croira e adido,
em serviço no 1\1iniHtório do Interior, na guurda nacional republicana,
Henrique Guilberme Antunos Baptista,
Regimento de infantaria

n. o 3

o tenente, do batalhão do metralhadoras
TI.O B,
José Monteiro da Rocha Peixoto.
Capitão miliciano, do extinto q uadro especial, o tenente
miliciano do infantaria,
do mesmo extinto quadro, Silvino Artur de Oliveira Saraiva.
Capitão,

Regimento de infantaria

('apitãis,
Carlos
dorns

n.v 5

os tenentes, do rogimento (10 infantaria n." 1,
Rodrigues Varela o, do hntalhâo do metrnlhn-

11.°

3, Joaquim

Cm-doso dr Mourn

Br~Ra.

ORDEM DO EXERCITO N.· 8
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Regimento de infantaria

n.O 6

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tenente
miliciano, do mesmo extinto quadro, do regimento de
infantaria n.? 18, António Pereiru dos Santos.
Regimento de infantaria

('apitão,

O tenente

António

n. o 7

Paula Santos,

Regimento de infantaria

n. o II

Capitão, o tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Eduardo Emiliano Rêgo.
Capitãis milicianos, do extinto quadro especial, os tenentes milicianos do mesmo extinto quadro José Augusto
do Almeida e, do batalhâo de cacadoros n.? 7, 1 Ingo
Mendes Calado.
Regimento de infantaria

n. o 14

Capitãis, os tenentes, Abel António Ferreira
Cardoso o
adido, em serviço JlO ~'linistério do Interior, na guarda
nacional republicana,
Alvaro Duarte da Silva Hanches.
Regimento de infantaria

n. o 15

Uapitão, O tenente do infantaria,
adido, ~m serviço no
::'Ifinistól'lO do Interior, na guarda nacionnl repnhlicnnu,
Carlos Angelo Quintino.
Regimento de infantaria

('apitão,

o tenente

Carlos

Gomes

Regimento de infantaria

n.· 16

dos Santos.
n. o 21

tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério do Interior) na guarda nacional repnhlicnn»,
Carlos Augusto Martins.

Uapitf'tO,

O

Batalhão de caçadores n. o 2

Capiti'tis, os tenentes, do regimonto de infantaria n." 1, Ângdo Vítor da Silva Lnffont, do batalhão ele caçadores
11.° 5, Avelino Barbieri de Figueiredo
Baptista Cardoso
o, do batalhão de caçndoros 11.° 7, Armando Aquiles
do Espírito Santo.
Capitão miliciano, do extinto quadro espocial, o tononto
miliciano do mesmo extinto quadro,
do hatalhão
d0

m0tralhadornf\
Pra(·;].

11.°

1, Alberto Dümaso Fig110irodo

J,Orl~R

372

ORDEM DO EXERCITO N.O fi
Batalhão de caçadores

1100

20' Série

3

Capitão miliciano, do extinto quadro ospoeia], o tenente
miliciano
de infantaria,
do mesmo extinto quadro,
Luiz Borges Júnior.
Batalhão de caçadores no· 4

Capitão miliciano, do oxtinto quadro especial, o tenente
miliciano (le infantaria,
do mesmo extinto quadro, Luiz
Filípo de Albuquerque
Rebôlo ,
Batalhão de caçadores noo 8

Capitão miliciano, do extinto fi uadro pspecial, o teueuto
miliciano de infantaria, do rue-mo extinto quadro, Jos('
de Melo SO:l'·OK.
Batalhão de caçadores n.O 9

Capitãis, os tenentes,
do regimento
de infantaria n." 8,
António Abel de Oliveira de Araújo Pinto e, do hntalhão de metralhadoras
n.? B, Eduardo
Augusto d4'
:\fe10 Pacheco.
Batalhão de metralhadoras

no· I

Capitãis, os tenentes José Honorato
GOllles Pernira
.:\111:ximinorlo Abrunohos Mendes do Sena :Neves.

!'

Escola do Exército

Capitão, o tenente do infantaria, oficial de serviço, Alborto
Barbieri elo Figueiredo
Baptista Cardoso.
Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão,
com o curso do estado maior, o tenente de
cavalaria, COlll o mesmo curso, João da Uunha Baptistu.
Depósito de garanhões

C'apitiio,

o tenente

de cavalaria' Armindo

Nunes

Paleta.

Quadro da arma de cavalaria

('llpitiio,
o tenente,
do regimento
j\ ntónio da Uun lia Viauu.

,.

de (Oayalaria

n.? ~,

Regimento de cavalaria n.O 8

(inpitilo, o tononto. elo rogimnnto
dI' cuvaln rin n." :!,
António ()arlos Garci:1 dI' Olivoiru Hois.

2.' Séríe

373,
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Adidos

{'apitãi:-\, 0:-\ tenentes de infantaria,
adidos, om serviço
no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, José Maria Mira da Costa e, na policia de segurança pública, Josó da Rosa Mendes, e no Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geogrúfico e
Cadastral,
.Toão Augusto da Paixão Moreira.
Capitãis milicianos, do extinto quadro especial, os tenentes milicianos de infantaria,
do mesmo extinto quadro,
adidos, em serviço. no ~fillist('rio do Interior, na guarda
nacional republicana,
João Baptista Menoses Costa o
José da Paixão Simões Saraiva, e no Ministério do
Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e Cadastral, Albano Auguato Duarte Neves o, com o CUl'HO
da arma, António Martins Ferreira
Júnior,
Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
:\finist6rio do Interior, na guarda nacional repuhlicanu,
Fernando
.l(~rgC' de Aguiar.

PO/'

portaria

rll! 11 rio corrente

'IIIê.~:

(Visado. pelo 'I'r-lhnnu! do Cont aa com a. auo1:u:ii.o ,lo S"l'OIl\
vldo« omo lumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

,lll.

3.· região militar - Quartel general

Úapitão do extinto quadro rle oficiais do secrotariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro, do distrito de recrutamento
(' reserva n. o 7, Francisco ~f ar-

velino Marques.

/)0/'

portaria» de 1/3 do corrente

mP8:

(ViRadas pe!o 'I'r-tbuu al do Contai- eom li. :ulotw,;jn d" IH'"("ClIll<II"
vldo s omolumentos, nos termos do decreto 11.° 22:2;17).

Direcção da Arma de Infantaria
(1apitãu,

tenente, do batalhão
tónin ~Ial'ia Freire da Costa.
o

de

Regimento de infantaria

<'(lf'ndOrOH

II,"

7,

AII-

n. n 5

Capitão miliciano, do extinto quadro espocialvo tonon ío
lILili<'iano, (lo mesmo extinto quadro, ,lo reglJlwnto lo
iufuntari.i n." 1, .louquim Augusto dos Snntos AI!>('I'to,

ORDEM DO EX8IWI'l'O
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Batalhão de caçadores

Capitão, o tenente, elo batalhão
Fernando
)1 artins ~algado.

N.O 8

2.' Série

n." 9

de metralhadoras

n." 3,

Quadro da arma de cavalaria

,Oapitão,
valho

O tenente
Nunes.

de cavalaria

~rário

Regimento de cavalaria

Álvaro

de Car-

n.O 8

Capitão, O tenente, do regimento de cavalaria n.? 2, Francisco António
de Araújo
de Azevedo
Pimenta da
Gama.

IV -COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra -I. a Direcção GeralP01'

2.a Repartição

portaria de 9 de Abril do corrente ano:
(Vlsada pelo TrJbunal de Contas em 7 de Junho do 1938. N1io
são devldos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Manutenção

Militar

Capitão do servic o do administração
militar, da 3.a Repartição da 2. a Direcção Geral dês te Ministério,
Alfredo César do Brito, no cargo de que trata o quadro
anexo ao decreto n. o 18:074, de 11 de Março de 1\)30,
(lue se refere aos lugares na Direcção (serviços g~l'aiH).

Por portaria de 28 de Maio .findo:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção

Geral-

Tenente do serviço de administração
mixto independente
de artilharia
Américo do Patrocínio.
Ministério

Adjunto,

o capitão

3.' Repartição

militar) do grupo
montada
11.0 14,

da Guerra - 3.· Direcção Geral
Biblioteca do exército

miliciano,

na situaçâo

de reserva,

Alvaro Pereira Ribeiro.
1.' região militar - Quartel general

'I'ononte do extinto quadro do oficiais do aecrr-tarindo
militar, do hospital militar auxiliar de Ühnvos, All)('.·
rico Baptista,

2.' Série
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;;7G

N.o 8

Quadro da arma de infantaria

'I'enente, do regimento
Neves Graça.

de infantaria

n. o 17, António

das

Escola Prática de Infantaria

Tenente, do regimento
Clara Ferreira.

de infantaria

Regimento de infantaria

n." 3, António

Santa

n.O I

Capitão de infantaria,
no quadro da arma, Fernando
Augusto Rodrigues.
Tenentes,
do regimento
de infantaria
11.° 5, Artur Teixeira e António Nicolau Caldeira.
Regimento de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria
ria Alão Gomes dos Santos.
Regimento de infantaria

CapiUio. do regimento do infantaria
do Oliveíra, por pedir.

n.· 6

11.° 10, Roberto Man. o 7
0

Jl.

11, José Diogo

Batalhão de caçadores n.· 6

M,~i01',

do regimento

cio da

de infantaria

n. o

21,

António

~\.eú-

(\'UZ.

Batalhão de caçadores n,O 7

Tonente chefe de banda
padores
de caminhos

de música, do regimento do sade ferro, Armando
Fernandes.

Distrito de recrutamento e reserva

II, o

19

Chefo, o coronel do distrito de recrutamento
n.O 14, Ricardo Freire dos Reis, por pedir.

o reserva

Direcção da Arma de Artilharia

Chefp da J. a Repartição, O coronel de ar~ilharia, da
«ola do Exército, Josó Augusto de Beja Neves.
•

Regimento de artilharia

'1'Ouento do extinto
grupo do artilharia
Oliveira.

J~H-

ligeira n.· 3

I
quadro auxiliar do artilhuria,.
(O
a cavalo n. o 2, Florindo .J osé elo

Grupo de defesa submarina de costa

Cal~itão, do regimento
el::lCO Luiz Supico ,

de artilharia

do costa u. ° 1, Fran-

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 8
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Direcção da Arma de Aeronáutica

Tenente miliciano do serviço de admiuistrução
militar,
do extinto quadro especial, do batalhão de aerostciros, Miguel Rodrigues Centeno Júnior
Direcção do Serviço de Administração

Militar

o major do serviço
Chefe da 2.a Repartição,
trução militar Henrique A ugnsto Cesário.
Hospital militar

principal

da úduiiuis-

de Lisboa

Alferes do extinto quadro auxiliar do servico de saúde,
no quadro, Firmino Luiz.
Escola do Exército

Tenente

do extinto

quadro

auxiliar

de engenharia,

do

regimento de supudores mineiros, .:\lanuel de Oliveira
Marques,
portaria

P01'

)

de 4 riu corrente mês :

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
Formação do comando

Alferes

do quadro

Américo Pereira

dos serviços

uuxiliares

do

Gabriel.

Batalhão

Capitilo, do rogi monto
Zaugurilho
Garcão.

de caçadores n.· I

d(. iIIfD ntari«

II. ()

lf), Fernand«

Batalhão de caçadores n,· 4

te do infautariu,
Afonso Pinto.

'J'OIlOJl

110

li uadro

Regimento de artilharla

Tenente de artilharia,
Augusto

de Noronha

Bataria

de artilharia

da

11['111<1,

J ouq uirn

de costa n.· 2

da escola pnitica da arma, João

Dias, por pedir.

-

de defesa movei de costa n.· 3

'Alferes, t!o grl1VO~mixto illrderol~dclIÜ' de artilharia
tndn II. 14, .Joan Vítor I'oixeir» Br.rguuçu.
Extinto quadro auxiliar

111011-

de artilharia

Alferes UO mesmo extinto quadro, (la hutaria de artilharia do defesa móvel de costa 11.° a .Iouquim do HOH:'Irio \;aRt('la.
'
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Por portaria de {) do rorrentemês :
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
fiara a promoção a major dos capitãis de infantaria,
no corrente

I';xonel'ado de vognl,
Nepomuceno

o major

ano

de infantaria J Os(~ Mm-i»

Mimoso.

\' ogais, os coronéis de infantaria José Vítor Franco P,
com o curso do estado maior.. Agoi:ltinho Barreto Rodrigues

de Oliveira.

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de artilharia,
no corrente

ano

[~xollerado de vogal, o brigadeiro de artilharia, com o
curso do estado maior, Júlio da Conceição Pereira
Lourenço.
Vogal, o brigadeiro do artilharia Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de cavalaria, no corrente

ano

J;.honerudo de vogal, o brigudoiro

do cavalaria Luiz da

Cunha ::\!ene:,;os.
VOl?al, o brigadeiro
tmo.

:'Ilallllol da Costa

de cavalaria

La-

Júris para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis das diferentes armas,
no corrente ano

~;xouerados de vogais, o coronel de artilharia, coiu U
Curso do estado maior, João da Conceição 'I'ornuz Rodrignüt' () o major (lo ('01'1'0 (lo estado maior .Ioviuuo
JJopUl'i.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidao
Ilal'a a promoção a major dos capitãis médicos, no corrente

V()~nl,

o coronel

COIlC:u!O:-;

módico

Alfredo

(Iuilhorme

ano

do Vas-

Dias.

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
a promoção a major dos capltãis médicos. veterinários
e do serviço de administração mi itar, no corrente ano

para

1,1.
i ,

')It~I'ado

do vogal,

V llInI(J!' -Iouquim
ogul,

o

I"l'all\'is('()

tpllontu-('OrOIlOl

Aires

o

CUI'OllOl

los Santos

do

do

l'l·;!ado

do \\:;ttulo

111:1101'

eol'po

Corroia.
do

do ;\1I1"<'U,

('orpo

.

OJ:WEM DO EXÉ1U":1'l'O N.· ~

P01'

portarias de 11 do corrente mês:

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 1.' Repartição

Tenente do q uadro dos serviços auxiliares UO exército,
do distrito de recrutamento
e reserva 11.° 16, Rodrigo
Augusto do Carvalho J{mio r .
Regimento de infantaria

Capitão, do batalhão
da Silva Laffont,

n.· 5

n.? 2, .mgolo Vítor

de caçadores

Regimento de infantaria

Oomaudanto,
do Elvas,

n.· 8

o coronel de infantaria,
Luiz Sampaio.

governador

militar

Regimento de infantaria n. o 13

comandante, O tenente-coronel,
do IHlLuliJiw .Io
caçadores u." 3, Manuel Frutuoso de Carvalho.

~OgUllJO

Regimento de infantaria

n.O 18

Major, do regimeuto do infantaria B.O (i, Aníbal ~lartill~
G OJllCH Bessa.
Capitão,
do regimento
de infantaria
u , ° 6, Dario 'rumegão ,
Regimento de infantaria

Capitão, do regimento
Martins.

de infantaria

n. o 19

u.?

21, Carlos Augusto

Batalhão de caçadores n. o 2

'I'enonto de infantaria,
no quadro
berto Garcia Alves Roçadas.
Batalhão de caçadores

Cupituo, do regimento de íuíautaria
doso de Moura Bessa,

da arma,

11,°

Carlo«

Al-

9

n." Ü, Joaquim

Car-

Escola Prática de Cavalaria

Toneute
de cavalaria,
da Coudoluriu
Militar
Antóllio
. F
'
,
.J oaqUlm j errelra Durão.
Alferes do quadro dos serviços auxiliaros do exército, elo
distrito de recrutamento
e reserva n.? 16, Edgar Duque

Adão,
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Direcção da Arma de Engenharia

de engenharia, no quadro da arma,
Constantino de Meneses Oom do Vale.

Capitão

Inácio

Comissão técnica de infantaria

Vogais, os tenentes-coronéis
de infantaria Fernando
Lapa de Oliveira Correia e Viriato da Fonseca Rodrigues e o capitão da mesma arma Libcrato Eugénio
de Sá, Viana Brandão.
Presídio Militar

Secretário, o capitão, na situação do reserva, Júlio Gas. par.
Adj unto, o tenente, na situação de reserva, José de Oliveira.

POI· portarias

de 14 do corrente mês:

I nspecção da arma de cavalaria

Inspector , o brizadeiro
o
, da ln. briaada
o
Manuol da Costa Latino.

de cavalaria,

Regimento de cavalaria n.· I

COma.ndantl', o coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, inspector interino da inspecção da arma
de cavalaria, Artur Poroira de Mesquita, para os efeitos da allnea a) do artigo 47.° do decreto n." 17:378,
do 27 do Setembro do 1929, substituído pelo decreto
D.O 19:175, do 27 do Dezembro de H)30.
Regimento de cavalaria n.O 2

'1' enente, do rcalmento de cavalaria n.? 8, José Carlos
Pinto Coelho bUtlTtins do Lima, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n.· 7

Cupitão, do regimento de cavalaria n.? G, Carlos Aloxund r' Rodrigues do Soure.
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Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-
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I.a Repartição

Por portarias de 21 de Abril do corrente ano:
(Vjsn~"s polo 'I'r-lbun al do Contas em 3 do Junho de 1038. São
devidos omotumouios,
JlOS lOl'JIIOS
do decreto n.o 2~:257).

N omcado professor
adj unto da 12." cadeira - 'I'ática
geral; funcioriamonto
dos diversos serviços em campanha - da Escola Militar, nos torrnos do artigo 22.0
do rr-g ulumento para o provimento
dos lugares
do
magistério
da mesma Escola,
aprovado
e põsto em
execução pelo decreto n.? 13:7G.!, de 13 do Junho de
lU:!7, om substituição do tenente-coronel
do corpo do
estado maior Alberto
Xavier da França Dória, nomeado professor
da mesma cadoirn por portaria do 25
de Novembro do Hl37, O major do mesmo corpo 1\Ianuol Francisco
Marques Valente,
sendo a duração
desta nomeacão ti. prevista no § 1.0 do artigo 2.° do
decreto n." 28:402, de 31 de Dezembro do mesmo
ano.
Nomeado professor adjunto da 14. a cadeira - Execução
do tiro, tática e serviços
do artilharia - da Escola
l\1ilitar, nos termos elo artigo 20.0 do regulamento
pum o provimento
do Iugnres do magistério da mesma
Escolu, aprovado
o pósto em execução pelo decreto
n .? 13:íG4, de 13 de .lunho do 10~j', em substiturção
do tenente-coronel
do artilharia l\Iiguel Poroirn Coutinho,
nomeado professor da mesma cadeira por portaria do
~G do Janoiro do corronto ano, o capitão de artilharia
Francisco
Luiz Supico, sonclo a durução
desta nomcacão a. provista no § LOdo artigo 2.0 do decreto
O
D. 2t1:40~, do 31 de Dezembro
do 1037.

Por portaria

"

de 5 de Maio findo:

(Visalla 1'010 Tr-lhunnt do Contas em ~I do MaIo (lo ln~8, Silo
devidos omoturnouros.
nos termos do dOI!fClO 11.0 2~:2j7).

Nomeado o major elo infuntnria Herculano
Cardoso do
Amaral instrutor
eventual interino da Escola Central
do Oficiais. desde 11 do Abril do 1038 , cumulntivumonto ,com o serviço (1'10 presta na. guarda nacional
repu hlic.mn , o 110 inipcdim-nto
elo então coronel do
corpo do estudo maior Fornun.lo
Aucusto
Boreres
'
n
o
J'umor,
em dili
1 ígôuciu na A ssomblea
Nacional.
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Por portarias de l!J de Maio fiudo :
(Anotadas

pcl o Tribunal

do Contas

em 27 de Maio de 1938),

Exonerado
do cargo do professor
da Escola Central de
Oficiais, por ti 'r atingido o tôrço superior da escala
dos coronéis
das diferentes
armas,
limito máximo
admitido
pelo respectivo regulamento,
o coronel do
corpo do estado maior João Carlos Pires Ferroira
Chaves,
Exonerado
do cargo do assistente do laboratório
fotográfico da Escola Militar, o capitão do infantaria
Alberto Alvim Leal, nomeado para ôsso cargo pela Ordem do Exército n, o 1, 2. a série, de 1927 .

•
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 9 de Maio fitulo :
(Vl.nrla polo 'Trihu nn l do Conm s om 24 elo Mnl o do 19~8, São
devidos omctumoutos,
nos termos de ducroto u.? 22:~t,7).

~O~oado, por conveniente urgência de serviço, rcconhecIda por despache
ministerial do 18 do Abril último,
professor
provisório
do 8.° grupo do disciplinas
do
C()ló~io Militar. nos termos do artigo 94,.0 do decreto
11,° 18:G08, de 14 de Julho
do 19:30, duranto o impedimento do tcnonto-cornnel
do nrtil luu-la Angelo 1",'1'r~ira, quo desempenha
interinuuroruo
as funções
de
director
do referido
Colégio, o cupitão, na situução
do rcsorvu. Eduardo
Veiga Ferreira,
ficando exonerado do lugar do assistente de estudos do mesmo Cológio.

P01'

portaria

de 16 de

Maio .findo:

(AIIOluda ]'010 Tr-lhunul

do Coutas

om 21 do Maio do 1938).

Exonerado
o eoncrul reformado Francisco Rodrigues da
b
S'I1 va do curuo
do presidente
da comissão de emproO'
I:>
,
, [
oos públicos para saq_;\'l1tos. para quo hnviu Slt? fi?llloilClo por decreto do :?ü de ~Iar\,o do 1\)19, puhlicuda
na Ordem do Exercito) n." 9,2," sório, do mesmo ano.
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E DIUTURNIDADES

Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:2-17, de 24 de Agosto de 1031, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanêncIa 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 sôbre o sôldo:

Por portaria

de 5 de Março

do corrente ano:

(Visada polo Tribunal
do Contas om 31 do Maio de 1938. São
devidos emo lumcutos, nos termos do docroto n,? 22:257).

Infantaria - capitão miliciano, do extinto quadro especial, Manuel António Granjo, adido, em serviço no
Ministério da Educação Nacional, como director da
Escola Comercinl e Industrial Júlio "Martins, desde 10
10 de Dezembro do 1034, para ofeitos de averbamonto
nos registos.
Idem para o segundo
sOldo:

Por portarias

aumento

de 5 de Abril

de 10 por cento sôbre

do corrente

o

ano:

Infantaria - capitão, adido, em serviço no Ministério do
Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, Artur António da Conceição, desde 1 do Dezembro de 1937.
Serviço de administração militar-major,
adido, em sorviço no Ministério do Oomórcio o Indústria, no Instituto Geográfico e Cadustral, Feruundo Vítor Valente
Valatlas Vieira, desde 1 do Dezembro do H)37.
(Visada po lo Trlhunal
dovidus OUlolu1J\cUtOH)

do Contas om :10 do 'Inio do 1938. Sr.o
nos termos (lo doer oro li.o 22:257).

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar - major José Salas, em serviço nus oficinas gerais do matorial de engenharia, nos termos do artigo 19.0 do de-
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creto-lei n." 28:403, de 31 de Dezembro
desde 2 de Abril de 1938.

de

1937,

(Visada polo Trfbunal do Contas om 1 do Junho do 1938. São
devidos cruel umontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Ministério

da Guerra - Repartição

Por portaria de 22 de Feceretro

Geral

do corrente

ano:

(Vlsa dn poto TdbUD,,1 do Contas cru 31 do Maio do ln38. São
devidos omolumentos,
nos torIDOS do dccruto D.O 22:257).

Concedida
a diuturnidade
de que trata o § LOdo artigo 3.0 do decreto n. o 22:437, de 10 de Abril de
1933, desde 8 de Julho de 1937, ao capitão do aeronáutica, na situação de reforma, José Pereira Gomes
Júnior, por ter prestado dez anos de serviço na-arma
de nerorrúutica, estando assim ao abrigo da logislação
em vigor cm 31 de Dezembro último.

VI- CONDECORAÇÕES

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Por portaria

E LOUVORES

Geral-La

Repartição

de 4 de Maio findo:

Louvado o brigadeiro
do engenharia
Inácio Manuel de
Sonsa Freire Pimontol,
porque, tendo sido nomeado
para dirigir os trabalhos
do conservação
das sepulturas de guerra no estrangeiro
o trasladação
de corpos
de alguns comiter.os para o do Richobo urg-I'Avoué o
superintender
na administração
das importâncias
autorizadas para êsses trabalhos,
se desempenhou
destes
serviços com o maior zêlo, dedicação e patriotismo.
PQ1' portaria

de 11 de Maio findo:

Louvado o então brigadeiro
de infantaria,
com o curso
do estauo maior, remando
Augusto Borges Júnior,
pela uedicaçio
solicitude e boa vontade manifestadas
não só no carao
do instrutor
o director
do vários
1:>
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cursos da Escola Oontral de Oficiais, num período de
três anos, mas ainda nos vários serviços de que foi
encnrrogado,
mostrando sempre, a par do uma viva inteligência,
grande zõlo o a maior dedicação pelos trabulbos escolares,
contribuindo
assim p:tra o prestígio
da Escola, serviços estes que devem SOl' considerados
importantes
e extraordinários.

Por portaria de 17 de Maio findo:
Louvado o coronel de infantaria, na situação do reserva,
Américo Maria Bivur de Sousa Dores, pela muita dedicação, compotôncia O boa vontade manifestadas
não
só no cargo de instrutor
dos cursos ela Escola Central do Oficiais, om qllc tomou parto num período do
mais de três anos, como ainda nos vários serviços de
que foi encarregado,
revelando, a par do lima clara inteligência,
um grando amor pela sua profissão, contribuindo assim para o prestígio o bom no mo da Escola,
serviços estes que devem ser considerados
importantes o extraordinários.

P01' portaria de 23 de ~!Jfaiofindo:
Louvado
o tenente-coronel
de cavalaria
António Elias
Garcia, porque, tendo comandado
o regimento do cavalaria n.? G, nos dois períodos de 21 de Julho do 1928
a H do Janeiro do 10137 e do 15 do Maio a li) do Junho do mesmo ano, demonstrou
sempre q ualid adcs
notáveis de comando O escrupulosa
honestidade,
conseguindo impor a sua uniu ade à consideração
da populacão civil o vencer as dificuldades resultantes
das
ocorrências de fronteira surgidas no início da guerra
civil espanhola,
em quo por vozes tovo ocasião do pOr
à prova o seu bum critério.

Por portada

de 11 de l.laio findo:

Condecorado
com a medalha militar elo prata da classo
elo bons serviços o 00 mo brigadeiro
do infantaria,
corn
o curso do estado maior, Fernundo
Aucusto l30rges
.
o
J'urnor,
por so encontrar
tIO abrigo
do disposto na
allnea a) do § 2.° do artigo 8.°, com rofcrênciu li.
última parto do artigo 10.u do regulamento
para a
concessão da medalha militar, do 2~ do Setembro do
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H117, alterado pelos decretos n.OS 6:093 e 12:081, respectivumento
de 11 do Setembro
do 1919 e 9 do
Agosto de 1926.

Por portarias de 17 de 1tlaio findo:
Condocorndo
com a modnlha militar do prata da classe
do bons serviços o coronel do infantaria, na situação do
reserva, Américo Mariu Bivar do Sousa Dores, por se
encontrar
ao abrigo do disposto na alínea a) do § :!.o
do artigo 8.0, com referência
à última parto do artigo 10.0 do regulamento
para a concessão da medalha militar, do 28 <10 Setembro do 1917, alterado pelos
decretos
n.OS 6:093 e 12:031, rospoctivamento
do 11
de Setembro de 1919 e 9 de Agosto do 19:26.
Condecorados
com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com a letra C, as pl'a,as a seguir
desig-nadas, todas da guarda nacional republicantÍ, ]lor,
segundo delibornção
do Supremo Tribunal Militar, se
encontrarem
ao abrigo do disposto na ulinca a) do
§ 13.0 do artigo 8.° do regulamento
pa"ra a concessão
da medalha militar, do 28 de Setpmbro ele 1917, altorndo pelos decretos n.OS 6:003 o 12:081, respectiva111ento de 11 de Setembro do 1919 o 9 de Agosto do

192G:
Segllndos sargentos António J0l'6 Pires, n." 2/12:58-1,
e Francisco
dos Santos Aleixo,
11.° 3/12:3-i9,
ambos da companhia
de metralhadoras
pesadas
O José
Bagorru, n. ° 4/8:085, da 1.li companhia,
•
todos elo batalhão 11.° 1;
Primeiros
cabos
António
da Cruz Patacão,
n.? 6/12:381, o José Branco , 11.° 4/10:564, ambos
da companhia
de metralhadoras
pesudus ; António Jacinto
da Rosa Bastos, n ,? 11/8:5QO, José
.Joaquim Cor-lho, n ," 8/8:593, e Josó António
a
Ferreira,
n.? 10/10:593, todos da 5. companhia
do batalhão 11.0 1;
a
Segundo cabo JosóAntónio,
n.? 18/10:141, da5. compunhia do batalhão n." 1;
Soldados Joaquim .Júlio Esporunçn,
n.? 15/10:459,
Mário,
n.? 24/10.382,
Josó
Coolho
Cael~ola,
li.O
30/12:067, :Maullcl Joaquim
Mal~lIo~ro,
n.v 46/10:8b8, Domingos
Andró, n." 50/8:163,
Francisco
J 056 Cobra, 11.0 20/11:630, e Manuel

386

ORDEl\I DO EXÉRCITO N.· 8

2." Série

Martins, n.? 41/12:078, todos da companhia de
metralhadoras pesadas do batalhão n.° 1; Jerónimo Cunha, n." 105/12:(13) da 3.a companhia;
João Paiva, n." 122/10:194, Joaquim Correia da
Fonseca, n." 102/11:304, e Joaquim Francisco
Ferreira, n. ° 173/12:908, da 4. a companhia, e
José Gonçalves, n." 137/8:433, da 5.a companhia,
todos do batalhão n.? 1.
Condecoradas com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com a letra C, as praças a seguir
designadas, todas da guarda nacional republicana, por,
segundo doliboraçüo do Supremo 'I'ribunal :\Glitar, se
encontrarem 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, alterado pelos decretos n. os 6:093 e 12:081, respectivamente de 11 de Setembro de 1919 e 9 de Agosto de
1926:
0

Segundo
sargento
Manuel Esteves
Robalo,
n.03/13:K>8, da 2.:1 companhia;
Primeiro cabo Amadeu José Ferreirn, n.? 510:378,
da companhia do metralhadoras pesadas;
Soldados
António Dias, n.? 48/10:078, da COllll)anhia de metralhadoras pesadas, e Augusto Cândido Mota, n," 136/8:341, da 5. a companhia, todos
batalhão n.? 1.

VII- DEClARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-se que a Lista geral de antiquidade dos oficiais do etcérctt« metropolitano e empreqados eicis, reforida a 31 do Março último, foi distribuída em 14 do corrente mês.

2) Tendo sido agraciados com a medalha do Agrnclocimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o
soldado n.? 346/:37, da companhia do depósito, do regimento de infantaria n.? 11, Adolino do Oliveira, e o primeiro cabo corneteiro, n.? 3.J8/1~, da s.a companhia do
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saúde, Joaquim Pereira, é concedida autorização
ao primeiro para usar a referida medalha e ao segundo o n." 2
na fivela da medalha que já possue.

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção

Geral-I.a

Repartição

3) Declara-se
que o g<'neral, na situação do reserva,
Júlio Augusto
Rodrigues
de Aguiar Júnior continua a
desempenhar
as funções de vogal do Conselho Superior
de Disciplina do Exército.
4) Declara-se
que, por portaria
do Ministério
da
Educação
Nacional,
de 31 de Março do corrente
ano,
publicada
no Diário do Gooêrno n.? 06, 2.a série, de
Abril último, foi conferido público testemunho de louvor
ao tenente- coronel do serviço de administração
militar
José Ribeiro da Costa Júnior, pela dedicação o competência de que deu provas durante os trabalhos da comissão para elaborar
a reforma
do ensino primário,
nomeada por portaria
daquele Ministério,
de 14 de Julho
d.e 1936, publicada no Diário do Gooêrno n." lG5, 2.a sóne, de 17 do mesmo mês e ano.
5) Declara-se
que, por portaria
do Ministério
do Interior, de 29 de Maio do 1929, publicada no Diário do
G01;érno n. ° 127, 2. a série, de 4 de Junho do mesmo
~no, foram louvados os oficiais a seguir designados, pelo
lt:terêsse e solicitude que têm dedicado à difícil adminisçao dos seus cargos na comissão administrativa
da Cãlllara Muuicipal do concelho de Ponta Delgada:
Capitãis
Faria

de infantaria
André Corsino Pacheco, Luiz
o Maia Cunha e Manuel Moniz do Rosoudes.

G) Declara-se que tendo sido concedida por portaria
do ~Iinist6rio da Marinha, publicada no Dtárto do Gol'é/'no n.? 171, 2.a série, de 26 de Julho de 1933, rectificada })e10 Diário do Gorêl'110 n.? 202, 2.a sério, de 31
de Agosto do mesmo ano, a mod alha de cobre de Filantropia o Caridade do Instituto
de Socorros a N úufragos
ao pritJ1oiro sarccnto Casimiro JOti6 da Silva, n.? 33/I'j,
da 1.n compn.llhia do hntalhão do ciclistas n ." 2, é-lhe
permitido usar a respectiva
insígnia.
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7) Declarn-so
quo, tendo sido concedida por portaria
do Ministério
da Marinha, publicada no IIiário do 00'
»êrno n." 33, 2.11 sério, de 10 de Fevereiro do corrente
uno, a medalha de cobre de Filantropia
o Caridade do
Instituto
do Socorros a Náufragos
ao segundo sargento
José Fernandes
de Gouveia, n.? 72/E, da formação do
comando do regimento do sapadoros mineiros, é-lho permitido usar a respectiva insígnia.
8) Declara-se
que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 3, de 10 do Março de Hl30, foi coudocorado com a
modulh a do cobre de bons serviços no ultramar,
da
classe do assiduldado
do 801'vi<;0, om conformidade
com
as disposições do ]'l'gulamonto aprovado por decroto de
9 de N ovombro do H113, o segundo sargento
João do
Sá Osório F'anro da Rosa, n.? 246/E, ela Ln companhia
do batalhão de caçadores 11.° 9.

9) Declara-se que, pelo Boletim Milita»: das Colónias
n.? 7, de 10 de Julho de 1936, foram condecorados
com
a medalha de cobre de bons serviços no ultramar,
da
classe ele assiduídude
do serviço, om conformidade
com
as disposições
do rogulamonto
aprovado por decreto de
\) do Novembro
do 1913, os segundos sargentos
Dagoborto Alves o António Maria Machado, respectivamente
n.OS 26.J.jE o 267/E da companhia de depósito, do rogimonto de infantaria n." 13.
10) Declnra-so que, pelo Boletim MilitaI' das Colónias
n.? 8, de 10 de Agosto de 1930, foi condecorado
com a
medalha
de cobro do bons serviços no ultramar,
da
classe de assiduülado de sorviço , em confo rmidmln com
as disposições
do regulamento
aprovado por decreto do
9 de Novembro
de 1913, o segundo sargento Josó Augusto Fontes,
n." 142/E, do regimento
do infantaria
n.? 12.
11) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n. ° 2, do 2 de Fevereiro
de Hl37, foi condecorado
com
a medalha de cobro de bons serviços no ultramar
da
classe de assidurdado
de serviço, em conformidudo 'com
as disposições do regulamento
aprovado por decreto do
9 de Novembro
do 1913, o segundo sargento Josó Joaquim Barroco, n.? 470/E, do batalhão de caçadores n.? 8.
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12) Declara-se
que, pelo Boletim Mtlüar das Colónias
n. ° 6, de 10 de Junho de 1937, foi condecorado
com a.
medalha. de cobre de bons serviços no ultramar,
da
classe de assiduídade
de serviço, em conformidade
com
as disposições do rrgulamento
aprovado por decreto de
9 de Novembro
de 1913, o segundo sargento
Olímpio
Gomes da Costa, n.? 330/E, do regimento do infantaria

n." 15.
que, pelo Boletim Militar das Colónias
de 1937, foram condecorados
com a medalha de cobre e pruta de bons serviço s no
ultramar,
da classe do assidutdude
de serviço, rospectivamonte , o segundo
sargento
Ernesto
da Rocha,
n.? lj520-E, da 3. a companhia do regimento de infantaria n.? 18, e primeiro cabo corneteiro
n." 73/EJ, António
Henriques,
do regimento
de infuntaria n. ° 7.
13) Declara-se

n.? 12, de 10 de Dezembro

14) Declara-se que, pelo Boletim Mtlttar das Colónias
n.? 3, de 10 de ;\[ar\o do corrente ano, foram condecorados com a medalha de cobre do bons serviços no ultramar, da classe de assidujdude
de serviço, os segundos
sargentos
Manuel Pais e Tornuz de Aquino Rodrigues,
respectivamente
n."" 80/1~~e 310jl~, da formação do
comando do batalhão de motralhadorus
n.? 3.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

2. a Repartição

15) Declara-se que, pelas portarias
de 14 de "Maio
findo, insortas na Ordem do Etcérctto n.? 7, 2.a sério, do
corrnnto ano, e que passaram
it situação ele reforma os
coronéis, elo corpo do estado maior, Joaquim Maria de
Oliveira Simões e, farmacêutico,
Fernando
Augusto da
Paixão e o tencute-corcuel
ele infantaria
Manuel Duarte
Lopes Subtil, não são devidos emolumentos,
nos termos
de decreto n, ° ~2:2õ7, ficando assim rectificuda fi anota~ão respeitante
ao 'I'ribuuul de Contas mencionada
na
l'eforida Ordem elo Exército,
16) Dcclarn-so
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente Ordem do Exército, contam a
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antiguidade
dos sous actuais postos
respectivamente,
lhes vão indicadas:

desde

2,' Série
as datas

que,

Infantaria

Coronel

Pedro

do Azevedo

Cruz,

desde

12 do Maio de

1938.
Tenentes-coronéis:
Luiz Emílio Ramires,
Floren tino Coelho Martins,
Alfrodo Ribeiro Ferreira,
Júlio Mário da Cunha
Viana e Luiz Quirino Monteiro, todos desde 12
de Março de 1938.
Jaimo Rodolfo Novais o Silva, desde 14 de Março
de 1938.
Carlos do Carvalho
Dias, Artur Maria Sarmento
Rodrigues,
Manuel Fornandes
da Costa, J aime
Pereira
dos Reis e Artur Pinheiro Coelho, todos
desde 21 de ~Iarço do 1938.
José de Mendonça
Salazar Moscoso, desde 28 de
Março de 1938.
Henrique do Jesus o Silva Escudeiro (I Jaimo Pires
Cansado, ambos dosdo 1 de Abril de 1938,
Gaspar Inácio Ferreira,
dosele 4 do Abril de 1938.
Carlos Alberto
Ferreira
Henriques,
desde 11 de
Abril de 1938,
Capitãis

:

António Abel de Oliveira de Arnújo Pinto, António
Paula
Santos,
Josó Honorato
Gomos Pereira,
Carlos Augusto
Martins,
Alfredo
do Almeida
Barros
da Silva Ramos, Eduardo
Augusto
do
Melo Pacheco, Júlio Sorrus Pereira,
zmgclo Vítor da Silva Laífont, Eduardo
Emiliano
Rêgo,
Abel António Ferreira
Cardoso,
Carlos Angolo
Ql1intino, Joaquim Cardoso de Moura nessa, António Maria Freiro da Costa, João Augusto
da
Paixão Moroirn, José Monteiro ela Rocha Poixoto,
Carlos Rodriguos
Varela,
Armando
Aquiles do
Espirito
~anto,
Ilenriquo
Guilherme
Antunes
Baptista,
Alvaro Duarto da Silva Sanches, Alberto Barbiori (lo Ficuoirodo
Baptista
Cardoso,
Fernando
Martins S,~Jgado, Carlos Gomos dos
Santos, José Maria Mim da Costa, José da Rosa
Mend~s o miliciullos, do extinto quadro especial,
J'oaquim Augusto dos Santos Alberto
Luiz Filipo
do Albuquerque
Urbôlo, Silvino A;'tlll' de ou-

391

ORDE1\! DO EXÉRCITO N." 8

2.' Série

veira Saraiva, Hugo Mendes Calado, Albano Augusto Duarte Neves, António Martins Ferreira
J únior, João Baptista
Meneses Costa, José da
Paixão Simões Saraiva, J osó Augusto de Almeida, António Pereiru dos Santos, Luiz Borges J
nior, José do Melo Soares, Josó Raimundo Pereira
e Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes Praça, todos
desde 1 de Janeiro de 1938.
Maximiuo
de Abranches
Mendes de Sena Neves,
desde 3 de Janeiro de 1038.
Avelino Barbierí de Figueiredo
Baptista
Cardoso,
desde 4 de Janeiro de 1938.

ú-

Artilharia

Capitãis : José Agapito da Silva Carvalho, Joaquim Luiz
de Carvalho, Sidónio Beça Pais e miliciano, do extinto
quadro especial, Augusto Nunes Afonso, todos desde
1 de Janeiro de 1938.
Cavalaria

Uapitãis :
Armindo
Nunes Paleta 0, com o curso do estado
maior, JOtLO da Cunha Baptista,
ambos desde 1
de Janeiro de 1938.
Francisco
António de Araújo do Azevedo Pimenta
da Gama, desde 22 de Jauoiro de 1938.
António da Cunha Viana, desde 24 do Janeiro
de

1938.
António Carlos Garcia de Oliveira Reis, desde 5 de
Fevereiro
de 1938.
Mário Álvaro ele Carvalho N unes, desde 14 de Fevereiro de 1038.
Engenharia

Coronel J osé dos AnJ' os desde 12 de Março de 1938.
'I' enente-coronol
1
António ' Soares Leite,
desde 1;;; (e
lIIarc:o de 1938.
C\

Serviço de administração

rreneote.coronel
Jos6
Abril de 19:38.

António

militar

Cerveira,

desde

9 de

Majores:
Agnelo Augusto
de Gouveia
Abril de 19:38.

Cabral,

desde

9 de
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Augusto

Cesário,

desde
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12 de Abril

Extinto quadro de oficiais do secretariado

de

militar

Capitãis :
João Baptista Pires, desde 9 de Abril
Francisco
Marcelino Marques, desde
de 1938.

de 1938.

14 de Abril

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Capitãis: Josó Nunes, Aur6lio Granada de Albuquerque
Pinheiro
Mário Enos Ramos e António Augusto Sequeira ~iendcs, todos desde 1 do J anoiro de 19:>8.
Extinto quadro de picadores militares
Capitâis : Henrique
Nunes Neves da Costa, João Henriques da Silva e Silvestre José Cardigos, todos desde
1 de Janeiro ele 1938.
17) Declara-se
qne o tenente-coronel
de infantaria,
cm disponihilidudo,
Raúl Verdades de Oliveira Mirunrla,
chegou à altura para entrar no quadro em 12 de Maio
findo.
18) Declara-se
que o tenente-coronel
de infantaria,
actualmente
na situnção
do reserva, J osé Miguel Coelho
Godinho exorce desde 20 de Abril do 1937 as funções de
chefe interino da La Repartição
da 1.:1 Direcção Geral
dêste Ministério,
acumulando
presentemente
o exercício
dêsto cargo com o de vogal do conselho de administração da Frnternid ndo Militar, para que foi nomeado por
portaria. de lO de l\IaJ"(~o último, inserta na. Ordem do
Exercito n.? 7, 2.a série, do corrente ano.
19) Declara-se
que, cm conformidade
da portaria
de
4 do corronto mõs, ficou nula e de nenhum efeito a parte
da portaria de 30 de A bril último. iusertu na O/'!l1'11l do
Exército n.? 7, 2." sério, do COITPllte ano, que colo('~U
no quadro da urrnu o então capitão de infantaria
LúcIO
do Campos Martins,
20) Declara-se
qne os capitãis de infantaria a segllir
mencionados
foram nomeados para freqüentar o curso ele
comandantes
de batalhão, qlle tom inicio na Escola Prá-
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tica de Infantaria
oficiais nomeados
Armando

em 4 de Julho próximo, devendo
efectuar a sua apresentação
em 3:

393
os

Augusto da Costa, na La Repartição da
Geral dêste Ministério.
Josó dos Santos, no batalhão de caçado-

L." Direcção

Eduardo
res n.? 4.
Manuel António Pereira Milreu, adido, na guarda
fiscal.
Severino
Gonçalvos
Guerreiro
Chaves,
no regimento de infantaria n.? 18.
A lfredo A ugusto da Silva Braga, na 1.11 região militar.
Llli~ Gonzaga Tadeu, na La inspecção do infanta-

na.
Germano Sorrão dos Reis Júnior, no bataIlião independente
de infantaria n.? 2:3.
Liberuto Eugénio de Sá Viana Brandão, no batalhão de caçadores n." 7.
António

Agostinho
do Nascimento
Crisóstomo,
adido, na
guarda fiscal.
António Manuel da Mota o Costa, no regimento
de
infantaria
n. ° 13.
José Pereira Pascoal,
no regimento
de infantaria

n.? 7.
Camilo do Sena de Oliveira, no cofre de previdência dos oficiais do exército metropolitano.
Eduardo António Santos Pereira, no batalhão independente de infantaria n.? 26.
G uilhermo Carlos Oom, na Escola Militar.
Carlos Ribeiro Pestana, na 3." R"partição da 3.a Direcção Geral dôste Ministério.
Graciliano Heis da Silva Marques, no regimento de

infunturia

n." 8.

Teodoro Versnlio da Silva Santos, no consolbo administrutivo da 1.11 e 2.11 Direcções Gorais dêsto Ministério.
Manuel Bernardes
ele Almeida 'I'opinho, no batalhão
de ciclistas n." 2.
António Ernesto
de Almeida, no regimento
do infantaria n." Hl.
Octit\'io Cümara, no batalhão independente do infantaria n.? 26.
Albf'rto Carlos do AI meida Frazão, no batalhão de
metralhadoras
n. ° 3.

3()4
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Abell\Ialhou Zúniga, no regimento do infantaria n.? 2.
J osó da Costa Figueiredo,
no batalhão do metralhadoras n.? 2.
Silvério do Amaral Lebre, na Direcção da Arma de
Infantaria.
José Luciano Martins Correia, no regimento de infantaria n.? l.
António Gaivão J ácome de Castro, adido, na guarda
nacional republicana.
Carlos Henrique
Jones da Silveira,
adido, no 1\linistério das Colónias.
Mário de Vaseoncolcs
Cardoso, no rogimonto de infantaria n.? 8.
Armando
Martins Dias Rocha, no Colégio Militar.
Diamantino
Antunes do Amaral, adido, no Instituto
Geográfico e Cadastral.

21) Declara-se que os tenentes de infantaria Luiz das
Dores Santos, António Abel de Oliveira de Araújo Pinto,
António Paula Santos, José Honorato
Gomes Pereira,
Carlos Augusto Martins, Eduardo Augusto de Melo Pacheco, Júlio Serras Pereira, Angelo Vitor da Silva Laffont, Eduardo
Emiliano
Rõgo , Abel António Forreira
Cardoso, Carlos Angolo Quintino, J onq uim Cardoso do
Moura Bossa, .T OfLO Augusto
da Paixão Moreira, J osé
Monteiro da Rocha Peixoto, Carlos Rodriguos
Varela,
Armando Aq uilcs do Espírito Santo, Ilenriq ue Guilherme
Antunos Baptista, Álvaro Duarte da Silva Sanches, AIborto Barbieri de Figueirodo Baptista Cardoso, Fernando
Martins Salgado, Carlos Gomes dos Santos, José Maria
Mira da Costa, .TOSÓ da Rosa Mendes, Maximino do Abranchcs Mendes de Sena N oves, Avelino Bnrbieri do Figuoiredo Baptista
Cardoso e milicianos, do extinto quadro
especial, Luiz Filipe do .Albuquerquo Rehôlo, Silvino Artur
do Oliveira Saraiva, IIngo ::\lendes Calado, Albano Augusto Duarte Neves, António Martins Ferreira
Júnior,
João Baptista de Meneses Costa, Josó da Paixão Simões
Saruiva, .T osó Augnsto elo Almeida, António Poroira dos
Santos, Luiz Borges Júnior , José de Melo .J oures e J osé
Raimundo
Pereira
freqücntarum,
com aproveitamento.
no corrente
ano, na Escola Pr.itica do Infantaria,
O
curso de comandantes
do companhia.
2:?) Declara-se
Júlio

moráríos,

quo os alferes do infantaria,
Augusto
Ramulho
Correia,

suprannSebastião

2.· Série
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de Gouveia Pessanha,
Henrique
Ilídio Garcia Pereira,
Abilio Augusto Brito e Melo, Américo Agostinho Mendo ça Frazão , Evangelista
de Oliveira Barreto, Aires Fernandes Martins, João Nunes de Moura Segurado, Ernesto
Sérgio Jaime Leal, Fernando
Rodrigues
Frutuoso, Marciano Bonn uci Veiga, Viriato de Freitas Viana Tavares,
António Patrício
Calado, Luiz Estorninho
Neves, Júlio
Zagnlo de Lima, Armando Augusto Lopes Mendes, Carlos Alberto
Martins
e José Catela Teixeira
Stockler
de Albuquerque
chegaram
à altura para entrar no seu
quadro.

23) Declara-se quo o coronel de artilharia Luiz ~Ionteiro Nunes da Ponte foi aprovado nas provas especiais
de aptidão para o posto ele general em 27 de Xlaio findo,
com a classificação
de apto, sendo-lhe aplicável desde a
mesma data a designação
de coronel tirocinado, nos termos da determinaçâo
III) da Ordem do Exército n.? 9,
1. a série, de 1928.
24) Declara-se
que os tenentes de cavalaria Armindo
Nunes Paleta,
Fernando
Jorge d e Aguiar,
Francisco
António de Araújo do Azevedo Pimenta da Gama, António Carlos Garcia de Oliveira Reis, Mário Álvaro de
Carvalho Nuues, Eduardo
Rodriguos
de Almeida Dias,
João José Figueiredo Gaspar, Arnaldo Dionísio Carneiro
de Sousa O Meneses, Eduardo de Sousa e Almeida, Amadou do Santo André Pereira e Albertino Carlos Montenegro Ferreira
l\fargarido freqüeutarum,
com aproveitamento, no corrente ano; na Escola Prática de Cavalaria,
o curso de comandantes
de esq uadrão.
2[}) Declara-se
que o major de engenharia,
merário, Eduardo Pires chegou à altura para
quadro em 12 de ~larço do corrente ano.

supranuentrar no

2G) Declara-se que os tenentes farmacêuticos,
supranUmerários
João Fernandes
Faia e Augusto Liberuto
F'
,
.
aria Gersão chegaram à altura. para entrar no respectivo
quadro.
27) Declara-se que pelas portarias de 14 de Maio
findo, insertas na. Ordem do Exército n. o 7, 2. li sórie, do
COl'~cnto ano, o que passaram
à situação do roser.v~ I)~
capltãis milicianos do serviço do administrução
111111ta1',
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do extinto quadro especial,
Francisco
Jacinto Ribeiro
Soares e Luiz António de Oliveira, são devidos emolumentos, nos termos do decreto n. ° 22:257, ficando assim
rectificada.
na parte relativa, a anotação respeitante
ao
Tribunal
do Contas, mencionada
na referida Ordem do

Exército.
28) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar, supranumerário,
Artur Ramalho chegou
à altura para entrar no quadro em 2 de Abril do corrente ano.
29) Declara-se
que fica nula e de nenhum efeito a portaria de 9 de Abril último, insorta nu Ordem do Exército
n.? 7, 2,:1 sério, do corronte ano, e que se 'refere à co:ocação, na situação de disponibilidade,
do tenente do
serviço
de administração
militar J oaq uim Gonçalves
Duarte.
30) Declara-se
que os alferes picadores,
supranumerários, Jos6 Mateus e António de Jesus Serôdio chegaram à altura para entrar no quadro em 1 de Janeiro do
corrente ano.
31) Declara-se
que o tonento do oxtinto quadro auxiliar ae artilharia
José dos Santos, quo, pela Ordem do
Exército
n ." 7, 2.:1 série, do corrouto
ano, passou à
situação de reserva,
presta serviço no quartel general
da 4.:1 região militar, no desempenho
das funções de
comandante
interino da formação do comando do mesmo
quartol general, desde 1 de Janeiro do corrente ano.
32) Publica-se
a relação dos oficiais das diversas armas e serviços, referida a 31 de Maio findo, considerados supranumorúrios
por excederem
os respectivos
qnadres estabelecidos
pelo decreto-lei n.? 28:401, do 31 do
Dezembro do 1937:
Corpo do estado maior

Coronel

J os6 O uerroiro

de Oliveira
Infantaria

Alferos:
Júlio Augusto Ramalho Correia.
Sebastião de Gouveia Pessunha.

Duarte.

2.' Série

o

ORDEM DO EXERCITO N.O 8

Henrique Ilídio Garcia Poreira.
Abílio Augusto Brito o Melo.
A mérico Agostinho Mendoça Frazão.
Evangelista
do Oliveira Barreto.
Aires Fernandes
Xlartins.
João Nunes de Moura Segurado.
Ernesto Sérgio Jaime Leal,
Fernando Rodrigues
Frutuoso.
Marciano Bonnuci Veiga.
Viriato do FI'eitas Viana Tavares.
António Putrleio Calado.
Luiz Estorninho
Neves.
Júlio Zugalo de Lima.
Armando Augusto Lopes Mondes.
Carlos Alborto Martins.
José Oatola Teixeira Stoklor elo Albuquerque.
Artilharia

Coronéis:
Abel Nunes Perostrelo
ele Vasconcolos.
J oão da Conceição Tornaz Rodrigues.
Eduardo da Costa Ferreira.

'I'enonte-coronol

J oaq uim Plácido

D uarto Silva.

Alfores:
Ernesto Armindo Felgueiras
o Sousa.
João Vítor Teixeira Brngunç«.
Miguel :\Ia1'tins de Seq ueiru Braga.
Nuno Guilherme Roriz Rubim.
Mnnuol de Sousa Jardim.
'I'omaz J osó Vnsco Machado.
António Bruarucamp
Sobral.
Eduardo Joaquim Pai da Vida e Santos.
A ugusto da Silvu Viana.
Manuel Simão Portugal.
Alberto Forreira do Freitas Costa.
Alvaro .Iosé Duarte dos Penedos.
lIorúcio da Silvu (;on(:al\'os.
Napoleão Pita ~l('irn do Amorim.
Vítor do Nasci monto Vu».
Engenharia

Capi titis :
Laurentino
do Almoidu o Sá.
Alfredo de Sousa. Ghiru.
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Júlio Angelo de Sousa Monteiro.
João António dos Santos Gnardiola.
Tenentes:
Alberto Simões.
Arnaldo Carrilho.
Rogério Jaime de Campos Cansado.
Manuel Barbosa de Matos Chaves.
Raúl de Brito Subtil.
Humberto Lopes Gonçalves Garcia.
Fernando de Sousa Medeiros Júnior.
J oão José Rodrigues Mano.
Armando Mesquita Pereira Cosme.
Urbano Augusto Pires Benites.
José de Freitas Soares.
Alferes:
Mário Jorge Rios de Sousa.
Mário Pinto da Fonseca Leitão.
João Carlos Cãncio da Silva Escudeiro.
João de Matos da Silva.
João Anacoreta de Almeida Viana.
Ernesto Machado Soares de Oliveira e Sousa.
António da Cruz Gromicho Boavida.
Mário Correia de Sousa.
Joaquim de Brito Subtil.
Médicos

Tenente-coronel

Afonso José Maldonado.

Capitãis:
Carlos Pereira da Silva Costa.
Abílio de Dous Pereira do Lago e Costa.
José Gomes Fernandos Martins.
Miguel António Cerveira da Silveira Costa Santos.
Augusto Lopes de Andrade.
Jerónimo Carlos da Silveira.
N orborto Lima Coelho de Magalhãis.
António Manuel da Cunha Ferreira.
Tenentes:
Manuel Cândido Faria Monteiro.
António Cardoso dos Santos Cunha.
António de Deus Monga Rodrigues.

2.' Série
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José Neto Milheiriço.
.
Alberto Pereira Maçãs Fernandes.
Matias Duarte dos Reis.
Fausto Seabra de Almeida.
Joaquim Mendes Vieira Lopes.
Augusto França Martins.
Francisco Afonso de Matos.
Nelson Correia de Magalhãis Figueiredo.
Augusto Frederico da Silveira Machado.
Manuel Pereira Rodrigues Clarim.
Lino Aires Leal de Matos.
José Miguel Sanches.
Fausto Tavares Xavier.
Álvaro de Sousa Ramos.
Joaquim Magalhãis de Oliveira Barbosa.
Guilherme António do Amaral Abranches Pinto.
Henrique Moutinho.
João José Leite de Abreu Navais.
José da Costa Madeira.
Manuel Dias da Costa.
Alberto Salis Amaral.
João Maria Gomes do Souto Soares.
Henrique Maria do Carmo de San Payo Melo e
Castro.
Humberto dos Santos Rocha.
Luiz Filipe Colnço ,
Joaquim Amorim dos Santos Correia.
J osó Libertador Ferraz Pereira Monteiro,
António dos Santos Redondo.
Ricardo Pedro Chaves de Almeida.
António Durão Leitão.
Alferes Mário do Sousa Teles Leitão.
Farmacêuticos

Majores:
Bernardo Augusto da Costa Simões.
António Dionísio Garras.
Rodrigo Esteves Gusmão.
Capitãis:
António de Jesus Pita.
Luiz do Gonzaga e Sousa.
António da Costa 1'õ1'res.
J\Iúrio Augusto do Azevedo da Costa Santos.
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Tenentes:
João Fernandes Faia.
Augusto Liberato Faria Gersão.
Joaquim Capelo de Carvalho Boavid a.
António José Paulo Valente.
José Rocha.
J osé Carlos Gomes.
Santos Parreira da Conceição.
António Manuel do Matos Viegas e Campos.
José Ferreira Gomes da Costa.
João Pais Pinheiro de Figueiredo.
Francisco de Jesus Góis Oliveira.
António Alves Saltão.
Veterinários

Capitão Gnstavo da Silva Mota.
Tenente José Maria do Almeida Grnça.
Alferes:
Emílio Vieira Lisboa.
António Martins de Sousa Júnior.
Serviço de administração

militar

Coronel Edgar Augusto Cardoso.
Tonentos:
Artur Ramalho.
Américo Augusto de Almeida Calado.
Vasco Serapião das Neves Martins.
José Henriquos de Sousa.
Mário Augusto Jorge do Figueiredo .
.Toão da, Conceição Domingos.
José Coelho da Fonseca.
Luiz da Costa Miguel.
António da Conceiçüo Marcelino.
Joaquim :Maria Bolo.
Rodolfo .T OSÓ Branco Ló.
José António Gumito,
Josó Diniz Morüo.
António Leitão Zuquoto.
Alcino Júlio Pires.
Armando Pais Gaspar.
Norborto Lncerda Bonigno.
Cândido da Silva Simões.
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Vicente Henrique Varela Simões.
António Armando Lopes.
Elói do Nascimento Saraiva da Mota.
Alfredo da Costa Setas.
João Baptista Repenicado.
Manuel Gomes da Silva Vera Cruz.
Daniel Neves Sales Grade.
António Manuel Gonçalves Rato.
Fernando Joaquim Cardoso.
J osé Rogólio da Palma Vaz.
Sal vador Vieira de Sant' Ana.
Fausto da Silva Simões.
Américo do Patrocinio.
Armando Pereira Garcia.
Alferes:
António Manuel do Nascimento Caço te.
Manuel Albertino Varela Soares.
Fernando da Silva Caetano.
Manuel Ribeiro da Cunha.
J osé dos San tos 'I'rabucho Júnior.
João Nunes Lopes.
Cremildo Pereira Mateus.
Lniz Tavares dos Santos.
Alvaro da Silva Ferreira.
Manuel :!\fachado.
Manuel Silva Marques de Sá.
Rodrigo de Matos Azevedo Leal Júnior.
Armando Lourenço Coelho dos Santos.
António Coelho.
Joaquim de Oliveira Júnior.
Joaquim Rodrigues de Carvalho.
Elisiário Garcia Leandro.
Chefes de banda de música

Capitãis:
António de Campos Felizes.
António Júlio Machado.
Francisco Pereira de Sousa.
J osé Luciano da Graça.
Tenentes:
José Rafael Alvos.
João Pereira dos Santos.

4.01
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Armando de Mendonça Escoto.
Manuel Joaquim,
Domingos :JIartins Coelho.
António Maias Meira,
José João Duarte Crnveirinha.
Alferes:
Domingos Maria Ferreira.
José de Sousa.
Manuel da Silva.
António Francisco Marques.
Hipólito Antunes Gomes.
Jaime Gonçalves Corroia.
Manuel João Alves.
Extinto

quadro auxiliar

de engenharia

l\Iajores:
Carlos de Melo.
António Arsénio Rosa Bastos.
José Fernandes do Carvalho.
Joaquim António Branco.
Capitãis :
.Ioaquim Guerreiro.
Amadeu Ferreira Matias.
Arnaldo José da Costa Júnior.
José Ramos do Andrade.
Olímpio Baptista.
Extinto

quadro de picadores militares

Alferes:
António de Jesus Serôdio.
J 086 Mateus.
33) Declara-se qno o major Carlos Augusto Poro~r.a
do Carmo, capitãis Paulo da Ooncoição Carrilho o n111~cianos António Dias o Josó da Silva Dias o tenento 111lliciano Eduardo Cerquoira Moroirinhaa,
todos na sitnaçâo do reserva, pros tam serviço na 1.1\ Repartição
da
La Direcção Geral dêste l\fiuistório, o quarto desde 4
do presente mês o os rostautos desde 1 de Jnnoiro do
corronto ano.

2.· Série
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34) Declara-se que os capitãis Januário Joaquim Lopes de Sousa e miliciano Alvaro Pereira Ribeiro e tenentes Joaquim Pedro Coelho, Humberto do Nascimento
Castanha e António Fernandes, todos na situação de reserva, prestam serviço na 2.n Repartição da La Direcção Geral deste Ministério desde 1 de Janeiro do corrente ano.
35) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
José Joaquim de Jesus presta serviço na 2.& Repartição
da 1.fi Direcção Geral deste Ministério desde 9 do corrente mês.
36) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Francisco Carlos Martins presta serviço na 3.a Repartição da La Direcção Geral deste Ministério desde 23
de Maio findo.

,

37) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
José Joaquim da Fonseca desempenha as funções de director da carreira de tiro civil de Trancoso.

.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

38) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação de
reserva:
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Cesário Augusto de Almeida Viana, 36.000:$.
Capitão de infantaria António Augusto Tavares, 19.230,;$.
Tem 32 anos de serviço e 1 período.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo, 11.702640.
Tem 19 anos de sorviço o 10 porícdos.
Capitão do infantaria Alfredo J OSÓ Barroso, 18.6006.
'rem 31 anos de serviço.
Tenente de cavalaria António Sobral do Almada Negreiros, 10.732680. Tem 23 anos de serviço.
39) Pensões anuais que compotem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do artigo 31.° do decreto-
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-Iei n.? 28:402, de 31 de Dezembro
situação de reserva:
Ca p it ã.o

de infantaria

Francisco

23.368580. Tem 1 aumento,

2.' Série

de 1937, passaram
Pereira

à

de Barros,

43 anos de serviço e 105

períodos,
Tenente miliciano do infantaria,
do extinto quadro ospe
cial, Manuel Duarte da Silva, 18.058i!20. Tom 2 aumontos, 41 anos de serviço o 33 períodos.
Tenente
do serviço
de administração
militar António
Agostinho,
17.5851340. Tom 2 aumentos, 39 anos do
serviço e 1 período,

40) Pensão anual quo compete ao oficial a seguir designado, quo, nos tormos do decreto-lei n." 28:404" de 31
de Dezembro de 1937, transitou para a situação de reforma, depois de deduzidos 4 por cento para a Caixa
Geral de Aposentações:
Capitão chefe de banda de música António
chado, 17.952;$. Tom 33 anos de serviço.

Júlio

1\1a-

41) Rectificadas
so publicam
as pensões a qno têm,
direito os oficiais a seguir dosigundos, nas situações do
reserva, reforma o separado do serviço, em substituíção
das q no lhes foram atribuídas:

Pela Ordem do Exército
ano:
Capitão

do infantaria

20.016t$60. Tom
14 períodos.

Júlio Augusto
Coucoiro
Feio,
1 aumento,
41 anos do serviço e

Tenente do infantaria
1 aumento, 29 anos
Tenente de infantaria
Amaral,
13.679;)4,0.
viço e 26 períodos.

Pela Ordem
ano:

,

Major

n:" 4, 2.a série, do corrente

Joaquim Nunes, 10.134660. Tom
de serviço e 28 períodos.
Joaquim Moniz de 8ít Côrte Real
Tem 1 aumento, 36 anos de ser-

do Exército

n;" 5, 2.a série, do corrente

de cavalaria
José da Câmara Meneses Alves.
Tem a porcentagem
de 70 por cento da
pensão de reserva.

18.144t$.

2." Série
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n.O 6, 2.a série, do corrente

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospecial, José Fernandes
Moreira, 22.353660. Tem ~ aumontas, 45 anos do serviço o 33 períodos.
Capitão capelão Manuel Maria Ogando, 20.010lL Tem
3 aumentos e 37 anos de serviço.
Tenento do extinto quadro auxiliar d6 artilharia
Artur
Henrique Figueiras,
18.07~·)60. Tem 2 aumentos, 40
anos de serviço o 34 períodos.
Pela Ordem
ano:

do Exército

n.O 7,

2.a série, do corrente

Tenente-coronel
do serviço de adruiuistração militar Carlos Gomes Toixeira, 28.80015, por ter passado n. situaC;~1O de reforma
e não à do reserva, como foi publicado.
Cupitão do artilharia Filipo Pereira Marcelly, 18.029640.
Tem 1 aumento, 30 anos do serviço e 25 períodos.
Tenente
do infantaria
Albano Rcbêlo Nunes Ferreira,
17.821:)80. Tem ~ aumentos, 41 anos do serviço e
17 períodos.
Tenente
de infantaria
Ezoqniol de Matos Vicente,
18.457»80. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço o
60 períodos.

42) Declara-se que devem ser consideradas nulas e de
nenhum efeito as pensões anuais constantes da declaraC;ão que sob o n." 72 foi publicada na Ordem do Exército
n.O 7, 2.:1 série, do corrente ano, o respeitantes ao capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial,
:Nicolau Barbosa
da Fonseca
o ao tenente do oxtinto
quadro auxiliar do serviço de saúde Manuel Rodrigues
Paiva.
43) Declara-se
que, conformo preceitua
o artigo 3.°
do decreto n. ° 1-1:5% de 2G de Outubro de 1027, foi
considorada
hábil 'Maria Albertina Rumalho Poroira para
rocebe!', ao abrigo do n.? 1.0 do § único do artigo 1.0
do mencionado
decreto, os vencimeutos
de seu marido,
Segundo sargento
do extinto quadro do sargentos
do
secretariado
militar J onq u im César Calado Pereira, internado na Casa de Saúde do Telhnl.
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44) Declara-se que o número de candidatos a admitir
na Escola do Exército no ano lectivo de
1938-1939, destinados às diferentes armas, é o seguinte:
à matricula

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Aeronáutica

40

15
6
5
10
76

45) Nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do regulamento
da Biblioteca do Exército, declara-so que as entidades
abaixo mencionadas ofereceram à mesma Biblioteca as
publicações quo se indicam :t seguir:
Do Ministório da Marinha:
Lista da"Armada,

1037 - Lisboa, 1938 (1 vcl.).

Da Embaixada do Brasil:
Revista Militar Brasileira, n.? 3 (Comemorativo do 133.0
aniversário do nascimento do Duque de Caxias) - Rio
de Janeiro, 1936 (1 vol. largamonto ilustrado).
Do director do Arquivo Histórico Militar:
Boletim do Arquico Ihstàric« Militar,
NO~'a de Famalicão, 1937 (1 vol.),

vol. 7.0 -

Vila

Do curso do estado maior:
Centenário

do Curso do Estado JJfalo1'- Caxias, 1937

(1 vol.).
Da comissão directora
sil) :
Em guarda! (contra
1938 (1 vol.).

da Biblioteca Militar (13ra-

o comunismo)-Rio

do Janeiro,

2." Sór íe
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Epieôdtos Militares) J. S. de A. Pimentel-Rio
de Janeiro, 1038 (1 \'01.).
Os Mestres da Guerra, L. Rousset (trad. do general
A. Tasso Fragoso)-Rio
de Janeiro, 1038 (1 vol.).
Do general Ferreira

Martins:

Mousinlio, general Ferreira Martins - Lisboa, HJ38 (1
vol.).
Album Figueirense (fasclculos n. os 1 e 2 do ano 4.°)_
Figueira da Foz, 1037.

Obituário

1938
Março
Maio
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Junho

27 -

Capitão miliciano médico de reserva Joaquim Romão de Brito.
8 -Major
miliciano médico de reserva António Balbino Hêgo.
12 - Capitão miliciano médico de reserva Artur Mendes Leal.
19 - Coronel reformado António Gualbcrto da Fonseca
Antunes.
19 - Tenente reformado Francisco Gonçalves Freirinha
Júnior.
21- Capitão miliciano médico ele reserva João Mendes
de Araújo .Iünior.
,
23 - Enfl'rlllcira
militar, reformada, Marta Angela da
Silva.
24- Coronel reformado
Alfredo Júlio de Lima.
2f>-Capitão
rnformado Joalluilll Emiliano da Costa.
28 - Capitão reformado,
inválido de guerra, Damião
Afonso de Passos.
30 - Coronel, na situação de reserva, Adriano ela Costa
Maccdo.
31- Coronel reformado
Júlio César Oom.
31- Capitão reformado Eugénio Cr lsóstomo Pinto.
5 - Coronel rcto nuado F'irmiuo Teixeira da Mota Gue(11'5.

u

»

5 _ Capitão reformado
11-Major,
na si tuação
~'ão Rocba,

Albano José Rcdri ~ucs. ,
.
de reserva, AlIgu~to da ( OIlCCl-

Rectificações

1 Na Ordeni do R.ré/'cilo n." 7, 2." Sl'rip, do corrl'ute ;1110,.]1. 30~,
.11.', onde se lê: «Joüo Duarte Cn rri lho», deve Icr-ae : «João Luiz
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Carrilho»; p. 319, L 14.', ando se lê: «28:402", devo ler-se: «28:403» ;
p. 329, L 37.', onde, se lê: «João José», deve ler-se: «José João»;
P: 340, 1. 30.', anele se lê: «desistiram
da», deve ler-se: «perderam a»,

António de Oliueira Salaear,
Está conforme,

o

Ajudante General,

•
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30 de Junho de 1938

Ministro da Guerra faz, publicar:

1- DECRETOS

Ministério

•

E PORTARIAS

da Guerra - Reparti~ão

do Gabinete

Manda o Govôrno da República Portuguesa, polo Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para, em missão urgente de serviço público, irem a Inglaterra tratar de assuntos que so relacionam com o
plano ele rearmamento do exército:
Tenentes J oão José Ribeiro Ferreira e António Rodrigues Costa e alferes Joaquim Brilhante Paiva e Rogério Paulo de Oliveira Scixas, todos da arma do aer onáutica.
Além das despesas com transportes e oxpedionto, incluindo taxas telegráficas ou de correio, será feito a
cada um dos oficiais acima citados e a titulo de ajuda
de custo o abono diário de L 2-10-00, tudo pago pela
"orha constante do capítulo 25,°, artigo 602,°, do orçatnonto do Ministério da Guerra para o corrente ano.
S Ministério da Guerra, :>0 de :\1aio do 1\1;38,- O Sub>r:cretúl'io de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
'-'08tu.

('Visada polo TrJllUnal do Ccn tns cm 11 <10 Junho do la38, Não
s âu devidos oruolumentos, !lOS termos do decroto n.o 22:~ó7).
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RECURSOS

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Por' decretos de 25 elo corrente mês:
Negado provimento
ao recurso n.? 2:469, interposto peranto o Conselho de Recursos
pelo major do extinto
quadro de oficiais do secretariado
militar, actualmente
na situação de reserva, João Xavier de Paiva, contra
o despacho do Ministro da Guerra quo lhe indeferiu
. um requerimento
em quo podia para não ser preterido na sua promoção
a tononte-coronel,
caso ola lhe
viesse a caber antes do findarem os dois anos de serviço efectivo, como major.
Rejeitado o recurso n.? 2:477, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, adido ao extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, José de Almeida Costa Jardim,
contra o despacho do Ministro
da Guerra de 21 de :;Uarço último, que lho indeferiu
um requerimento
em que pedia para transitar pam o
quadro dos serviços auxiliares do exército, ao abrigo
do § 3.1l do artigo 7.0 do decreto-lei n.? 28:402, de 31
de Dezembro do 1037, por ser manifestamente
ilegal.

111- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério

da Guerra _I.a

Por portarias

Direcção

Geral-

2.a

Repartição

de 28 ele .Maio .findo:

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alforos do mesmo quadro, adido, Francisco Mendes Gomes, por tor deixado do prestar serviço na fábrica do
cartuchamo
e pólvorns quimicas, devendo ser considerado nesta situação desde 1 do Maio de 1038:
(VI,,,(II\ relo 1','ib""111 de Contns em 18 do Junho do 1938. Nlio
sâo devIdos omotumcutos,
nos termos do decreto u.? 22:~')7).

2.' Série
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ae infantaria

Tenentes milicianos de infantaria,
do extinto quadro especial, adidos, Francisco
José Dentinho, Daniel AIborto Machado o Eurico Au,gusto da. Silva, que de
regresso do ~linistério das Colónias se ap resen taram,
respectivamente,
cm 27, 28 o 27 de Uaio de 1938,
prenchendo
vaga no mesmo extinto quadro,
(Visadas poJo 'I'r-lbrm e l do Couto.'
são devidos emul umouto s, no!

Extinto

quadro auxiliar

em 18 de Juubc do 1938, Não
do decreto n.o 22:2&7).

tl'1'1I10S

do serviço de saúde

Tenente do mesmo quadro, cm inactividade,
Manuel Rodriguos Puiva, por t01' sido julgado pronto paru todo
o serviço) pela junta do recurso do hospital militar
principal
de Lisboa
devendo ser considerado
nesta
situação desde 9 de Maio de 1938 e preenchendo Yaga
no mesmo extinto quadro,
(Visada pelo Tribunal do Ccnt as cm 18 do Junho do 1~38. São
devidos emolumentos, nos termos do doererc D.o :?2:!51).

Disponibilidade

·Tenonte elo infantaria,
miro Telmo Gomes
de Maio do H_l38.

adido,

Pereira,

com licouça ilimitada, Raque se apresentou om 20

( jS:lda pelo Tl'iban,~ de Conta. "mlS de lunho ti.. 1!l3S. S1[o
J.e\~i<.tos L'I.!.!U!HIJlI·"tO:-;, !lOS tC'lUOS tio dccruto 11.0 2:3:251).

Reserva

COronol d artilharia, da escola de aplica ão de artilharia de costa e contra aeronaves,
António Gonçalves
Pinto Júnior, nos termos da alíuoa c) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937,
devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de
Maio do 1938.
.
)Iajor de infantaria,
do cofre de vre,;idência dos oficiais
do exórcito
metropolitano,
)llguel Tavares
Blanco,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n,O
. ~8:40-i , do 31 de Dezembro do 1\)37, por tor atingldo o limito do idade, devendo ser considerado
nesta
, situac;fio desde :?1 do ::\faio do 19:38.
'leuento <lo infantaria,
adido, no )[inistório do Interior,
na 'poli('ia do sogurnuca pública, João Josó Arnaro~
no' t('rmos da alínea. t') do urtico 31.° do dooroto-lei
n.> 28:-iO~, de 31 do 'Dezombro'" de 1937, modiíicudo
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pelo decreto-lei n.? 28:484-, de 19 de Fevereiro último,
devendo ser considerado
nesta situação desde 31 do
Dezembro do ano findo.
(Visadas
polo Tribunal
de Contas cm 18 de Junho de 1938. Não
são devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis : médico, do rogimonto
de infantaria
n.? J8,
Joaquim Pedro V itorino Ribeiro, o farmacêuticos,
ela
La companhia de saúdo, Tito Lívio Costa Carneira,
António Mondes, Manuel Coutinho Rosa, Vergílio da
Silva Pinheiro,
Manuel João Teixeira,
J 0110 Baptista
de Abreu ; o tenente médico, do regimento de cavalaria
n.? 2, João Augusto
Jorge, todos milicianos,
licenciados, nos termos do § 3. o do artigo 61.° do decreto
n." 12:017, de 2 de Agosto de 1n26, o alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei. n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde
20 de Janeiro, 16 de Março, 20 de Janeiro, 23 e 20
de Março, e 1, 17 o 19 de Abril de 1938.
(Anotacla

pol o 'I'rlbunnl

de Contas

oru 1G do Junho

do 1038).

Reforma

lIb.ior, nu situação do reserva, Vasco Henriques
do Ó,
nos termos da alínea b) elo artigo 2.° do decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro ele Hl37, por ter sidt)
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo SOl' considerado
nesta SitU::LC;flo
desde 16 de Maio de H_l38.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 1G de Junho

do 193~)·

Capitão, na situação de reserva, José Castanheira
Nunos,
nos termos da alínea a) do artigo :2.0 elo decreto- lei
11.° 28:40J, de 31 de Dezembro
do 19:37, por ter atin:~ido o limite de idade, devendo ser consid n-ado nesta
situaçâo desde 10 de Maio de H138.
(Anotada

1'010 Tribunal

do Contas

om 15 do Junho

do 1038).

Separado do ser viço

Oapitão

de infantaria,
no quadro ela arma, António Aut.!;usto Ferreira,
nos termos do artigo 178.0 do rrf?;l1]:Imonto de disciplina militar, com 7fJ por cento dos "e!l-

2." Série
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cimentos, de harmonia com o artigo 0.° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 do Dezembro de 1037, devendo ser
considerado
nesta situação desdo 10 de Maio de 1938.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Junho do 1938. Noo
são devidos emolumentos,
noa termos do decreto n.o 22:25í).

Baixa do serviço

Tenente-coronel
módico, do grupo mixto independon to
de artilharia montada n ,? 24-, António Maria Dias 1\1ilhoiriço, majores
médicos Francisco
do Sousa Dias,
Artur Fernandes
Rocha e Afonso Carlos Freire Tomudo Rangel, capitãis médicos Aníbal do Mugalhãis,
Manuel J oaq uim Gonçalves,
José Pereira
Salgado,
J oaq uim de Araújo Costa, António Lopes Monteiro,
veterinário
António Maria Gonçalves,
o médico auxiliar do exército José Figueira de Sousa, todos milicianos de reserva, nos termos do § 5.° do artigo 61.0
do decreto n.? 12:017, de 2 do Agosto de 1\)26, por
terem atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados nesta situacão, rospectinlmente,
dos do 0 e 25
de Março, 1 o 8 do Maio, 14 O 28 de Mnrço , 1 o 4 do
Abril, 3 de Maio, 12 de Março e 25 do Abril do 1038.
(Anotadas

pulo Tribunal

do Contns em 16 do J'uuh o do 1938).

Por portarias de 4 do corrente mês:
Adidos

Mnjor Caetano Manuel Cordeiro Rosado o tenente J osó
Joaquim de Santa Clara Barbas, ambos do regimento
do infantaria n.? 16, por torem si do requisitados
para
desempenhar
comissões do serviço dopoudcntcs do Ministério das F'inanças,
na guarda fiscal, devendo SOl'
considerados
nesta sitnação
desde 1 de Junho
110

1938.
Capitão, do rozimcnto do infantaria n.? 12, Luciano Gomas Martins b Cardoso, tenentes, do regimento do infantaria n.? 12, Licuvgo António do Pina, do rC'gimcllto
de infantaria n .? 1~, António Rodrigues
da Grnçu, do
rcgin1('nto <lo infantaria n." 20, António da Trin dndn,
do butullião
(lo metralhadoras
n.? 2, -:\fúrio Rnúl Car":tlho da Silva, (lo batalhão elo ('a~adol'(ls n.? 8, Antó0
1110 l\gostinho
Duarte, do batalhâo de ciclistas 11. 1,
J O~\', Valcrlano Paulino, do regi11H'nto do cavalaria n.? 0,
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Jorge da TI'Índ ade Vibres e alferes, do regimento de
cavalaria u." 7, Luiz Manuel Tavares, por torem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes
do Ministério elo Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 1, 1 do Junho, 31 do
1\1aio, 1 do Junho, 30 do ~luio, e 1,2,1
e 1 ue Junho
do 1938,
Tenentes,
do regimento de infantaria n.? 14, José Camisão Vaz Ferreira,
do bntalhüo
independente
de infantaria n.? 25, José Julião de Freitas, alferes, do regimonto de infantaria n.? 10, Luiz Paula dos Santos, c,
da Escola Prática
do Infantaria,
Alberto Vilarinho
Rosa Guroupa, e do, quadro dos 801'\'i<:0:-; auxiliares do
exército, da 2." Hepartiç'ilo (la 1.11 Direcção- Geral dõste
Ministério,
AtEio dos Santos Barata, por terem sido
requisitado
para dosompenhnr
comissões de serviço
dependentes
do ~[jllistél'io das Colónias, nos termos do
artigo ;31.° do decreto n.? 1:3::30n, tIl' 23 do ::\Iar(:o do
1927, devendo ser considerudos
nesta situnçãu,
o sO~undo desde 3~j o os restantes
desde 28 de )'laio de

1U38.

•

Tenente elo serviço do administrução
militar, da 3." nopartição da 2.a Direcção Geral d0t-:t(1 )'Iinistério, José
Cor-lho da Fonseca,
Jlor te!' sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de sor viço dependente
do
;\lillistério do Intorior, na Càmara :.'Ilunici'pal de Lis-

sr-r co nsidorudo uesta situação desde 1~
do Maio d0 1!):~8.
Alferes, (lo hatalhâo independente
<1e infantaria
11.° !?j,
Ahl'l Pereira do VaI!', por tor l'iido rcquisitndo para
dosomponhur uma coruissiio de 8l'1'\'i(:0 dCl)(ln(lt~'tt(' do
lUinisth'io
das Colónias, 1l0~ termos (lo artigo \:),0 do
decreto n. o 13::300, tk 2:> til' ilf1lJ'ço 1.10 1ti:? 7 , d('\'ontlo
~~(,I' considcrndo
nesta situur-âo desde :30 0(' Maio do
1lOtI, d"\,1'1l(10

1938.

(Auo tndns pelo TrilJlIt:'al ~o Cuntas

cm 13 do Junl,o

,10 1935).

Disponibilidade

:\[n.iorcs do illfuntnri:\, ndidOil, ~[anuel .To~6 1[al'qul'i' Júnior: Carlos Frago"o
do Hio Carvalho O F('],Il:ln~l()
Sobrinho 'l'o:-:eano, pur fl'!'Glll sido ();\.olH'r:\(lo:; d(' aS I~telltp:-; do estudo (lo Col{'C;io :\Iílihr, pOl' portnria til'
18 de :\faio cle 1

~m".

(Yisilna pêht-Trihnnal
üi\o dl.'ridos

,lo

~Olltt

!'lIlo!lI,lIuntos,

em IR (~t)J!lllho dt~ 1935.. ~~o
IIOS tCl'IlIOS

,li)

dCl'Tcto

11.°

22:~ai)'

"
2." Série
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Reserva

Capitâis : de infantaria,
da carreira
do tiro de Espinho,
Casimiro Alberto Coelho dos Santos o de cavalaria,
adirl o, em serviço no Ministério
das Colónias,
José
Júlio Botelho de Castro e Silva, nos termos <lu aliuea c) do artigo 1.° do decreto-lei 11. o 28:404, de 31 do
Dezembro de 1937, devendo ser considcrudos nesta
situação, rospoctivmnente,
desde 17 e 9 do Maio de

1938.

(Visada pol o Tl'ilmnal do Contas om 20 do ,Junho <lo ln38. Não
são dcvldus omolumoutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Reforma

Tenentes-coronéis,
na situação do reserva, A niceto Rodrigues da Costa c António Francisco da Costa Júnior,
nos termos da nlínoa a) do artigo 2.° do decreto-lei
!l.028:404, de 31 do Dezembro de 1937, por terem
atiugido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivanicutc, desde 13 e 21 de
Abril de 19:)8.
(.\notada

I,~lo Tribunal

ele Coutas

CIU

lG do .Iunho ele 1938).

Capitão miliciano, do oxtinto quadro especial, do regimento <lo infnntarin n." '-1, Júlio Pf'nligfto, nos tNIllOS
da alínea. b) do artigo ~.o do decreto-lei n." 28:40-+, do
31 de Dezembro do 1937, por ter sido julgado inca]lHZ do todo o serviço
pela junta hospitalar
de inspccc: ii devendo ser COJ1 idorudo 110::;ta situação desde 1G
do Muio do 1938.

°,

I

(Visada pelo Tr-lbunal de Contas em 20 do Junho d" 1938. Nilo
s ãc dovhlos omctumun tcs , IlO:; tBI"1ll0S 110 decreto n.o 2:3:267).

Baixa do serviço

Capitão miliciano módico de reserva Acácio Rufino de
~ollsa li'reirc Pime: tel, nos tormos do § [).o do artip;o ü1.0 do decreto IJ.° 1:!:017. do ~ do Agosto do
-H)2G" por ter atingido
limite (le idade, d?\"OlHl0 ser
consIderado
nest« situar.1'lo dr-sd« no do Maio do 1938.

°

(_\notnrla

POI' portarias

pelo TrihuDal

do Cont as 010 lU de Junho

de 11 do corrente

do 1~3S).

1IIê,~:

}lula e do nenhum efeito a parto dn portaria d~ ~l (1<'
l)Pz0mhro
do 10;)7, inserta
11:1 Ordem
do E,r:el'c/lo
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n." 1, 2.a sério, do corrente ano, que passou à situação de reserva o tenente miliciano de artilharia,
do
extinto quadro especial,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 5, Manuel da Silva Dias, por se achar ao
abrigo
da alínea b) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, substituído
pelo artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:484, de 19 de
Fevereiro
de 1938.
(Visada pelo Tribunal do Coutas com fi unot acão do sorom dcvldos emolumentos, nos termos do decreto 0.° 22:257).

Extinto quadro especial de oficiais milicianos
do serviço de administração militar

Tenente miliciano, do serviço de administrnção
militar,
do extinto quadro especial, adido, Joaquim de Sousa
Duarte Borrêgo, por ter sido exonerado do serviço
que prestava
nas oficinas gerais de material aeronáutico, preenchendo
a vaga no mesmo extinto quadro.
(Visada pelo Tribunal de Conta, cm 27 de Junho de 1938. ~no
são devidos emolumentos,
no" termos do decreto n.? 22:257).

Adidos

Tenente, do regimento de infantaria n.? 14, J osó Pereira,
por ter sido requisitado
para desempenhar
comissão
de serviço dependente
do Ministério do Interior,
na
guarda nacional republicana,
devendo ser considerado
nesta si tuaçâo desde 4 de Junho de 1938.
(Anot:tua

polo Tribunal

de Contas

em 18 do Junho

de 19,8).

Tenentes,
do regimento de infantaria n.? 21, Aníbal Adelino Machado e, do batalhão de caçadores n.? 2, Raúl
da Cruz Pereira,
por terem sido requisitados
para
desempenharem
comissões de serviço dependentes
do
Ministério das Financas, na guarda fiscal, devendo ser
considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 4
e :3 de Junho de 1938.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 18 de .Juuho de 193.,)

Reserva

,

Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial, do
2.° grupo l10 regimento do cavalaria 11.° n, Josó Joaquim da Rocha GOIllO~, nos termos da alínea li) do
artigo 1.0 do decreto-lei 11.° 28:40J, do 31 do Dezembro do 1\)37, por ter atingido o limito do idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 M
Uaio de 1038.

2.' Série
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Tenentes
de infantaria,
do batalhão do caçadores n.? G,
António dos Santos e adido, om serviço no Ministério
das Colónias,
Francisco
de' Assis Cardoso Rangel,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937, por terem
atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados
nesta situação desde 1 do Junho do 1\:)38.
[Vtsadns pelo Tribunal de Contas om 21 do Juuho de 1938. Niio
. são devidos emolumon tos, DO:J termos do decreto n.? 22:257).

Reforma

Capitão, na situação

de reserva, João Bento do Sequeira
Lopes Viana, nos termos da alínea a) do artigo 2.°
do decreto-lei n.? 28:404-, de 31 de Dezembro de 1937,

por ter atingido o limito de idade, devendo ser considorado nesta situação desde 8 de Junho de 1938.
(Anotada

POI"

portarias

pelo Tvlbuual

do Contas om 23 de Junho de 1938).

de 18 do corrente

mês:

Adidts

Tenentes,
do regimento
de infantaria
n.? 11, Aldemiro
Carlos Nunes Correia e, do regimento
de infantaria
n.? 21, João Damasceno
da Silva Couto, por torem
sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministézio do Interior, na guarda
nacional republicana,
devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 1J e 9 de Junho de

1938.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 16, Emílio Nunes,
por ter sido req uisitudo para dosomponhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finuuças, na guarda fiscal, devendo ser considerado
nesta
situação desde 14 de Junho do 19:~8.
Tenente de infantaria,
no quadro da arma, José Joaquim
de Almeida, por ter sido rrq uisitado para desom ponhar uma comissão do serviço dependente do ~Iinjstório tlm; Colónias, nos termos do artigo 31.0 do decreto
11.° 13:HO\), de 2:~de ~[ar<;:o de 1927, devendo ser coosi(lPraJ.o nesta situarão
desde 11 do Junho do 1038.
Ten~'ntc, do regímen to 'de cavalaria n. o 7, Luiz Forreira
PI,nto, por ter sido r .quisitado para .losouipcnhar co1lllSStLO de serviço
dopoudouto do Ministério do Iute-
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rior,

na polícia de segnrança pública,
devendo ser
considerado
nesta situação desde 30 de Maio de 1938.
Tenente do serviço de administração
militar, do Colégio
Militar, Francisco
Garcia de Brito, por ter sido requisitado para desempenhar
comissão de serviço dependente do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto 11.° 13:309, do 23 de :Harço de
1927, devendo ser considerado
nesta situação desde
13 de Junho de 1938.
(Anotadas

pelo Tri1mual

do Contas

em 25 do Junho

do ln38).

Reserva

Tenente-coronel
de ongonliaria, no quadro da arma, Ventura Malheiro Reimiio, majores, do regimento de sapadores de caminhos do ferro, José -Luiz Moreira e) do
regimento
de tclegratistas, Aurélio do Rego Monteiro
o capitão do serviço de administração
militar,
om
inactividade,
António Pires, nos termos da alínoa j")
do artigo 31.0 do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dozombro de 1937, modificado pelo decreto-Ioi n.? 28:484,
de 19 de Fevereiro
último, devendo SOl' considerados
nesta situaçâo desde 31 do Dezembro do ano findo.
(Vlsnoa pelo Tr ilmnn) do Ccn tas com a tlJl01a~fto do serem
vides emolumentos,
nos ter-mo ...do decreto 11.U 22:257).

de ..

Capitão de infantaria,
do comando militar dos Açôres,
João Baptista
de LiIlW, nos termos da alínoa a) do
artigo 1.0 uo decreto lei n , o 28:404, do 31 do Dezom
bro de 1937, por ter atingido o limito de idade,
devendo ser considerado
nesta situação desde 1 do
Janeiro do 1938.
Capitão miliciano, (10 extinto quadro especial, do regimonto do infantaria n.? 1, Arnaldo Armindo Martins,
nos termos da alínea a) do artigo 31.° (lo decreto-lei
n.? 28:402, do 31 do Dezembro
elo .1D37, modificado
pelo decreto-lei n.? 38:48+, do H\ do Fevereiro último,
devendo SOl: considerado
nesta situução desde 31 de
Dezembro do ano {indo.
Capitão do artilharia, adido, com Iiceuça ilimitada, Carlos
Manuel :.\farcollin Pereira, !lOS termos da alínea c) (lo
artigo 1.0 .lo doC'reto·lpj 11.° 2K:404, do:n de nCZ~IJ1lbl'O
do 1\)37, devendo ser considorudo nesta situncão dest10
17 do Maio do .1tJB8.
.
•
Capitão miliciano do ongonharia,
cm serviço 110 l' .g;'
monto do tclogrnfistns, Armnudo Erllesto Abreu Hochn,

2.&Série
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nos termos da alínea a) do artigo 31.° do decreto-lei
n." 28:402, de 31 de Dezembro
de H"l37, modificado
pelo decreto-lei n.? 28:-184, de 19 de Fevereiro último,
devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de
Dezembro do ano findo.
(Visndas pelo 'I'rfbun al de Contas com fi anotação ào não sororn
duv idos emolumentos,
DaS tOl JnOS
do decreto u.o 22:257).
'

Capitão chefe' de banda do música, do .rogimcnto de infantaria n." 16, JOSl\ Pereira da Silva, nos termos da
alínea e) do artigo 31.° do decreto-lei D.O 28:402, de
31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei
n.? 28:48-1, do 19 ele Fevereiro
último, devendo ser
considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do
ano :findo.
Tenente do infantnria, no quadro da arma, Antero Policarpo Martins, nos termos da alínea f) do artigo 31.°
do docrotoIci
n,? 28:402, de 31 de Dezembro do 1037,
modificado pelo decreto-lei n. ° 28:48-1, de HJ de FOTOreiro último) devendo ser cousidorado
nesta situação
desde 31 do Dezembro
do ano findo.
Tenentes
milicianos de infantaria,
elo oxtinto quadro 0Special, Eurico Aurnisto
da Silva, (1 adido, om sorvico
no )finist{'rio tIas Colónias, António de Lemos Viegas,
nos termos da alínea a) do urtigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 do Dezembro
de 10:37, modificado
pelo decreto-lei n." :'8:484, do 10 de Fevereiro último,
devendo :-;01' considerudos
ucsta sltnacão desde 31 do
Dezembro do ano lindo.
Tenente,
suprnnumcrúrio
pormunento,
do regimento
de
cavnlnria
n." 5, Man uel .J oaquirn Cnrrn] ola, nos termos
da alínoa li) do artiuo
:31." elo docrcto-Iei !l.Q 28:-102,
c
de 31 do Dozornbro do 1037, lllodincado pr-lo doereto-lei n." ~8:484, de 10 <lo Fevereiro último, dovondo SOl'
considerndo
nesta ::;itunl,"ão desde n1 do Dezembro ao
ano findo.
(Visndl\s pe lo Trihunal de Coutas com a nnot acüo de serem devidos curo! umeuto s, nos termos do decreto u.? :t~:257).
•

'l\\Q0nte

miliciano do infantaria,
110 extinto quu<lro ospodai, adido. cm 8('1'\'i<:0 no .:\lillistório da!l Culúnitls,
Pl'<'ll1cis('() .\ntónio 1 'IIn<'8 (]P Carnllho,
nos t('l'll10S da
alínp1l o) tio :l1'1igo iH.o rIo llecr,'to lei n.O 28:402, tl~
31 <lo Duzl'mbro do 1\):n, modificado pelo decreto-1m
!l." 28:484, (I lU de }'C\"l'1'l iro úl timo, dovendo t3l'l'

'
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considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do
ano findo.
'I'enento do serviço de administrnção
militar, do batalhão
de caçadores n.? 3, António Orsini do Sousa Sampaio,
nos termos da alínea f) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:403, de 31 de Dezembro
ele 1\)37, modificado
pelo decreto-lei n.? ~8:484, do 10 do Fevereiro último,
devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de
Dezembro do ano findo.
(Visadas pelo Tribunal do Coutas com a nnot ação do não serem
devidos emolumontos, nos termos do docreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenento de artilharia,
adido, com licença ilimitada, Pedro
Filipe Adeodat do Brion, nos termos da alínea c) do
artigo LOdo decreto lei n. ° 28:404, do 31 de Dezembro do 1037, conjugado
com o artigo 4.0 do decreto-lei n.? 28:402, do 31 do Dezembro
do 1937, o em
harmonia
com o n.? 1.0 do artigo G1.° da lei n.? 1:9G],
do 1 do Setembro de 1037, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Junho de 1038.
(Anotada

polo Tribunal

da Contas

om 27 do Junbo de 1938).

Reforma

Major miliciano

médico, do extinto quadro especial, da
La Repartição
da 2." Direcção Geral dõste ~[in.istérjo,
J úlio Vieira de Fígueirodo
Fonseca,
nos iermos
da
alínea b) do artigo ~.o do decreto lei n.? 28:40J, do
31 do Dezembro de 1n37, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo SOl' considerado
nesta situação desde 16 do
Uaio do 1\)38.
(Visada pulo 'l'rtbunnt
do Contas com a unot nção do não ser 111
devidos emolumontos,
110S te-rnos do decreto
n.o 22:2.Yi).
I

Por portarias de 22 do corrente mês :
Reserva

Cupitüis,

do regimento do infantaria n.? 7, 1\fúrio Ramos
Silva, do distrito de rocrutameuto
o 1'080rVa da. ~ladoira, A mó rico Ahlóllio do Meneses o adido, cm serviço no Ministério. das Colónias, David Cirilo LcitLtO
Goncalvos,
todos milicianos do infantaria,
do cxtinto
quadro especial, nos termos da alínoa (I) do artigo ;31.°
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do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dozembro do HJ37,
modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, do 19 de Fovoreiro último, devendo ser considerados
nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
Tenente do infantaria,
adido, em serviço no Ministério
do Interior, António Antunes Basilio, nos termos da
alínea f) do urtigo 31.° do decreto lei n. o 28:402, de
31 de Dezembro do 1937, modificado pelo decreto-lei
n." 28:484, do 19 do Fevereiro último, devendo ser
considorudo
nesta situação desde 31 de Dezembro elo
ano findo.
(Visadas polo Trihunal
do Contas com a anotacâo do serem
vidas e nnlumeutos,
uos termos do docroto n.? 22:257).

do-

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 21, Afonso ela Costa Ribeiro,
nos termos da alínea a) do artigo 31.° do decreto-lei
n. ° :?8:402, de 31 de Dezembro do 1937, modificado
pelo decreto lei n.? 28:484, de 10 ele Fevereiro último,
devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de
Dezembro do ano findo.
(Vtsndn po lo 'I'rtbuunl do Contas com a nnotaç ão de não sorcru
devidos emolumentos,
II o s lUI'IllOS
do decreto n.v 22:257).

IV - PROMOÇÕES
Ministério
1)0/'

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2.a Repartição

de 18 do corrente mês :

portarias
("isadas
vidas

pelo 'I'r-ibu nal do Coutas
emolumentos,
nos tormos

com u anot açâo do serem
do decreto 11.0 22::?57).

do-

Batalhão de caçadores n.· 4

Uupitão

do sorvlco

do mesmo serviço

dr administrnção
militar, o tenente
Manuel de Sousa Rosal J únior.

Quadro da arma de engenharia

~IHjor, O capitão de engenharia,
Eugónio Sanches <la Gama.

no quadro

da nrma,

Batalhão de pontoneiros

'l't'lwnt('-eoron
1, comandante,
Fern'ira
da Silvu Júnior.

o major

Antúnio

Joaquim

2." Série
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Adidus

Tenentes-coronéis,
os majores de engenharia,
adidos, em
serviço no Mínistório das Colónias, José Fernandes
de Barros Júnior e, no das Obras Públicas e Comunicaçõcs, Ileitor de Mascarenhas Inglês.

Por portarias

de 22 do corrente mês:

(Ylsud ns pelo 'I'vlbunnl de Contas com a uno tacão de serem devíüos emolumontos, nos termos do decroso n," 22:257).

3.' região militar
Direcção

do serviço

do obras e propriedades

militares

Major do engenharia,
o capitão: do regimento
dores mineiros, Mário dos Santos Sobral.

de sapa-

4.' região mifitar
Direcção

do serviço

de obras e propriedades

militares

Major, O capitão do engenharia,
da direcção elo serviço
do ohras e propriedades
militares do governo militar
do Lisboa, Arnaldo do Albuquerque
Barata do Sousa

'reles.
Regimento de artilharia

Capitão,
das.

o touento

de artilharia

Grupo independente de artilharia

Capitão,
Montes.

° tenente

de artilharia

de costa n. o 1

Francisco

Peixoto

Che-

de montanha n_ 12
O

João Ribeiro

Baptista

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

lIInjor miliciano,
do extinto quadro especial, o capitão
miliciano, do mosmo extinto quadro, António Cortes
dp LolJi'lo.
Adidos

Major,

o capitão
de ongenharia,
adido, professor
Escola do Exército,
António NUIl01; Freiro.
Cnpitüo, o tononto do artilharia,
11(1i<10,cm serviço
:\linistério das Colónias, Rodrigo Augu ·to 'I'avares
A lmoida Ferreira
<lo Freitas.

da
no
de

2." Série
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COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Ministério da Guerra _I.a
P01'

portaria

de

E TRANSFERÊNCIAS

Direcção Geral-I.a

Repartição

elo corrente mês:

(J

(Visada pelo Tr-ibunal <lo Contas em 2~ do Junho de ln38. Não
são devidos oruclumentes , nos ter'tn os do UCCI'OLOn.? ~~:2;)7).

Conselho Superior

de Disciplina

do Exército

Exonerado
de vogal o general reformado
voiru GOIll0S.
Vogal, o general António Maria de Freitas

Ministério da Guerra -I.
Por portarias

a

Josó cl e OliSoares.

2.a Repartição

Direcção Geral-

de 28 de ./]Jillofindo:
Quadro da arma de cavalaria

'l'enC'l1to do cavalaria,
da Escola do Exercito,
Ályaro
Mário Alves da Cu uha , ficaudo exonerado de oficinl de
serviço da mesma Escola.
(Anotadn

polo Trihuual

do Co ntas.em

21 de Junho

de 1938).

Es~ola do Exército

Oficial do serviço, o capitão do infantaria Raúl Sátiro (la
Cunha Fujardo, ficando exonerado de ajudante da socretaria ela mesma Escola.
(Visada polo 'I'ríbuun) do Con tas cm 2,1 do Junho do lH3R. Nilo
são dovídos emolumentcs,
nos tonnos do docrutc 11.° ~~:2:)i).

Por podada

de 11 elo corrente mês:
Colégio Militar

(las fuuçõcs do comtlncJanto do companhia
capittio elo infantaria João dl\ Costa Virtuoso.

Exollerado

(Anotada

1'010 Tribunal

do Coutas

em 23 de Junho

o

d" 1938).

I adi'11'ianu, rm
'-,OInantlunto <1\' companhia, o capitão (0
tli!'ipollibiliJaJe, .loüo Carlos Guedes Quinhoncs Portugal d:l Silveira.

(1

•

(vJ:nrltl p~'lo Trihunal
do, idos cmnlcmcrrto

do Conta.;; {'III 2~ tia J11l1ho do ln ~. bn.o
f nos termos
do decreto n." ~~:j;')1).
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Por portaria de 4, do corrente mês:
(Anotada

pelo Tribunal

do Conta, em 21 de Junho de 1938).

N ala e do nenhum efeito a portaria
de 30 de Abril do
corrente
ano, que nomeou desenhador
dos serviços
cartográficos
do exército o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, do distrito de recrutamento e reserva n.? 16, Jorge Monteiro Varela Pinto.

Por portaria de 18 elo corrente mês:
Ministério

da Guerra - 3." Direcção Geral

Capitãis do corpo do estado maior, DO quadro, Júlio
Carlos Alves Dias Botelho Moniz, José Filipe da Silva
Neves, Humberto
da Silva Delgado, José António ela
Rocha Beleza Ferraz,
Abel dos Anjos da Rocha e
Emílio Ramos Afonso.
Govêrno militar

de Lisboa-Quartel

general

S .ibalterno da formação do comando, o tenente do extinto
quadro auxiliar de artilharia,
da companhia
de trem
hipomóvel, Osório da Ponte Medeiros.
1. inspecção de infantaria
8

Inspector
interino,
o coronel ele infantaria,
da arma, João Rodrigues
Baptista.
Regimento de infantaria

Tenente, do regimento

de infantaria

da direcção

n. o I

n.? 20, Domingos

J osó do Freitas.
Distrito

de recrufamento

e reserva

n. o 2

Sub-chofo,

o major, na situação do reserva,
António
José ele Matos Raimundo.
Tenen te, na situação de reserva, .J osé Joaquim de Andrnric.
.
Alferes,
na situação de reserva
Fernando
J OSÓ Rijo
Rosado do Oliveiru.
'
Dlstrltn

Tenente,

de recrutamento

na situnção

do reserva,

e reserva

g. o II

.J oão :\fontoiro.

2' Série
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Carreira de tiro de Lousada

Director, o tenente miliciano, na situação de reserva,
Manuel António Teixeira de Macedo.
Grupo de defesa submarina de costa

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, da qscola do aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves, António José Branco.
Regimento de cavalaria n.s 7

Tonento do cavalaria, da 3.~ Repartição da 1.a Direcção
Geral dês te Ministório, Alvaro Beça de Aragão Ferreira,
Inspecções do serviço de administração

militar

Sub-inspector, o tenente-coronel do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Francisco Fernandes dos Aidos.

Por portarias de 25 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral-

I." Repartição

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exército, no
quadro, Francisco Mendes Gomes.
Direcção da Arma de Infantaria

Major, do regimento de infantaria n.? 15, Carlos Fragoso
do Rio Carvalho.
Regimento de infantaria

n.O 9

Capitão, do regimento ele infantaria n.? 4, Artur Augusto
Videira, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 14

Ca pitão médico do grupo independente de artilharia de
lllontanha n.o' 12, Francisco Alberto Almeida Ribeiro
Saraiva.
Regimento de infantaria

n. ° 17

Major de infantaria, em disponibilidade, Fernando Sobrinho Toscano.
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Regimentlr. de infantaria

9
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n. o 19

_A1foras do qaadro dos serviços auxiliares do exército, do
distrito de recrutamento
e, reserva n.? 19, Gonçalo
Maria Pereira .
.Batalhão de caçadores n.O I

Ãlfei'es,:miliciano,
n. ° 1, António

licenciado,
do regimento do infantaria
Durões Correia, por pedir.
Batalhão de -caçadores,n. j3
G

I.Op>pitão,'do regimentoda
da Costa,

n. o.21,.:Angolo.,David

infantaría

por pedir .
.Batalhão lIe.caçadores'n.·

4

Tenentes 'milicianos
de. infantaria,
do extinto
pecial" no mesmo extinto quadro, Francisco
tinhoe
Daniel Alberto Machado.

quadro esJosé. Den-

Batalhão de caçadores n. o 8

Tenento de infantaria,
Gomes Pereira.

no quadro

da arma, Ramiro

Tolmo

Carreira de tiro tle Espinho

'Director,
o capitão, do regimonto
Adolino Dias doa-Santos,

de infantaria

n." 2,

Carreira de tiro de Paião

Director,
o capitão,
da Mota.

na situação de rescrvayRaúl

Nunes

Direcção da Arma de Artilharia

Exonerado
de chefe 'da 1.aORe;partição, passando a presta~' serviço na &.& inspecção de artilharia,
o coronel da
m.esma arma, tirocinado, Anacloto Domingues das Santos, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 28
do Maio de 1938.
Capitão deartilharin, da.esco
prática da tll'"lllIIl., J oaql1iJl1
de ·Oli.,·ema'Leito.
IElIoola Prá.tioa de Al'tillIaria

Alf01~&, do regimento do artllharia iligoíru .n." J, Nuno
Guilherme

Roriz

Rubim,

2,' Série
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de costa e contra aeronaves

Exonerado do cargo de instrutor o capitão de artilharia,
adido, professor da Escola do Exército, Ernesto Florêncio da Cunha,
Batalhão de automobilistas

Major de engenharia,
ches da Gama.

no quadro da arma, Eugénio San-

1.' companhia de saúde

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
no quadro, Manuel ·.1,lodrigues Paiva,
3,' oompanhia ~e saúde

miliciano farmacêutico,
tinho de Figueiredo.

Capitão

licenciado, Joaquim Cou-

Hpspital militar prinoipal do Pôrto

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da 'L" companhia de saúde, Júlio Rodrigues de Andrade.
Júris para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis das diferentes armas,
no corrente ano

Vogais, os coronéis do corpo do estado maior José Cortês dos Santos e José Guerreiro de Oliveira Duarte.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis
do extinto quadro auxiliar de artllharia no corrente ane

Presidente, o coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, João da. Coucoição 'I'ornaz Rodrigues.

Ministério
P01'

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

portaria ele21 q.e Abril do corrente ano:
{Vinda
polo'l'rlhuJ)al
devidos omclurnanros,

N Omeado profossor da 0,11
ç-õC's navais _ da Escola
·tigo 21.0 do rogulamento
gar(\s do macistério
da
pOsto em exe~ução pelo

do Contas em, 20 do Junho do 1938, São
nçs lorl!IOS do decreto n,· 22:267),

cadeira - Material o operaMilitar, nos termos do arpara o provimento
dos luiuesma Escola, aprovado e
decreto 11,0 13~764, de 13 de
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J unho de 1927, o capitão tenente da armada Eugénio
de Barros Soares Branco, em substituição
do capitão
de mar o guerra da armada Alfredo Botelho de Sousa,
exonerado
por portaria de 24 de Novembro ele 1936.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 12 de Maio fitulo :
(Visada polo Tribunal
do Contas om 22 do Junho do 1938. São
devidos emolumontos,
nos tOI'nlOS <lo docreto n.? 22:257).

Nomeado, por urgonte conveniência
de serviço, reconhecida por despacho ministerial de 12 de Maio de 1938,
professor
provisório
do 1.0 grupo de disciplinas
do
Colégio Militar, nos termos do artigo 94.° do decreto
n.? 18:G08, de 14 do Julho do 1930, duranto o impedimento do professor efectivo do mesmo grupo, capitão de infantaria
Manuel de Matos Sampaio N obro, o
tenente do serviço de administração
militar J osó Bento,
cumulativamente
com o serviço q uo desem ponha no
conselho administrativo
da La e 2. ti Direcções Gerais
dêste Ministério.

Por portaria de 18 de Maio findo:
[Ano tndu polo Tribunal

do Contas

om 13 de Junho

do 1938).

Exonerados
do assistentes do estudos do Colégio Militar
os majores, de infantaria, Manuel J osé Marques J li aio r,
Carlos Fragoso do Rio Carvalho o Fernando Sobrinho
Toscano
e, na situação
de reserva,
Carlos Alberto
Saraiva dos Santos Ferreira.

, Por portarias

de 1 do corrente mês:

Nomeado, por urgente conveniência
do serviço, reconhecida por despacho ministerial do 30 do Maio de 1938,
professor
provisório
do 5.° grupo de disciplinas
do
Colégio Militar, nos termos dos artigos 74.° o 93.0 do
rogulamC'nto Iitctário
do mesmo Colégio, por decreto
n." 18:G08, do 14 do Julho de 1930, o capitão de [n
f'antaria João Carlos Basto do Lima.
(Visada polo Trfbunnl
do Contna om 24 do Junho de 1938. SUo
dcvídos emolum cutos, JiOS termos do decreto 0,022:251).
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Exonorado
do cargo de professor efectivo do 5.° grupo
de disciplinas do Colégio Militar o tonente do serviço
de administração
militar Francisco
Garcia de Brito
por ter sido nomeado para desomponhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério das Colónias.
(Anotada

P01'

polo Tr+bunnl

do Contas

om 18 de JUllho do 1935).

portaria de 15 do corrente mês:
(Anotuda

polo Tr-ibunat

do Contas

cm 25 do Junho

do 1935).

Exonerado
do cargo do sub-director
do Instituto Feminino de Educação
o Trabalho
o coronel, na situação
ele reserva, Bento Esteves Roma.

VI-

AUMENTOS

SÔBRE O SÔlDO

E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas

as vantagens
de que trata
o decreto
do 24 do Agosto do 1931, desde as datas
quo lhes vão designnuns,
nos oficiais cm soguida meneionados:

0.° 20:~47:

Por terem completado o tempo de permanência no oüclalato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n,· 17:37~, de 27 de Setembro
de 1929, necessário para o segundo aumento de 10
Por cento sObre o sOldo:
Por portaria

de

5 de Abril do corrente ano:

(Vlaada pelo 'I'ríbunal
do vídos emolumentos,

Artilharia-tenente-coronel
regimonto de artilharia
zemhro de 1937.
P01'

do Contas em 13 do Junho do 1938. São
DOS termos
do daerero Doo 22:251).

João JOi:l6 Soares Zilhl:io, no
ligeira n. o 3, dosde 1 de De-

portaria de 13 de Abril do corrente ano:
(Vi "nu.' polo Tribunal
do Contas 0111 11 <10 Junho elo 1938.
devidos

omolumontos,

nos tormos

do decreto

São

n.o 22:257).

Infantaria
maj 01' adido em serviço no Ministério do
(, O!l1ercio o Industria,
."
no Instituto
Googra . fi co e C' adastral,
Caetano
Alberto
do Barcelos,
desde 1 de
Abril do 1938.
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VII _.;.: CONDECORAÇ{)ES',
Ministério
Por portaria

2.* Sórie

( LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 24 do corrente rãê«:

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar a revista Defesa Nacional pela
profícua actividade que desde há quatro anos vem
desenvolvendo no sentido de nobilitar as institutções
militares, consolidar as suas virtudes e colocar entre
as primçiras preocupações do País a segurança das
suas fronteiras e do seu Império Colonial, manifestando-lhe por esta forma justo aprêço pola obra já realizada.
Por portarias

de 2õ do corrente mês:

Louvado o capitão de artilharia Manuel de Almeida de
Ávila, do regimento de artilharia de costa n." 1, exercendo actualmente o comando do destacamento mixto
de Almada, e o tenente, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, José de Oliveira Vitoriano, em serviço
no
mesmo destacamento, pela forma dedicada como orientaram e dirigiram a ins trução literária
das praças
daquele destacamento,
coroada por brilhantes resultados em exames públicos, o que tudo mereceu palavras
do muito louvor a S. Ex. a O Ministro da Educação
Nacional, quo para comemorar o facto 80 dignou. presidir à sessão cm que foram distribuídos os respectivos diplomas.
Louvado o furriel n.? 284, E, da 5.~ companhia do batalhilo
de caçadores 11.° 5, Manuel Noto, o o segundo sargento
n. o 125/E, da 4. a batnria do regimento de artilharia
de costa n.? 1, Manuel da Encarnaçâo Falcão, amboS
om serviço no destacamento mixto de Almada, pela
maneira como têm desempenhado nesto destacamento
as funções, rospoctivnmonto,
do professores
(10 cursa
do instrução primária II do curso olomcntar. com tal
dedicaçãc
e bou VOIl tadc, q no os resultados ohti(loS
excederem

to da a expectativa,

o

(lUO

tudo

m(\l'()CCU

pa-

lavras dr) muito louvor a S. Ex." o Ministro ela gt!ucação Nacional, na sessão ali realizada para a (listábutção de diplomas nos nluuos aprovados.
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E DISPOSIÇOES
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DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com a Medalha de Agradecimento, da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha,
o
oficial e praça a seguir mencionados,
é-lhes permitido
usar as respectivas
insígnias:
Tenento do serviço

de admirsstrnção
militar, do grupo
independente
de aviação do bombardeamento,
UerÍ:riquo Augusto 'I'omó.
do batalhão
Primeiro cabo a." 469/E da 1.a companhia
de caçadores n.? 7, Liberato Lolim Lopes, para usar
o n.? 2 na fivela da. referida medalha.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral - 2.a Repartição

2) Doclnra-so
que os capitãis
do corpo do estado
illaior Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, José Filipe da Silva Neves, Humberto
da Silva Delgado, José
António da Rocha Beleza Ferraz, Emílio Ramos Afonso
0, Abel dos Anjos da Rocha, que vela presente
Ordem do
]<",l'ército
silo colocados na 3." Direcção Geral deste Ministério, devem ser considerados
nesta situação desdo 25
de Abril último.
3) Declara-se
poldo Gerardo

que o tonento-coronel
de infantaria Leo::\[a1'tin8, promovido
a êste pôs to pela
O/'dem do Exército Il.O 8, ~.a série, do cor ren to ano,
Conta a antiguidado
desde 12 de Março de 1038.

4) Doclaru-so que os majores de infantaria,
cm disponibili(la(h', )lnnuel .10s6 Mur.ques Júnior o Carlos Fragoso do Rio Carvalho chegaram à altura para ontrar no
C[lludl'O, rcspccti\'anH'ntc,
em ~1 do Maio e 1 do Junho

do 1938.

AI:

5) Doclara.::;o que o capitão de infantaria RO,c1r~go
\tUtos Pereira,
('111
serviçu na Escola do Exorclto, foi
n1llllondo para frcqü, ntar o CIlI'SO do coman(lant('s
do
hatalhão, que tom início na Escola Prútica de Infantaria'

43:J
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em .4 de Julho próximo,
em substitutção
do capitão
Camilo Sena de Oliveira, devendo ali apresentar-se
em 3.
6) Declara-se
que foi nomeado director
da carreira
de tiro de Chaves o capitão, do batalhão de caçadores
n.? 3: Filipe Cândido de Sousa Dias Ribeiro do Carvalho.
7) Declara-se,
om conformidade
da portaria de 18 do
corronte mês, visada pelo Tribunal
de Contas, com a
anotação do serem devidos emolumentos,
nos termos do
decreto 11.° 22:257, que o capitão do infantaria
Francisco Simões elos Santos, transferido
para a situação do
reserva por porturia do 12 de Março último, inserta na
Ordem do Exército n.? 5, 2.:\ série, do corrente ano,
elevo sor considerado
naquela aituação desde 31 do Dezembro do 1937, nos termos da alínea 1)) elo artigo 31.°
do decreto-lei
n. o 28:402, da mesma data, modificado
pelo decreto-lei n." 28:-184, de 19 de Fevereiro
de 1938,
e não nos da alínea a) elo artigo 1.0 elo decreto-lei
n.? 28:404:, também de 31 do Dezembro de 1937, como
foi publicado.
8) Declara-se
quo o tenente de infantaria
Joaquim
Afonso Pinto, que, por portaria
de U elo Maio findo,
inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2.'~ sério, do corrente
ano, regressou
do Minietério
do Intorior, prestava
serviço na guarda nacional republicana.
9) Declara-se
que o tenente de infantaria,
em dispouibilidadc, Ramiro Telmo Gomes Pereira chegou à altura
para entrar no quadro cm 28 de Maio findo.

10) Declara-se
que o tenente
do infantaria
J OSiDO
Francisco
ela Costa Azevedo, adido, em serviço no Ministério das Financus, na guarda fiscal, deixou de estar
nesta situação em 17 do corrente mês, continuando,
porém, desde a mesma data, na. situação do adido, mas CDl
serviço no Ministório do Interior,
na. guarda nacional
republicana.
11) Declara-se
que o tononto do infantaria Fernando
Augusto
Noguoirn
Volho do Chabi Júnior,
adido, orn
serviço 110 Ministério
do Interior,
na guarda nacional
republicana,
deixou do estar nesta sitnução em 18 do corrónto mês, coutinuaudo,
porém, desde a ruosmn data, na

2.· St·rie

situação
Colónias.
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no Ministério

das

12) Declara-se
que o tenente de infantaria João Barroso Lopes, adido, em serviço no Ministério das Finaneas, na guarda fiscal, deixou de estar uosta situação em
17 do corrente mês, continuando, porém, desde 11 mesma
data, na situação de adido, mas om serviço no Ministério das Colónias.
13) Declara-se
que foi nomeado director da carreira
do tiro do Beja o tenente, do rogiruonto de infantaria
n.v 17, Norberto António Macedo Leal.
.
14) Declara-se
que deve ser anulada a inscrição
eScala dos oficiais na situação de reserva, constante

Lista geral ele a niiquidade

na
da

dos oficiais elo exército metro-

politamo e empreqodos cicts, referida a 31 do Março último, do alferes de infantaria Pedro dos Santos Nobre,
dc\"(_>ndo o mesmo oficial ser intercalado
na escala dos
alfpres da sua arma, imediatamente
à direita do alferes
J?ernando Louro do Sousa.

15) Doclara-sc que o coronel
Abel Nunes Perestrolo

nwrúrio,
à altura

para entrar

no quadro

de artilharia,
supranude Vasconcelos
chegou
cm 9 de Maio findo.

lo) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a dec~ara<;rto 29), insorta na Ordem do Exército n. o 7, 2." só1"lO, do corrente
ano, que (leu entrada no quadro ao tonente-coronel
do artilharia,
supran umorúrio, .J onquím
Plácido Duarte Silva .
. 17) Declara-se quo o tenente-coronel
de artilharia, em
disponibilidade,
João JO~j(\ Soares Zilhll.o, chegou it altura para entrar uo quadro em 1 de Janeiro do corrente
ano.
18) Declara-se
que por parecer do Conselho Superior
.~
o t"omoC;õos, em sessão do 9 do corrente mês, o capltao
d{, .artilharia .Ion quim Antunes ela Fonscca, que poryort~rla de 1!l do Mnrço último, inserto. na Ordem do _J",.l'érCtto n.v G, 2.:1 séri , do corrente
ano, foi promovido .ao
~ct.ual posto, contando a antiguidade
desde 1 de Janoiro
uhallo, passa a contar a antiguidado
do reforido pôsto

d I)'
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desde 23 de Setembro de 1933, retomando
o seu primitivo lugar na respectiva escala, imediatamente
1.L direita
do capitão João dos Santos Marques.
19) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presento Ordem do Exército, contam a
antiguidade
dos seus actuais postos desde as datas que,
respectivamente,
lhes vão indicadas i.
Artilharia

Capítãis

Rodrigo Augusto
de Freitas e Francisco
1 de Janeiro de Hl38.

Tavares do Almeida Ferreira
Peixoto Chudas, ambos desde

Engenharia

'I'onontes-coronéis
José Fernandes
de Barros Júnior,
Heitor
do Mascarenhas
Inglês
e António
Joaquim
Ferreira
da Silva Júnior, todos desde 1 do Janeiro
de 1938.
Majores
Eugénio
Sanchos
da Gama, António
Nunes
Freire,
Mário dos Santos Sobral. Arnaldo de Albuquerque Barata de Sousa Teles. o miliciano, do extinto
quadro especial, António Cortês de Lobão, todos dosdo
1 do Janeiro do 1938.
Serviço de administração militar

Capitão
Ahril

Manuel de Sousa
do 1\)38.

Rosal

Júnior,

desde

12 de

20) Declara-SI) que oportunamente
será indicada a
antiguidado
a atribuir ao capitão do artilharia Joüo Ribeiro Baptista Montes, quo, pela presento Ordem do Exército, Ó promovido a ôste posto.
21} Declara-se
que ó João Augusto do Noronha Dias
de Carvalho e não João Augusto do Noronha Dias o
nomo do tenente de artilharia
qu<" por portaria do 4 do
corrente mês, inserta na Ordem do Exército n.?
rir, do corronto ano, foi colocado no regimento
lharia de costa 11.02.

22) Declara-se
28 do Maio findo,
tio corronte mós,
omolumentcs,
nos

8,2."

sr-

do arti-

que. Olll ccnlcrmidade
da portaria: do
visada pelo 'I'ribunul de Contas cm 18
com a anotacão do não serem drvidoa
termos do d~croto n.? 22:257, foi recti-

2.· Série
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ficada para. 70 por cento a percentagem
sõbre os vencimentos atribuídos ao major de cavalaria José da Câmara
Meneses Alves, que por portaria de 12 de Março último,
inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano, l)USSOU~l situação de separado do serviço.

23) Declara-se que na Lista geml de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano e empregados civis) referida a 31 de Março último, deve ser rectificada para 5
do Agosto de 1886 a data do nascimento respeitante
ao
capiWo de cavalaria Francisco
José Cardoso Cabral de
Quadros.
2.,1,) Declara-se
que o capitão de cavalaria
Fernando
Jorge de Aguiar, promovido
a ôste põsto pela Ordem
do Exército n.? 8, 2.a série, do corrente ano, conta a antiguidade desde 22 de Janeiro de 1038.
25) Declara-se
que os tenentes de cavalaria
António
Augusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho e Luiz Ferreira Pinto freqüentaram
no corrente ano, com aproveitamento, na Escola Prática
de Cnvaluria,
o curso de
COmandantes de esquadrão.

26) Declara-se quo os capitüis de engenharia, suprannmer1trios, Luiz Ribeiro Viana, Laurentino
de Almeida
e Sít e Alfredo de Sousa Ghira chegaram à altura para
ont1'ur no respectivo
quadro.
27) Declara-se que o capitão médico, supranumerário,
Carlos Pereira
da Silnl Costa chegou à altura para
entrar no quadro em 17 de Uaio do corrente ano.
28) Declara-se
que o major farmacêutico
Ant,6~io
Borges Sucoto devo ser incluído, como supranumcrurio,
na declaração
:.32) insorta na Ordem do Exército n.? 8,
9aé'
I corrente ano,
~, s ne, (O
29) Declara-se (lue deve ser anulada a inscrição na
escala dos oficiais na sitnaçã« do reserva, constante da
Lillta geral de antir;/liclade dos oficiais do exército metrol~olitano e elllpregados ciois, referida a 31 ele ~f~rço ~ltll:1?, do capitão miliciano do serviço U0 adminietraçüo
l~1i,htal', do extinto quadro especial, ~Ianu,c~ Dunrt? Pe1 ('Ira San tos Ribeiro
devendo o mesmo ohOlal ser inter-

,
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calado na escala dos oficiais
extinto quadro, imediatamente
Baptista Ribeiro.
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da sua classe no mesmo
à direita do capitão Mário

30) Declara-se
que o tenente do serv-iço do administração militar, em disponibilidade:
Joaquim
Gonçalves
Duarte da Silveira chegou it altura para entrar no quadro
em 12 de Abril, do corrente ano.
31) Declara-se
que o tenente do serviço de administração
militar Vicente
Henriques
Varela
Simões não
deve ser incluído na declaração
32) inserra na Ordem
do Exército n. o 8, 2.a série, do corren to ano, por se
encontrar
na situação de adido, em serviço no Ministério
das Colónias.
32) Declara-se
que o tenente do serviço de adminismilitar, supranumerário,
J OSÓ Maria Belo chegou
à altura para entrar no quadro em 13 do corrente mês.

tracão

33) Declara-se
que o capitão chefe do banda
sica, supranumerário,
António de Campos Felizes
à altura para entrar no respectivo
quadro.

de múchogou

;34) Declara-se, para os efeitos da determinação
vr da
Ürdeni do Eo-ército H.O 2, L" série, ele 192·1, que os capitãis do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar António Isidro Gama, Antóuio José (le Sousa, José
de Sousa Nunes, Rafael do Figueirodo
Ministrr; e Josó
Cândido da Conceição Baião foram aprovados nas provas especiais de aptidão para o posto do major em ::!O
do corrente

mês.

35) Declara-se
quCI continuam pro
repartição,
unidades o estabelecimentos
cados os seguintes oficiais :

tando serviço na
'Ino lhes vão indi-

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Tenente,
Sousa.

na situnção

do rosorvu,

Ed uar do da Cunha

I.' região militar
ntr acção

Capitão,

do serviço de obras e propriedades

na situação

do reserva,

Alberto

militares

do Nascimento.

o

2," Série

Tenente, na situação
Moutinho,

Casa de reclusão
de reserva,
Francisco

Distrito de recrutamento

Tenente, na situação

e reserva

de reserva,

Distrito de recrutamento
Capitão,

437
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na situação

Alfredo

dos Santos

n, o 4

Leote.

e reserva n. o 6

de reserva,

Distrito de recrutamento

Josó Vicente

Ferreira.

e reserva n. o 9

Tenentes,
na situação de reserva,
Filipe
seca e José da Conceição Silva Freitas.

Pinto

da Fon-

José

Joaquim

Regimenta. de cavalaria n.O 9
2.· grupo

Capitão médico, na situação
da Rocha Gomes.

de reserva,

Hnspital militar principal de Lisboa
Capitão,
na situação de rpserYu, Alberto
Josó Luiz ,
como chefe da socrotaria do mesmo hospital, em harmonia com o seu quadro orgânico,
Carreir a do tiro da guarnição de Évora
Tenente, na sitnacâo
malho. '

de resernL,

TIerculano

Rosado

Ra-

3G) Declara-ao
que o tenento Vasco Pereira Pimenta
e os alferes Manuel do gspírito Santo o Joa([uim Fernandes,
todos na situuçâo do reserva, prctltam
SO~'\:iso na ~.~ Heparti(:ão da l.a Din'eçuo G:ral (lêsto
1rullstério,
rc~p('ctiYaIllellte,
d0l:><10 11 do Abril c G e 0
<lo Junho do corre11te ano .

0.0 Castro

.B7) Doclaru-so
(1'H' doixou
do prostor serviço no distnto de rnerutamento
o rOS0r\'U n.? 11 o capitão,
na
situn<:ão de r sorva, Joaquim José Galhardas.
38) Declara-se

.Tlo(, da Silva
t

na sit\la~llo dl'o res~l:\'a,
sCITi\,'o na AgênCia 1\I:htar

qU0 o alferes,
.Tllll! S

esdo 9 do corrente

pl'l'ilta

niõs.
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Ministéri~ da Guerra - 2.a Direcção Geral-

2.' Série

3.a Repartição

39) Pensões anuais que competem aos oficiais a soguir
designados,
quo, nos termos do decreto-lei
n.? 28:4:04,
de 31 do Dezembro
do 1937, transitaram
para a situaçãQ do reserva:
Coronel

de artilharia

António

Gonçalves

Pinto

Júnior,

36.000:5.
'Major de infantaria
Miguol Tavares Blanco, 25.915;$80.
Tom 34 anos de serviço e 11 períodos.
Capitão
de infantaria
Casimiro
Alberto
Caolho dos
Santos,
21.600;$. Tem 35 anos de serviço e 49 períodos.
Capitão de infantaria
João Baptista de Lima, 21.600~.
Capitão de artilharia
Carlos Manuel :\larcellin
Pereira,
20.670t$60. Tem 28 anos de serviço e 128 períodos.
CapiELO de cavalaria
José Júlio Botelho do Custro e
Silva, 21.600;5.
Capitão miliciano módico, do extinto quadro especial,
José Joaquim da Rocha Gomes, 15.423,.5. Tem 25 anos
de serviço e 14 periodos.
Tenente de infantaria
Francisco
do Assis Cardoso Rangol, 1G.693;)20. Tem 33 anos de serviço o 55 períodos.

40) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos do decreto-lei n." 28:404, de
31 do Dezembro de 1037, transitaram
para as situaçõos
de reforma o separado
do serviço, depois do deduzidos
-1 por cento para a Caixa Geral do Aposentações:
Major miliciano

médico, do oxtinto
lio, Vieira de Figueiredo
Fonseca,
anos do serviço e 1(3 períodos.
Capitão
do infantaria
António
H.367-560. Tom a percentagem
. pensão do rosorva.
Capitão miliciano do infantaria,
do
cial, Júlio Perdigão,
10.1276-1:0.
viço o 1+3 períodos.

quadro

especial,

Jú-

20.020~):?0. Tem 27
Angnsto
Ferroira,
de 75 por cento da
extinto quadro espe'rem :?G anos de S('l'-

41)PonsõC's
anuais quo competem aos oficiais a sognil:
designados,
qllO, nos termos do artigo 31.° do decrcto-lcí
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n.?

28:402, ele 31 de 'Dezembro

situação

de 1937: pas~m'am
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à

de reserva:

Teuente-coronel

29.57H60.

de engenharia Ventura l\1aiheiro Reimão,
Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 12

períodos.
Major de engenharia Josó Luiz Mdreir a, 2J.727l!20. Tem
1 aumento, 41 anos de serviço e 45 períodos.
Major de engenharia Aurélio do Rêgo )[ontoiro, 23.187i$.
Tem 1 aumento, 40 anos de serviço e 15 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Arnaldo
Armindo
Martins,
18.\)07i$80. Tem 2
aumentos, 38 anos de serviço e 22 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Afonso da Costa Ribeiro,
16.969a20. Tem 2
aumentos, 36 anos de serviço e 22 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Américo Aldónio de Meneses, 20.314:580. Tem 2
aumentos, 39 anos de serviço e 22 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospecial, David Cirilo Leitão Gonçalves,
24.108~60. Tem
1 aumento, 45 anos de serviço e 155 poríodos.
Capitlto miliciano de infantaria,
do extinto quadro ospecial, Mário Ramos Silva, 21.143~-!0. Tem 2 aumentos,
-10 anos de serviço e 34 poríodos.
Capitão miliciano de engonharia Armando Ernesto Abreu
Rocha, 13.330t$80. Tem 36 anos do sorviço.
Oapitão do serviço de administração
militar
António
Pires, 24.6-i6S80. Tem 2 aumentos,
47 anos de serviços o 174 períodos.
Oapitão chefe do banda do música José Pereira da Silva,
21.817 {j80. Tom 1 aumento e 43 anos de serviço.
Tonento de infantaria
Antoro
Policarpo
Martins,
20.2091580. Tem 2 aumentos, 49 anos de serviço e 199
períodos.
Tonento de infantaria
António dos Santos, 17.954$88.
Tem 2 aumentos,
-10 anos do serviço o 26 períodos.
Tenonte do infantaria António Antunes Basílio, 13.611t$60.
, Tem 37 anos do serviço e 13 períodos.
1enento miliciano elo infantaria,
do extinto quadro especial, João Josó Amaro, 13.6776. Tom um aumento,
36 anos' de serviço o 11 poríodos.
Tenente miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Francisco
António Nunes do Carvalho, 19.18~{j.
Tom 2 aumentes, 39 anos de serviço e 109 períodos.

O;EmEM DO liiX~RCITO
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Tenente miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, António de Lemos Viegas, 17.692620. Tem 2 aumentos, 38 anos de serviço o 56 períodos,
Tenente miliciano de infantaria,
do. extinto quadro espocial, Eurico Augusto da Silva, 18.2941560. Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 49 períodos.
Tenen te de cavalaria
Manuel
Joaquim
Carrajola
17.973r$60. 'I'ern 1 aumento, 42 anos elo serviço o 30
períodos.
Tenente
do serviço de administracão
militar António
Orsini do Sousa Sampaio, 13.802J40.
Tem 2 aumentos, 34 anos ele serviço e 50 perlodos.
42) Rectificadas
se publicam
as pensões a que têm
direito os oficiais a seguir designados,
nas situações do
reserva, reforma e sopnrado do serviço, em substituição
das que lhos foram atrib~ídas:

Pela Ordem
ano:

do Exército

n:" 4) 2.a sérte, do corrente

Tenente
de in f'an t ar iu Salvador
António
Júnior,
13.063~20. Tom 2 aumentos o 34 anos de serviço.
Tenente.
de cavalaria
Fernando
Infante da Cãmm-a
Almeida
o Sousa, 17.084,$-W. Tem :3 aumentos, 30
anos do servir: o e 28 períodos.

Pela Ordem
ano:

do Exército

n." 5) 2.a série; elo corrente

Touento-coroucl
do infantaria
J01tO António Lopes Saldanha, 28.800;).
Capitão • do infautaria
Franciaco
Simões dos Santos,
~4.516:$60. Tom 2 aumentos,
47 anos do serviço o
166 períodos.

Pela Ordem
ano:

do Exército

u:" G) 2.a eérie, do corrente

Coronel
do infantaria
António Alves Viana,
3-LÔGQ;$.
rrOllente-corollPl
do infantaria
Auibal do Régo Qninta-

nilha, 28.800:).

,

ÀIajor do infantaria Vorgilio Damasceno Simões, 25.020~~.
Capitão de infantaria
Josíno (Ia Costa, 12.187;520.1'0lli
~O anos do serviço O 23 pcríodcs.
Capitão miliciano do artilharia,
~lo extinto quadro espocial, António Corroia 26.3 W,636 (o~tá incluída ti im-'

2,·S~rie

ORD.EMDO
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44;.1

portãncia
do 3.600;5 do grntificação
do diploma por
ser observador
aeronáutico).
Tem 1 aumento, 4:J anos
de serviço e 61 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel
Mendes da Rocha, 19.58J{L
Tenente de infantaria Américo da Silva Freitas) 10.63815.
Tem a pcrcontagom de 75 por cento da pensão de reserva.
Tenente de infantaria Manuel José Domingues Peres,
7.120;520. Tem a percentagem
de 70 por cento da
pensão de reserva.
Pela Ordem
ano:

do Exército

n;" 7,

2.a série) do corrente

médico ~Ianuel Rosado Fernandes Gião, 36.000;5.
do serviço
de administração
militar
Eduardo
Hipólito
de Campos, 29.D\)0t5JO. Tem 3
aumentos, 4:7 anos de serviço o 94 períodos.
Capitão miliciano do infantaria,
do extinto q uadro especial, Jorgo Abílio da Veiga :l\Iagalhãis, 18.186&60.
Tom 2 aumentos,
37 anos do serviço e 15 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, )Iannel António Granjo, 21.77115. Tom 1 aumento,
42 anos do serviço e 21 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extin to quadro ospecial, Guilherme Joaquim Mesquita, 20.n65,s~O. Tem :3
aumentos, 4:0 anos de serviço e 23 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especta], Alberto Cândido RebOlo Branco, ::?O.::!O[)j. Tem 2
aumentos, 39 anos de serviço o 48 períodos.
Capitão miliciano de pioneiros Pedro Ribeiro dos Santos,
16.4,39->JO. Tom 2 aumentos, 36 unos do serviço e 19
períodos.
Capitão picador Hermínio Gonçalves Carneiro, 23.:")6D:5f10.
Tem ;3 aumentos,
46 anos do serviço e D8 períodos.
Tenente miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, José Luiz Simão Saraiva,
17.08.Jr540. 'rem 2
uumoutos, 40 anos do serviço o 28 períodos.
'I'cnonto miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Curlos Marques N oves, 11.310t). Tom :3 aumentos,
:31 anos d o serviço e 10 períodos.
.
Alf'cr o s de infantaria
António
Rosu do· Carvalho,
l1.9:3J;560. Tem 33· anos do serviço e 18 períodos.

Coronel

'I'cncnte-coronol
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Obituário

1929
Maio

26 - Major miliciano médico de reserva
Diuiz Miguens.

Ilenrique Beato

1938
J unho
»

»

17 -

Tenente,
na situação de reserva, Augusto G uiIherrne dos Santo'! Miranda Braga.
23 - Capitão, na situação ele reserva, Alfredo Eduardo
Pinto.
26-Corouel,
na situação ele reserva, João Alves Peixoto Júnior.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 7, 2.· série, do corrente ano, p. 30:3~
J. :lO.', onele se lê: ,,3. », eleve ler-se: ,,2.')]; p. 335, 1. 6.', onde se lê:
«comandantes de esquadrão», deve Ier-se : "comandantes ele grupo".
Na Ordem do Exército n.v 8, 2.' série, do corrente ano, p. 399,
L 10.', onde se lê: "Clarim», eleve ler-se: "Clarinha».
0

António de Oliveira Salazar.
Está conformo.

o

Ajudante General,

MINISTÉRIO
~

Ordem

do Exército
2.- Série

N,O 10

o

8 de Julho de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral _ 3.

a

Repartição

Manda o Govêrno (la República Portuguesa,
nistro da Guerra,
sargentos

ajudantes

publicar

polo Mi-

a lista da antiguidade

e primeiros

dos

sargentos das diversas

armas o serviços, referida a 31 de ?lfar<:o de 1938.
::\Iinistério da Guerra, 20 do Junho de 1938. - O StJbSecretário
('08[(/.

de Estado da Guerra,

Fernando dos Santos
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stado

aior do

MINISTÉRIO DR

Ordem

do Exército'
2.8

20 de Julho de 1938

N.O 11

o

Série

Ministro da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para irem a Inglaterra,
em missão de estudo relacionada
com o plano de rearmamento
do exército:
Tenento de aeronántica
J oão Maria Amado da Cunha e
Vasconcelos
de Carvalho.
Alferes de aeronáutica
J osó da Silva Correia, Nuno Alves Calado o Benjamim Fernando Fonseca de Almeida.

Além das despesas com transportos e oxp0diente, incluindo taxas telegráficas ou de correio, será foito a cada
um dos oficiais acima citados e a titulo de ajuda de custo
o abono diário de 1: ~.10.()O, tudo pago pela vorba constanto do cavftulo 25. u, artigo 692.°, do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministério da Guerra, 16 de Junho do 1038. - O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santo.'?

Costa.

<"batia
pr-to 'I'r-lbu n nt <lo Conta, om 28 do Junho d .. 1938. );: o
são duv ldos eruo luruontc», !lOS termos do doc re tc n.? 22:257).
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Ministério da Guerra - 2.a llirecçãe

Geral-

2.' Série

l." Bepartirão

,Manda o Govêruo da l{ppública Portuguesa,
pelo MinisLro ela Guerra, nomear os oficiais a seguir designados para, em missão urgente
ele serviço público, irem
à Inglaterra
nssistir tt recepção (le material aeronáutico
adquirido
em execução (10 plano de rearmamento
do
exército:
Majores ele aeronáutica
Anselmo de ~Iatos Vilardebó
e José Machado ele Barros; capitãis de aeronáutica
António Dias Leite e João II cnrique Ferreira de 'I'ovar
Faro ; tenente. de aerouá u tica ~l an uel Pinto Machado
de Barros.
Além das d esp('sas com t rausport.es e expediente,
incluindo taxas telegráficas
ou do correio, será frito a
estes oficiais, a título de ajuda ele custo, o abono diário
rl E'

:B ;~-OO-O() a ('[1(1a 11m ,
Ao clll'fl' (la missão serão aindu abonadus

.:e 30-00-00,
ele despesas de representação,
tudo pago pela
verba constante do capítulo 25.°, artigo 692.°, do 01'çamen to do Ministério
da Guerra para o corrente ano.
E para tal efeito será abonada adiantadumcnte
a importância
correspondente
tt despesa provável a fazer,
devendo o chefe (la missão prestar contas dêsse adiantamento qnaudo regressar
ao País.
Ministério
(la Guerra,
27 de Junho
de 1938. - O
Sub-Secretário
de Estado da Guerru , Fernando dos Santos Costa.
(Visad" pelo 'I'r-lbunnl do Contas om 1 do Julho do 1038. Nào
a título

são devidos

emolumentos,

nos termos do docroto n.o 2:!:257).

lItinistério da Guerra - RepartiçAo Geral
Nos termos do decreto n.? 16:070, do 25 do Setembro
de 1Çt28, manda o Govõrno da República Portuguesa,
'pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Rosa da Glória,
órfã do major do infantaria António Luiz de Moura, a
revorsão da cota parte do subsídio mensal de G·) que
perc(~bia sua mãi, D. Rosália de Moura, falecida em ~0
do Maio do corrente uno.
Ministório da Guorru, ~7 de Junho (lo 1\l38.-Por
deJeo-ac;ão do 'Ministro da Ü nerru, o Sub-Secretário
de Estado da Guerra, Feruand» da, Santos Coeta,
.
(Vbadu pelo Tribunal do Cont .......
2 dá Julho do i939. Nlo
0110 d.,·ldos omolwnonto.,
008 termo
do dll"roto 0.° 22:257).
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RECURSOS

Direcção Geral-

de 2 elo corrente

2.a Repartição

mês:

Negado provimento
ao rocurso
n.? 2:439, interposto
perante
o Conselho
do Recursos
pelo coronel
de
engenharia,
tirocinudo , Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimentel,
actualmente
brigadeiro,
contra o despacho
do Sub-Secretário
de Estado da Guerra que lhe indoferiu o ro querimcnto cm que pedia promoção ao pôsto
imediato, por carecer de fundamento
legal.

Rejeitado o recurso

n.? 2:471, interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de artilharia,
com o
curso do estado maior, J oão J osé Pereira Damasceno,
contra o facto de não ter sido incluído na relação,
publicada
na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, do
11 de Fevereiro do corrente ano, dos oficiais das diferentes armas, habilitados com o curso do estado maior,
j ulgados idóneos para ingressarem
no quadro do corpo
do estado maior, por ter sido interposto contra as
formalidades
legais.

•

Negado
provimento
ao recurso
n. ° 2:457, iutorpos to
perante o Conselho de Recursos
pelo então capitão
de engr aharia Eugénio Sanches da Gama, contra o
despacho do Sub-Socrotúrio
de Estado da Guerra, de
24 de Abril de 1937, que lhe indeferiu um requerimenta om quo pedia para ser colocado à direita da
major da mesma arma Serafim Joaquim Morais Júnior, quando promovido
a ôste põsto, por carecer de
fundamento
legal.

Negado

provimento ao recurso n .? 2:451, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tononte do artilharir, Vítor
Mariu Santos
de Moura Coutinho de
Almeida do Eça, contra o dospacho do Suh-Socretúrio
de Estaôo da Guerra, de 6 de Marco de 1937, que lht
indeferiu um roqnerimonto
om quo pedia lhe fósse aplicada a doutrina do decreto B.O 16::)85, de 12 de Março
<ln H)2~, que regulou a forma de intorcnlll~iio, num
q uadro único, entre os oficiais habilltados c~m ~s
antigos cursos de artilharia, urtilharia a pé e artllbaflR
de. campanha,
por carecer de fundamento legal.
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111- MUDANÇAS DE QUADRO
ministério

da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 25 de Junho findo:
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julbo de 1938. Nilo
são devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Tem ingresso no quadro dos serviços auxiliares do
exército, nos termos do § 3.0 do artigo 7.0 do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, o oficial
do extinto quadro auxiliar de artilharia, ao diante nomeado, devendo ser considerado nesta situação desde a
«lata que lhe vai indicada e mantendo a mesma coloca-ção :
Escola de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves

TE'nente do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Coelho, desde 15 de Junho de 1938.

IV-MUDANÇAS
'Ministério da Guerra-I.a

DE SITUAÇAo
2.a Repartição

Direcçao Geral-

Por portarias de 18 de Junho findo:
Adidos

Tenente do serviço de administraçãc
militar, supranumerário, da 1." companhia de administraç:ão militar
Manuel Gomes da Silva :Vera Cruz, por ter sido roqui~
sitado para prestar serviço na Manutenç:ão Militar, de.
vendo ser considerado nesta situação desde 26 do Maio
de 1938.
(Anotada pelo Trfbunal
do Ccntns om 30 de Junllo do 19M).
Alferes do quadro dos serviços auxiliaros do exército
da Vl Repartição da 2.8 Direcção Geral dêsto Minis~
tório, Álvaro Franco Neto, por tor sido requisitado
para desompenhar serviço na fábrica. do cartuchame o
pólvoras químicas, devendo SOl' considerado nesta situação desde 17 de Maio de 1938.
(Anotada

polo 'I'rtbunnl

do Coutns

0111

29 do Junho

do 1938).
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de 25 de Junho findo:

Quadro da arma de infantaria

Tenentes
nheira

de infantaria,
adidos, Carlos Amorim Castae IIenriql~e Carlos Xavier Henriques,
que de
regresso, respectivamente, do Ministério do Interior
e do das Colónias, se apresentaram,
preenchendo
vaza
no quadro, em 10 e 25 de Junho de 1938, sendo o o
primeiro por ter deixado do prestar serviço na polícia
de seguran~a pública.
.
(Visadas polo Trlbunal do Coo tas om 8 do Julho do 1938. NA",
silo dovldos cmotumeutos, n08 termos do decreto n •• 22:257).

Adidos

da
do ostado maior, da 3.11 Repartição
Geral dêste Ministério,
Joviano Lopes.
por ter sido roquisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias, nos termos do § único do artigo 5.0 do decreto
n.? 13:309, de 23 de Mal'<;o de 1927, como chefe do
estado maior da colónia do Apgola, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Junho de 1938.
Capitão do ongonhnriu, da direcção do serviço de obras
e propriedades
militares da La região militar, Eduardo.
de Abreu Campos, por tor sido requisitado
para desempenhar
uma comissâo do serviço civil dopondento
do Ministório das Colónias, como engenheiro chofo da
repartição
central dos serviços de obras públicas da
colónia de Angola, devendo ser considorado
nesta
situação dcsdo 25 do Junho de 1038.
Capitão, <lo regimento de infantaria n. ° 5, Pedro Joaquim
da Cunha Meuosee Pinto Cardoso, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dopcudcuto do Minietório das Colónias, nos tormos do
§ único do artigo 5.° do decreto n.? 13::30\1, do 23 deMarço do 1027, devendo :>01' considerado nesta situação
desde 18 de Junho do 19:~8.
Tenentes do infantaria 'o(lo rozimonto de infuutaria
n.? 15.t
.,
Inácio ),[ontoiro Pacheco e J osé Marcelino Correia
Valru-inlio o, da dolegnçãc n ," 1 do distrito ~lc recr~ttamonto O reserva dos Açõrcs, Carlos Bnrroíros PaLS.
de Ataíde, por torem sido rcq uisitados para (l~\s.omp?nhur conrissõos de serviço dOJlondentes do :Mlnlst~l'lOo
das Finanças,
na guarda Iiscnl, dO\'<'lldo SOl' considcMajor

do corpo

3.a Direcção
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rndos nesta situação, respectivamente,
17 de Junho de 1038.
(Anotudas

polo 'I'rtbunal

2 .. Série

desde 17, 16 e

de Contas

om 2 do Julho

do 1038).

Reserva
Major, do batalhão
independente
de infantaria
n.? :?3,
Albano Augusto Dias, nos termos da alínea f) do artigo 31.° elo decreto lei 11. ° 28:402, de 31 de Dezembro
do 1937, modificado pelo decreto-lei n. o 28:484, ele 10
de Fevereiro
último, dovoudo ser considorado
nesta
situação desde 31 de Dezembro do ano fiudo.
(Visada polo 1'rihunal
do COlo las
devidos cmolumcn
tca, IlOS tm-mos

Major

do extinto

quadro

auxiliar

S do Julho do ln38. São
do d ccre to u.o 22:257).

('111

de artilharia,

da di-

rccção da arma, :\Ianuel Simões 'rejo, nos termos da
alínea b) do artigo LOdo decreto-lei n. ° ~8:JOJ, de :31
do Dezembro
de lflB7, por ter sido julgado incapaz
(lo serviço activo pela junta hospitulnr do inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 13 de
Junho de 1938.
Capitão do infantaria,
adido, em serviço no Xlinistério
das Colónias, José Salvação Barreto) nOH termos da
alínoa o) do artigo 1.0 do decreto-lei 11.° 28:404, do 31
de Dezembro
do 19:37, por ter atingido o limito do
idade, dOYOIHlo SOL' considerado
nesta situação
desde
12 de .:\laio de 1938.
(Ví sndas 1'010 Tril.l1lnlll do Con tun c-m 8 ,le .Tulho de 103~. Não
são d ev idos oinotumoutos,
nos termos do decreto n.? 22:2(7).

Ca pi tãis milicianos, do extinto q uadro especial, do ba tahão do caca dores n.? 3, .Iosó António Gomes Alvos
Carneiro o, do batalhão do caçadores n.? 4, Matias de
Freitas, nos termos da ullnca a) do artigo 31.° do decreto-loi 11.0 28:·!O2, do :H do Dezembro de Hl37,
modificado pelo decretolei
n.? 2R:-!8.:J., (10.19 do Fevorciro último, devendo ser cOllHiderndoi:> nesta sitl1n~ão
desde 31 (lo Dozcmbro (lo ano findo.
(VI<nd" polo Tl'lhunnl <lo Conta. OIU 8 do Julho de 103~. Silo
deyltlos PH'lotUIIH'lltus, noa tenHos do UOCl"vto 11.° 22:257).

Capitllis milicianos,
elo ('xtinto quadro ('sl}('cial, do rogimonto do inf<llttaria n." lO, Altaeleto lllácio d(\ Campos
0,
batalhão do Cl1\,<ltlOI'('S 11.° ~), .Joaquim Jo~c\ (la
00sta,
nos termos
da alínoa a) do artigo 31.0 do
decl'l'to-loi ll.o 2H:JO~, do 31 do Df'zombro (lo 1\):37,

uo
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modificado pelo decreto-lei n. o 2S:48-!, de 19 de Foverciro último, devendo ser considerados
nesta situucão
dosdo 31 do Dezembro do uno findo.'
(Visadas pelo Trluunai do Cou tns em 8 de Julho de 1D3S. :-i:to
~ão devidos omo íumoutos, nos termos do decreto D.O 2~:257).

Oficiais milicianos

de reserva

Capitãis : médico,

do regimento
do infantaria
n ,? 15,
José Dernnnlo
Lopes, (lo quadro de oficiais médicos
auxiliares (10 exército, João António (lo Matos Romão

o farmncõutico,

tIa La cornpunhia

de saúde,

Acácio

Augusto

jlar'iano,
todos milicianos,
licenciados,
nos
termos do S H.o do artigo G1.° do decreto n.? 1~:017,
de :! do Agosto do H)~!), por terem atingido o limito
do idade, devendo SOl' considerados
nesta situacão, 1'('8pcctivmnon te, desde ;) o 1:3 (lo -:\lar\,o o tl elo J unho do
1938.
(Ano tadn pelo 'I'iíbuuul do Coutas em 5 do Julho do 193:").
Reforma

~\Iaj()or do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, do quartel genornl da 4.a região militar, António
Monteiro o capitão do sorvíco de udrninistrncão
militar, do Instituto
Feminino de Educação (' 'I'rubnlho,
Juvenul
Augusto Carreiro,
nos tormos da nlínea b)
do artigo ~.o do decreto-lei n.? 28:-1O-J., do 31 do Dozcmbro de Hli37, por torem sido julgados incapazes do
todo o serviço pela junta hospitalar
(lo inspecção, dovendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente, desde () de Junho O 9 do Maio do lU38.
(\'15a<l,," pelo 'I'rlbunul
do Contns cm 8 du .lulho do lD3R. ~ão
são devidos c mul umon tos, nos termos do decreto n." 22:257).

Capitão, na situação do rose rvn, li'rnllcisco Ramos, nos'
termos
da al!t1l'a a) (lo artigo 2.0 do docreto-lei
n.O :28:40-J., do :31 do Dtlzl'mbro de 1937, por ter atingido o limito do i(!ade, (Iovencltl ser considerado
nesta
situação d,\s(le 4 do Outuhro de Hl36.
'rononto na situação de rC'Sf'rvu, do distrito de recrutamento e resernl. n. o 21, lIermogénio
de A.lmnida, no~
term'Üs da alínea b) do artigo 2.° do decreto:lm
11.° 28:404, do 31 de Dezembro de 1937, por ter s~do
julgado incapaz do todo o sorviço pela junta h-osJlItnlar de inl:p cção, devendo ser consideorado nesta sItUIl(,u10 desdo 20 de Junho
de tU3S.
(AnotadAS pelo Tribunal

\

do Coalas em 5 d.. Julho de 1938).
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Baixa do serviço

Majores milicianos médicos de reserva António Duarte
Lima Elias e António Carlos Caetano Ferraz de Macedo, nos termos do § 5.° 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 29 e 13 de .T unho de

1938.

(Anotada

pelo Trlbnnal

de Contas em 5 de Julho de 1938).

Por portarias de 30 de Junho findo:
Adidos

Capitão, do regimento
de infantaria
n.? 3, Alberto Oliveira de Sousa Machado, por ter sido requisitado para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
do Interior,
na polícia de segurança
pública, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 27
de Junho de 1938.
Tenentes, do regimento de infantaria n.? 15, João Miguel
Rocha do Abreu, do batalhão independente
de infantaria n.? 24, Martiniano Augusto da Silva e alferes, do
batalhão
de caçadores
n.? 8, Albertino
Correia Mariano, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março do 1927 J dovondo ser con siderados
nesta situação desde 25 de Junho de 19138.
Tenente,
do regimonto de infantaria
n." 11, Joaquim da
Silva Rebêlo , por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente elo Ministério das Colónias,
nos tormos do artigo 4.° da lei
n.? 423, de 31 ele Agosto de 1915, no Depósito Militar
Colonial, devendo ser considerado nesta situação desde
2+ de Junho de 1938.
Alferes, do batalhão
de caçadores n.? 1, José Nogueira
Valente Pires, do batalhão de caçadores n.? 2, Humberto Passos e, do batalhão de caçadores n. ° 3, Artur
da 1I10ta Freitas,
1)01' terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões de serviço dependentes
elo Ministório das Colónias, nos termos do artigo 0.° do decreto n. ° 13:309, de 23 de Março do 1927, devendo
SOl' considerados
nesta situação desde 25 de Junho de

1938.

(Anotadas

polo Trtbun al du Coutus

cm 7 do .Julho do ln38).
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Disponibilidade

Capitãis, adidos, de infantaria,
José António Guerreiro
Rebeca Júnior, e do serviço de administração
militar
João dos Santos Tôrres, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentaram
em 27 de Junho de

1938.

(Visadas pelo Tribunal do Contas em H de Julho de 1938. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decroto 0.° 22:257).

Reserva

Coronel,- do regimento
de infantaria n.? 9, José Marcos
Escl'ivanis,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo
decreto-lei n.? 28:404, de 31 do Dezembro
de 1937,
por ter atingido o limito do idade, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Junho de 1938.
Coronel de artilharia,
da direcção da arma, Fernando.
Cardoso de Albuquerque,
nos termos da alínea b) do
artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela j unta hospitalar
de inspecção, devendo ser
considerado
nesta situação desde 30 de Maio de 1938.
Tenente-coronel
de infantaria,
no quadro da arma, Henrique Gomes, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo SOl' considerado nesta situaçâo desde lO de Maio de 1938.
Capitãis, do regimento de infantaria n.? 19, Cosme Pereira de Lemos e, do batalhão
ele caçadores n.? 3,
António
Souto, ambos milicianos
de infantaria,
do.
extinto quadro especial, nos termos da alínea a) do
artigo 31.0 do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dozembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n. ° 28:484,
do lU de Fevereiro
último, devendo ser considerados
nesta situação desde 31 de Dezembro
do ano findo.
(Visaclas pel o 'l'rlbunal do Contas em 11 do Julho do 1038. Não
são devidos omolumontos,
nos tormos do docroto n.? ~~:257),

Capitão de infantaria,
adido, em serviço no :\Iinistério
das Colónias, João 'I'ornaz Gonçalves,
nos termos da
alínea b) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, d~
31 do Dozombro de 1\137, medi ficado pelo decreto-1m
n. ° 28:4R4, do 19 de Fevereiro
último, dovendo ser
considerado
nesta situação desde 31 do Dezembro do
ano findo.
.
Capitãis milicianos, do extinto quadro especial" d? rrglmonto de infantaria n." 13, Domingos Vaz Júnior, do
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batalhão de caçadores n. o 3, Duarte Osório Fernandes
C', do batalhão
ele cuçudorcs n.? 4, :J[ário Lopo do
Carmo, nos termos da allnea a) do artigo 31.° do decreto-lei n, o 28:402, do 31 do Dezembro elo 1\)37, modificado pelo decreto-lei n." 28:.!84, elo 10 de Foveroiro último, devendo ser considcrndos
nesta situação
desde 31 do Dezembro do ano rindo.
(Visadas pelo Trlbuuul
tio Contas cm 11 do Jlll~o ,lo 1938. Soo
doví dos emo tuuicnto s, uos termos do decreto 11.° 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis, do regimento de cavalaria 11.° 3, Humberto Aires Cabral do Sovcral e Luiz Augusto de Aragão o
Brito, do regimento do cavalaria n.? 0, Bento GOlllOS
do Morais Sarmento
.T únior, tcncn tos, do regimento
do cavalaria
n." G, ]lotlolfo IIugl) Nogueira de Lacerda
Castelo
Branco,
110 regimento
de cavalaria
n.? 8, Alexandre
dos Pruzr-rcs Hodriguos,
alferes, do
regimento do cavalaria n." 1, TOIl1UZ de Gnrnboa Bandeira, do regimento
do cavalari« n.? J, António Alberto de Eça do Queiroz, do regimento
do cavalaria
n." 5, Augusto ele Santiago Bnrjona de Freitas C', do

rogimonto do cavalarin n." 0, Jonquim Fernandes e
António da Silveira Ferreira Sarmento, todos milicianos do cavalaria, Iicouciadoa, nos termos do § :3.0 do
artigo G1.° do decreto 11.° 1~:017, de ~ de Agosto de
1026, por torem atingido o limito do idade, devendo
ser considerados
nesta situnção desde 31 do Dezembro
de 19~~7.
(Anotada polo Tribunal do Contas cm 11 u,'Julho tlG lD3S).
Reforma

Major de infantaria,
adido, cm serviço no ~Iinistério das
Finanças,
na guarda fiscal, Gustavo Arsénio Branco
Vonturn, nos termos da alínea b) do artigo 8.° do decreto:loi ~.o 28:4~4, do :31 de Dezernbro de 1037, por
ter sido julgado mcapaz de todo o serviço pela juntá,
hospitalar
de inspcccão,
(1""011(10
ser considerado
nes tu situação rlesdo 1:3 do Junho do 1038.
(Vlsoda pelo 1'dhull"l do Conta. ('fi I ( cio .T1Ilho tlo 1033. Xlio
são ..lovidos ('1l101Ulllout05l,
nos te rOlOS do decreto n.o 22:25i).

POI' portarias

ele

2 do

CO/Tente

1I1(1S:

Reser'va

CapitiLis do serviço (lo atlministt"\çU o 111 ilitar da 3.11
pnrtiç:tü da 2.11 Dirocçüo Umal dôstl' ~li~i!'itério,

Re-

.u-
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fredo Cristino Leuschner Fernandes e Alfredo Ferreira
de Azevedo LObo, do regimonto de infantaria n.? 15,
João J osino da Costa, do batalhão do caçadores n, ° 6,
António Tomé, e adido, em serviço na Mauutençâo Militar, Pnulino Afonso Esteves, nos termos da alínea f)
do artigo 31.° 110 decreto-lei n.? 28:4:02, do 31 elo Dezemhro de 1937, modificado 1)('10 decreto-lei u.? ~8:484,
do Hl de Fevereiro último, devendo SOl' considerados
nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
Capitrtis .milicianos do serviço do administrncão
militar,
do ox tin to f[ uadro especial,
da delegação do mesmo
serviço cm Ponta Delgada, Afonso de Albuquerque
o
adido, cm serviço no )lillistl'l'io das Colónias, Alfredo
Pereira
do Carmo, nos tprmo,;. da alinea a) do artigo 31.° do decreto-lei n.? :.!8:-W~, de 31 de Dezembro

do 1937, modificado pelo decreto-lei n, ° :.!8:48.J., do 19
do Fevereiro
último, dovonrlo SOl' considerados
nesta
situação desde :31 de Dezembro do ano findo.
(Vis,ulas polo 'f·ril.nnal de Contas om J.! (Ie .Iu lh o ,Ia 1938. Rfio
de v idos omotum- utos. 1l0~ tormos tio decr cto n.? 2:!:257).

do serviço de odminis tracão militar, adido, cm
serviço na Munu tcnção :\[ilital', Afonso Alves do Araújo
e tonontes do mesmo serviço, (lo grupo mixto indopcndente de artilharia montadn n.? ~.J., Fclishorto Augusto
Contcno 0, 110 quadro, João d1\ Silva Marquos Hito,

Capitão

nos termos

da alínea

f') do artigo

31.° do decreto-lei

<10 19:37, modificado
pelo decreto-lei u.? ~ ':.l8-!, do 10 do Fevereiro último,
devendo SOl' considerados
nesta situação desde 31 de

11,0

28:-!n~, do 31 do '])f'zOlllbro

Dezembro

do ano tindo,
(ViMda pelo Trillllllal ,lo ('ontas em li do .Julho do 1038. Xão
sl.1.o dovidos
(\mOIUllwllto~, nos tonnus do tlucrtJto 11.° ~2;257).

P01' pOl'tarlrz

de 9 cio COl'rente mê8:

(\'i,,,.la polo TrihuIILlI ,lo Coutas em ln do .Julho ,10 1;~~:.~iio
sãu deyldos úlllolUrnUlllo$,
IIOS torlllOS
do ducl'ula
11. ~ ...... ;)7).

Reserva

Coronel

do recrutamento
e 1'0t\'rll1OS ,da
1
de.31
n-,l'lI' ll:° '>8'4()-J.
- ...
'
.
alínca li) (lo'. artigo 1,° do ll'l'l'd
do Dezomhro de 1\):37. [lOl' tor ~l<lo Jlllga<lo lllcapdz

Sl'r\'a

do illfantaria.

n,

°

I)
,

(lo distrito

'IS IIOS
•J O. l''I'" "uelO IlU..
o i"'lIHIS,1I)'I",·
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do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
J unho de 1938.

vMinistério

PROMOÇOES

da Guerra _1." Direcção Geral-

2.a Repartição

P01' portarias de 25 de Junho findo:
(Visadas pelo Tribunal
devidos omorumcntos,

do Contas om 8 do Julho do 1038. São
nos termos do decreto u.? 22:257).

Supremo Tribunal Militar

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o capitão do mesmo extinto quadro António
Isidro Gama.
Frente marítima da defesa de Lisboa

Capitão do extinto quadro auxilinr de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro Raúl Xlendos Ribeiro.
Depósito geral de material de guerra

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
elo mesmo extinto quadro José Martins da Rocha.

P01' portarias de 30 de Junho findo:
Distrito de recrutamento e reserva n." 3

Tenente coronel, sub-chefe, o major, do regimento de infantaria n.? 18, Mário Arnrão Ferreira.
(Visada pelo T'rtbunnl do Contas cm 11 do Junho do 1038. São
devidos omolumontos,
nos tOI'nlOS do UOC1'otO11,° 22:257).

Escola Militar de Aeronãutica

'fenente-coronol, o major do aorcnáutica, segundo comandante, Anselmo do Matos Vilurdcbó.
(Visada pelo Trlhunal
dovidos emolumento",

do Contas om 11 do Julho do 1038. São
nos tormos do docroto 11,0 2:?:257).

ORDEM DO EXÉIWITO

"2." Série

N.o 11

4.85

Por portaria de 9 do corrente mês:
(Visndu pelo Tribunal do Con tas em 19 de Julbo do 1938. São
dovldos omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Capitãis, os tenentes ele artilharia Cândido Augusto de
Carvalho Salgado e, do regimento de artilharia de
costa n.? 1, José António Vizeto Chagas.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Capitão, o tenento de artilharia, do regimento de artilharia de costa n.? 1, Amadeu Gama Abreu Imaginário.

VI-

COLOCAÇÕES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra _La

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 18 de Junho findo:
Exonerados
das funções que oxercom na Manutenção
Militar os tenentes do serviço de administração militar, adidos, António Agostinho e João Francisco Calado, o primeiro por ter transitado para a situação de
reserva, por portaria do 21 de Maio último, e o se·
gundo por ter sido requisitado para desempenhar
comissão de erviço dopondente do Ministério das
Colónias.
(Anotada polo Tribunal do Contas om 28 de Junho de 193~).
Manutenção

Militar

Tenente do serviço eloadminietração militar, suprunnmerúrio, da 1.~ companhia do administração militar, Manuol Gomos da Si! va Vera Cruz, nos tormos do artigo
110.0 do regulamento da Manutenção
Militar, aprovado por decreto n. ° 16:696, do 9 do Abril do 1926,
no lugar do quo trata o quadro anexo ao decreto
n.? 18:014" de 11 de Março de 1930, na sucursal do
Entroncamento.
(Visada pelo Tribunl\l do Contas em I de Julho do 1938. Nno
são dovldos omolumontos, nos tormo. do docreto n.· 22:267).

Fábrica de cartuchame

e pólvoras qulmicas

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do ex~r<:it~,
da La R('purti~t'to da 2.a DirccçilO Geral c1ôsteMllllste-
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rio, Àlvaro Franco Neto, llUr:t o lugar de chefe da
comissão de compras,
a quo se refere o decreto
n." 1G:174, di 8 de Novembro de 10:.?8.
(VIsada polo Trtbunal
do Coutas em 7 do Julho do lOaS. Não
são dovldcs emo lumeut os, nos termos do decreto n.? 22:257).

Por poriartas de 2 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-I.·

'I'ononto-coronel,
do regimento
Roque de Sequeira Varejão.

Repartição

de artilharia

ligeira n.? 2,

Conselho Superior de Promoções

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado 111llitar, das oficinas gerais do material de ongonhuria,
.J osó Salas.
Direcção da Arma de Infantaria

Major, do regimento
Carv alho.

de infantaria

Regimento de infantaria

Capitão, do regimento
guos Varela.

11, Raúl Emídio do

D.O

do infantaria

Regimento de infantaria

Major, do rogimcn to do infantaria
çnlvos Paúl, por pedir.
Regimento de Infantaria

Tonento, do batalhão de caçudoros
fredo Fontes, por pedir.

n. ° 7

n.? 5, Carlos Rodrin. ° II

n. ° 1:3, Aníbal

GOll-

n.O 18
D.O

9, Arnaldo

Al-

Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes miliciano, licenciado , do regi monto do infantaria
n." 21l, Cristiano Adolfo do Hoahra )'Iagalhais, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 7

Tenente, do batalhão
los Pamplona.

do mt'trallHuloras

Regimento de artilharia

Capitão, (lo gl:\IP.O de artilharia
Conceição , roira Andrade.

n, o

:.?, :\I:\J'io Te-

ligeira n.· I

pesada 11.° 1, 0:\'a1110 da
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Regimento de artilharia

~.o

11

4.87

ligeir'a n,O 2

Segundo couianduúto,
O toucnto-cornnol
elo corpo do estado maior, da 3.a Direcção Geral dõsto Ministério,
Snlvador de Olivoira Pinto da Frnnca, para os efeitos
do n.? 3.° da alínea c) do artigo 20.° do decreto-lei
n.? 28:402, do 31 do Dezembro do 1\:)37, modificado
pelo decreto-lei n.? 28:484, de 10 de Fevereiro último.
Grupo de artilharia

Tenente,
contra

da escola
aeronaves,

pesada n. o I

do aplic<lç'llo do artilharia
João da Costa Laje.

Regimento de cavalaria

de costa e

n,O 2

'I'onou to, do regimento
de cu "a} a ..ia u. o 0, Fernando
Gualter Quoiroga Chaves.
Direcção

da Arma de ~genharia

Capitão de engenharia,
da direcção do serviço de obras
o propriedades
militares da 4. a região militar, ~Iário
António Lisboa de Oliveiru Dores, por motivo disciplinar.
Depósito do material

aeronáutico

Tenente miliciano do serv iço do administração
militar, do
extinto
quadro especial,
no mesmo extinto quudro,
Joaquim do Sousa Duarte Borrêgo.

Por porturius

de 9 do corrente mês:

Ministério

da Guerra - 2.' Dtrecçílo Geral

Comissão do contencioso

O major do cng(,1l1Hll~ia., (,l~ 2.a Hop.a.rtição da
2.:1 Diroccào (leral dC'sü' 1\1llllstLll'lO, J oaqmm JOS(~ de

Yogal,

Andrade

e Silva Abrunchos.
Go,érno

Direcção

l'en nt

do serviço

militar

de Lisboa

de obr-as e propriedades

militares

de cngotlharia,
du Ci:lcoln _Pl'úticn. da a;-ma, C;~~çalo Ccistóvão do ~ anto Kstam~lau (lu :;\[elrclc:> I'cixciru da :Uota, por p adiro
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1.' região militar - Quartel general

Subalternos da formação do comando, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército José Soares e
o alferes do mesmo quadro Alberto Fernandes Cerqueira.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, Mário de Matos Queiroz.
Regimento de infantaria

n. o 13

Capitão, do regimento de infantaria n. o 3, José Monteiro
da Rocha Peixoto.
Regimento de infantaria

n. 17
O

Capitão do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Administração
Militar, António Manuel da
Fonseca, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general da La região militar, Mário Augusto
de Araújo.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 14

Tenente, na situação

de reserva, Artur Martins.

Distrito de recrutamento e reserva n.· 16

Tenente, na situação
Anjos.

de reserva,

João

Clemente

dos

Coudelaria Militar de Alter

Alferes picador, da Escola Prática de Cavalaria Emídio
Augusto de Oliveira Stoffel.
'
I.a companhia de administração militar

Tenente do serviço de administração militar do depósito
geral de material de aquartelamento, Art~r Pinto Bastos Júnior.
Escola Central de Oficiais

Alferes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general do govôrno militar de Lisboa, Manuel de Sousa Vitoriano.
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I nstituto Feminino de Educação e Trabalho

Tesoureiro
do conselho administrativo,
o tenente do serviço de administração
militar,
secretário,
Salvador
Vieira de Sant' Ana.
Secretário
do conselho administrativo,
o tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, doquartel general
da 3." região militar, João Mondes
Alves.
júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a prnmoção a major dos capitãis médicos, veterinários
e do serviço de administração militar, no corrente ano

.

Exonerado
do vogal o major do corpo do estado maior
Manuel Francisco Marques Valente.
Vogal, o major do corpo do estado maior Carlos de
Azevedo Carvalho.

Por portarias

de 16 do corrente mês:

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

Capitão do serviço de ndministração
militar,
nibilidade, João dos Santos Tôrres.

cm dispo-

Direcção da Arma de Infantaria

Capitão de infantaria,
da
Geral dêste Ministério,

La Repartição
Armando

Regimento de infantaria

Tenente, do regimento
da Silva Figueiredo,

de infantaria
por pedir.

Regimento de infantaria

Tenente, do batalhão

de caçadores

da Ln Direcção.
Augusto da Costa.

n. ° 8

n.? 20,

JOrlO

Lopes

n.O 10

n." 8, Ramiro Telmo.

Gomos Pereira.
Batalhão de caçadores n.O 7

'I'enonto do infantaria,
no q uadro
Carlos Xavier Henriques

da arma,

IIenriq ue

Batalhão de metralhadoras n.· 2

'I'ononto, do batalhão
de Mornis.

do caçadores

n.O H, João l\1irHmla

2.' Série
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militar, da 2.3 comRodrigo
de Matos

Alferes do serviço de administração
panhia de administrução
militar,
Azevedo Leal Júnior, por pedir.
Regimento de artilharia

-

ligeira n.O 2

'I'enento, do regimento de artilharia
Guerra Pinheiro, por pedir.

ligeira

n.? 5, Manuel

Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente do serviço do administração
Prática
de Administrnção
Militar,
mito.

militar, da Escola
Josó António Ga-

Escola Prática de Administração Militar

Alferes do serviço de administração
militar, do batalhão
de ciclistas n.? 2, Cremildo Pereira Mateus.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 18 de Abril do corrente a ao:
(Anotada

1'010 'I'rlbunn l do Cont as em 25 de Aoril do 1938).

Exonerado
do lugar do professor
efectivo do Colégio
Militar o tonento-coroucl
de infantaria
:\Iauucl Frutuoso de Carvalho, por tor sido colocado no batalhão
de caçadores
n.? 3, por portaria
<lo ~G do Fevoroiro
úl timo.

P01'

portada de 19 de Abril do corrente ano:
(VIsada polo 'I'r-ibu n a! do Coutas om 11 do Julho <lo 1938, São
devídos omolumcuroa,
nos termos do decroto 11.0 22:257).

Nomeado por urgento cOllyoniõncia de serviço reconhecida por despacho ministerial
de 18 do AhrÚ do 1038
professor provisório do Instituto I'rofissionul dos Pupi:
los dos Exércitos
do Terra e :Mar, no termos dos
artigos 90.0 o 141.0 do dccroto n.? 18:87G, do 23 do
Setombro de 1930, o tülwnto do serviço de administrnçãc militar José Coelho da Fon~ocn, para reger as
cndoirus do curso do contahilistas
cumulativamente
.
1
com o SOl'YlÇO
quo uesem
ponha na ' 3. a Repartição' da
~.n Direcção
Geral dêstc Ministório.
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de 7 de 111([lodo corrente ano:

da p<fJo 'I'ríbunal de Contas orn 11 de Julho do !9J8, São
devidos emolumeutcs, nos termos do decreto u.? 22:257).

[Yíae

Nomeado por urgente conveniência
de serviço, reconhecida por despacho ministerial
de 28 de Abril de 1038
professor
auxiliar de educação
física o esm-ima d~
Instituto
Profissional
dos Pupilos dos gxé~citos
do
Terra e ~Iar, nos termos do artigo 95,° do decreto
n.? 18:876, do 23 do Setembro
do Hl30, o capitão de
cavulnria Diogo da Silva Ferreira,
cumulativamente
com o serviço que desomponha na 2, a brigada do cavularia, a fim do substituir o professor auxiliar, tenente
da mesma arma. António Quintino da Costa, durnnto
O impedimento
dêsto oficial.

POI'

de 30 de Maio do corrente ano:

portaria

(Visada pelo 'I'rlbunnl de Contas cm 9 do Julho do 1938, São
dovldos cmolumcu tos, llOS termos do docreto 0.° 22:257).

Nomeado

por urgente conveniõncin
de serviço, reconhecida por despacho ministerial
de 24 do Maio do 1938,
asslstcntc do estudos, intorino, do Colégio Militar, !lOS
termos do artigo 114.0 do decreto n.? 18:G08, (lo 14
de Julho do 1030, o capitão, na situação do reserva,
João 11~ugónio, na vaga do major do infantaria :\fanuo1
J osó Marques Júnior, exonerado do lugar do assistente
de estudos, por portaria
do 18 do Maio elo corrente
ano.

VII- COMISSOES
Ministério
Por ter saído

da Guerra - Repartição

COIU

2,' sór ie, elo corrente

incxnctirlêes
ano, II o \"<1I1ll'

II

do Gabinete

na Ordem do Exército n.v 7,
te se pub licn a i"cguiute por-

taria:
POI'

portaria. de 13 de ~lbl'il do corrente ano:

Exonerados
do vogais auxiliaros
da comissão (10 história militar
criada 1)010 decreto 11.0 9:~90, de 1~ de
, des]
I ;
Dezembro do, 1\)23, os oficiais o civis a seguir
eSlgnn(os

Coronel, na situação
Major

do infantaria

de r08e1'\-9, Joaquim
Jaime Pires Cansado;

Loitrw;
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Capitão de infantaria João Alves Ferreira;
Capitão, na situação de reserva, Duarte Ferreri Gusmão
de Sousa Fraga;
Tenente de infantaria Júlio César da Costa Chaby;
Tenente de infantaria J osó Joaquim de Santa Clara Barbas;
Manuel Bolinhas Francisco N ogueira, conservador do
Museu de Beja;
Diogo Armando da Silva Oleiro, director do Museu Municipal de Abrantes;
André de Brito Tavares;
Luiz de Sousa Gomes.

VIII-

AUMENTOS SÕBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra

_l.a

llirecçãe

Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, do 24 de Agosto do 1931, desde a data quo
lhe vai designada, ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oflcialato
desce a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n,O17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sObre
o sOldo:
Por portaria

de 11 de Jlm710 findo:

(Visada pr-lo Tr íbunal do Contas OIU 5 de Julho de 1938, Nilo
são devidos omolumeutos,
nos tormos do decreto n," 22:257).

Serviço de administração militar-ten0nte-coI'onel,
adido,
em serviço no Ministério das Oolónias, Armando Augusto Campos do Oliveira Pinto, desde 27 do Dezembro
do H)37, para efeito do averbamonto nos seus registos.

IX - CONDECORAÇÕES E LOUVORES
Ministério da Guerra - Repartição
P01'

portaria

do Gabinete

de 6 do corrente mês :

Louvado o primeiro sargento do artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves, .Tosé Rosa da Cunha Oli-
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veira, falecido em 12 do mõs de Junho do corrente
ano, em Espanha,
quando em serviço na Missão Militar Portuguesa
de Observação
junto do Exército
Esp.anbol, pelo .ex.emplo de valor militar, brio pessoal,
dedicação
patriótica
o amor profissional
constantemente revelado~ em todos os serviços de que foi encarregado,
os qums desempenhou
de moldo a deverem
ser considerados
como muito importantes
e extraordinários.

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

Repartição

Por portaria de 7 de Junho findo:

•

Condecorado
com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços o general Joaquim da Silveira MaIhoiro, por, segundo deliboração do Supremo Tribunal
1Iilitar, so encontrar
ao abrigo das disposições da última parto do § LOdo artigo 8.° do regulamento
para
a concessão .da medalha militar, do 28 do Sotembro de
1917, modificado pelos docretos n.?" 6:003 e 13:081,
respectivamente
do 11 do Setembro
do HH9 e 9 de
Agosto de 1926.

Pai' portaria de 14 de Junho findo:
Condecorado
com a medalha militar do ouro da classe
do bons serviços o coronel elo corpo do estado maior
João Carlos Pires Ferreira
Chaves, por so encontrar
ao abrigo da última parto do ~ 1.0 elo artigo 8.° do regnlamonto para a concessão da medalha militar ele 28
do Setembro
de 1917, com rofurência iI última parte
do artigo Iu, o do mesmo rogulamonto.

Por portaria de 20 de Junho findo:
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
do bons serviços o coronel do corpo do ostado maior
Ernesto do Frunçu Mondes Machado, por se oncontrur
ao ubriao do disposto nn alínea a) <lo § 2.° do artigo 8.o~ ('OJ1l ref<,r(\llcil~ h última parto do artig~ .10.°
(lo ]'(\gulumcnto para a concess:lo da modallw militur,
do ~8 (lo ~l'temhro do lH17, nltorudo polos decretos
n.O$ ü:OD:3 (' 1~:08 L, rcs]loctivamOllto
de .11 de Sotembro do 1010 " D (lo Agosto de 102G.

ORDEM DO EXERCITO N.? 11

494,

Por portaria

2,' Sério

de 28 de Junho .findo:

Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, com «palma douruda», o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, J osé
Francisco
Gonçalves
Sevivas, por, segundo deliberação do Supremo Tribunal Militar, se oncoutrur nbraugido pela doutrina da alínoa b) do § 2.° do artigo 8.°
do regulamonto
para a concessão da medalha militar
o pelo determinado no 11.°3.° do artigo 13.° do decreto
11.° 12:081, do 9 de Agosto do 1926.

POI' portaria

de 7 de Junho findo:

'Manda o Govõrno da República Portuguesa,
pelo :\[ini,,tI'O da Guerra, conferir ao m6dico-veterinário
Dr. José
Alexandre Lebre, público testomuuho do 10u\'o1' por,
desde o ano de 1931, vir prestando,
grutuitamento,
serviços clínicos aos soltpcdes (lo regimento do infantaria n.? 17, facto êste que demonstra muito zôlo, dedicacão o intcrôsse
pelo serviço módico-vcterinátio
militar, tornando-se
assim credor do reconhecimento
dos poderes públicos.
POI'

portaria

de 14 de JUllho findo :

Louvado o coronel do corpo do estado maior .Ioüo Carlos Pires Ferreira Chaves, 1)('1amilita proficiência, 010vado critério e manifesta dcdicução de que deu sobejas provas durante o largo período em que exerceu o
cargo de professor
<lo curso do estado maior, como
pela boa vontade manifestada
sempre que o seu concurso foi podido para trabalhos
estruuhos ao mesmo
curso: contribuindo
assim para o bom nome e prostígio da Escola ,ContraI ~o Oficiais, serviços estes que
devem sor considerados 1ll1pOl'tuntns e oxtrnordin.irios.
POI'

pOI·{etria,de

20 de Junho flndo:

o 001'011<'1 do corpo do estado maior Ernesto do
França Mendes Machado, pela muita dodicação solicitudo o boa vontade manif~\stadas 11[0 só no (Otll:"'l) do
l'
doo vã
. cursos <10 iuformuçãob da
instrutor e director
vanos
}i},;('ola Central de. Oficiais, num pcrtodo de porto do
cinco anos, como nindu nos YÚl'iOH serviços do qUf' foi

Louvado

o
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encarregado,
revelando, a par dos seus múltiplos conhecimentos, uma clara inteligência
e faculdades de trabalho. aliadas ainda a um grande zôlo e muita dedicação pelos trabalhos escolares, contribuindo
assim para
o prestígio
da Escola, serviços estes que devem ser
considerados
importantes
e extraordinários.
POI'

portaria de 28 de Junho fiiulo :

Louvado,o
major de engenharia
João Alegria dos Santos Calado pela muita compotõncia, inexcedível dedicação e superior critério com quo tom exercido o cargo
do director da Escola de 'I'ransmissões,
merecendo especial referência a maneira como tem sido organizado
o orientado o ensino ministrado
nos cursos o estágios
realizados neste estabolecimento
na instrução dos quadros do exército.

x-

DECLARAÇOES

E DISPOSIÇOES

DIVERSAS

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

Repartição

1) Doclnruso que, por decreto de 12 do Setembro
de 1936 publicado no Diário elu Govêmo n. o 217, 2. n sério de
do mesmo môs c ano, foram agraciados
com
os 'graus da Ordem adianto dosignada os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Cristo

16

Comendador

Tenente
Assis

na situnção

miliciano,
Gonçalves.

de reserva,

Horácio

do

Oflcial

Capitão miliciano do infantaria,
cial, Luiz Borges Júnior.

do oxtinto

quadro

ospc-

2) Doolarn-so que, por decreto do 1 do corrente mês,
<) a série
pu bliICa( 1O no D'"/(/1'10 (I o G Ul'el'ilO
n. o 1;<.) w.
",
',.' 0.04
foram agraciados
com os graus da Ordem ndiante designada os seguintes oficiais:
V..l,

Ordem Militar de Avlz
Oflcial

Capitão

do artilharia

Antónin

TOrres Baptist~l.

496
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Cavaleiro

Tenente

miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, António de Gusmão de
Magalhãis Domingues.

3) Declara-se quo, por decreto do 18 do Junho do
corrente
ano, publicado no Diário do Govêl')!O H.O 141,
2. a série, de 21 do mesmo m0S e ano, foi agraciado com
() grau de cavaleiro da Ordem Militar de A viz o capitão
miliciano,
na situação de reserva,
David Oirilo Leitão
Gonçalves.
4) Declara-se que, por decreto de 4 do corrente mês,
publicado no Diário do Gocêrno n. ° 155, 2. n série, de 7,
foi agraciado com o grau de oficial da Ordem Militar de
Aviz o capitão de engenharia
Luiz Maria Bastos de Carvalho.

5) Declara-se, que, por portaria do Ministério elo Coe Indústria,
de 23 de Abril do corrente ano,
publicada no Diário do Gocêrno n." 103, 2.a série, de 6

mércio

de Maio último, foi conferido
ao major de engenharia
Manuel António Soares Zilhüo, por motivo do exoneração
-do cargo de comissário do G ovêrno junto da eoncsssão
do Couto Mineiro elo Cabo Mondego e Indústrias Anexas,
público testemunho
elo louvor pelo muito z610 o com petência com quo desempenhou
aquolo cargo.

6) Declara-se que, 1)01' portaria do Ministério ela Educação Nacional do 4 do Dozcmbro do ano findo, publicada no Diário do Gocêrno n.? 28G, 2.:1 sério, de 8 do
mesmo mês o ano, foi louvado O tenente do infantaria
.José Honorato Gomes Pereira, pela forma competente.
dedicada e incansável
com que colaborou na instrução
especial do manejo de arma dos cadetes da Orgunização
N ncíonal Xlocidado Portuguesa.
7) Declnrn-se que, por portaria do Miuistério da Educação Nacional de ..t do Dezembro do ano findo, 11l1b1icada no Diàrio do Gorêrno 11.° 286, 2.:1 série, dr 8 do
mesmo mós e ano, foram louvados os alfores de infantaria Luiz Mário do Nascimento o Joaquim Júdico Leoto
Cavaco,
pela forma competente,
dedicada e incausúvel
com que colaborarnm
na instruçâo especial do manejo
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Mocidade

8) Declara-se
que, tendo sielo concedida por portaria
ele 21 do N ovemhro de 1933, do Ministério da :\Iarinba,
publicada no Diário do GOVê1'l1O n.? 278, 2.a sério, de 28
do mesmo mês e ano, a modalha de cobre de Filantropia
e Caridade do Instituto do Socorros a Náufragos ao primeiro sargento cadete do infantaria Guilherme de Castro
Luazes Santos, do batalhão ele caçadores u." 5, é-lho
permitido usar as respectivas insígnias.

9) Declara-se ql10, tendo sido concedida por portaria
de ~3 do Dezembro do 1027, do Ministério do Interior,
publicada, no Diário do Goiêrno n.? 296, 2.& série, de 31
do mesmo mês e ano, a medalha do assiduidade
criada
por decreto n.? 12:520, do 21 do Outubro de 1926, ao
segundo
sargento
Josó Gouçalo,
do quadro dos amanuenses do exército, no regimento do infantaria n. o !),
é-lho permitido usar as respectivas
insígnias.
10) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamonto
exemplar, om conformidade
com as disposições do regulamonto
aprovado por decreto do 28 de
Setembro de 1V17:
Medalha de ouro
2.• região militar - Quartel general

Tenonte, na situação
concelos Gaivão.

do reserva,

José

Lobato

do Vas-

~fajOl' Júlio Augusto da Costa Almoida...
Capitão do extinto quadro auxiliar de urtilharia
Pore ira de :\fatoH.

António

Regimento de infantaria

Regimento de infantaria

Capitão António

Paula

n. o 7

Santos,

Regimento de infantaria

1I"jol'

n. o 2

n.O 12

::'Ifalluel Diogo da Silva Freire.
Batalhão de caçadores n.O 3

'I'cncnto Joaquim

Botelho.

.
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Batalhão de caçadores n. ° 6

Major

António

Acácio

da Oruz.

Batalhão de caçadores n.O 9

Tenente

NUlUa Pompeu

Pereira

da Silva.
c reserva n.s 14

Distrito de recrutamento

'I'enonte do extinto q uadro
militar José Hermenegildo

de oficiais
Afonso.

Regimento de artilharia

Tenente do extinto
da OORta Rosa.

quadro

do secretariado

ligeira n.O 4

auxiliar

do artilharia

Grupo mixto independente de artilharia

Vergi1io

montada n.O 24

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
da Silva.

J oüo Iiuivo

Regimento de cavalaria n.O I

Capitão

Firmo

Baptista

Lúcio

da SilY<L

,

Regimento de cavalaria n. ° 2

Alferes

do quadro dos serviços
Francisco José Haio.

auxiliares

elo exército

Regimento de cavalaria n. ° 3

Capitão

José

António

Moruis.

Regimento de cavalaria n.v 8

'I'onento do extinto qnadro
Gonç:alYes da Silva.

auxiliar

3.' inspecção do.serviço

Coronel

módico Alfredo

de ar tilharin

Artur

de saúde militar

Guilherme

de Vasconcelos

Días.

Hospital militar principal do Pôrto

Tenente
Artur

do extinto
Simões.

quadro

auxiliar

do serviço

de saúde

2," companhia de administração militar

Cnpitão

António

Xluria Pinto Ralgueiro.
Guarda nacional republicana

Capitão
extinto
lado.

miliciano
quadro

<lo s01'\'i<;,0do adlllini:itl'ur.-ão militar do
ospocial, Francisco Ilol'lll\.'lIogiltlo 'Ca-

2.' Série
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Medalha de prata
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 4.' Repartição

'I'onento

veterinário

José Pedro

Martins

Barata.

Govêl'no militar de Lisboa - Quartel general

:\Iajor inválido

de guerra,

reformado,

JOi"IOCarlos Simões

Alves.
3.' região militar
Dlreoção do serviço de obras e propriedades

Capitão

Laurentino

de Almcidu

e Sá.

Regimento de infantaria

Tenente
teiro.

módico

J0:-;6 Libertador

Aurólio Augusto

Jaime

Arnaldo

Pereira

Mon-

n,O II

da Cruz l')rl'eirn.

Regimento de infantaria

Tenonto

n. o 2

Ferraz

Regimento de infantaria

'renente

militares

n. o IG

da \Toiga Curdoso.

Distrito de recrutamento e reserva n. o 9

Cupitão do extinto quadro .le oficiais do secretariado
militar Silvestre .\.Iltúllio Carneiro Duarte.
Grupo independente de artilharia

Tenente

Alfredo

José Ferraz

de montanha n. o 15

Vieira

Pinto de Oliveira.

Regimento de sapadores mineiros

Capitâo do engenharia
.Jos6 Luiz Supico.
'I'enontcs: de erJO"l\llharia g(luardo Jorge Gomes da Silvu,
veterinário .J (~ã() EsttlVl'S GOIl\ah·os Calado c miliciano
do serviço do ;l!lll1iuistr'ac:iio militar, do extinto quadro
ospeciul, :\falluül José (lurcia.
Regimento de telegrafistas

uo

'I'ononto: do ougenhnria Ak-xandro Guedes
.1\Iagalhãis,
11(lltónio Gonçalves
l larntu Gulvão, António Augusto
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Areias, Henrique
Costa dos Santos
José :JIartins da Costa Pereira.

Paiva

e Duarte

Regimento de sapadores de caminhos do ferro

'Tenentes
de engenharia
Afonso Magulhãis
Fernandes
e Júlio :.\lanuel Pereira.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
José Manuel da Cunha Guimarãis.

~linistério

da Guerra - I.a Direcção

de Almeida
do exército

Geral - 2.:1 Repartiçao

11) Declarn-sa
que os tenentes-coronéis,
elo corpo do
estado maior, J osé ~Iaria Cabral ele Sampaio
e César
Augusto ~Iano e, de infantaria,
Raül Verdades de Oliveira Miranda,
José de Ascensão Valdez, António Augusto Vítor Sabo, Artur Coelho Nobre c1e Figueiredo,
Teófilo Maurício
Constantino
de :Morais, Alexandre
de
Paiva Faria Leite Brandão,
Luiz Maria Sal ema Mousinho de Albuquerque,
Ciríaco José da Cunha Júnior,
.T osé Holbcche Correia de Freitas, Artur Leal Lôbo ela
Costa, J ORé Garcia Marques
Godinho,
Abel Augusto
'I'ôrres, ,Manuel Gouçalves Mendes, José dn Costa, J oaquim Peixoto
Martins
)Ienc1es Norton,
Manuel
Frutuoso de Carvalho,
Augusto Martins
Nogueira
Soares,
João Augusto (le Iront cs Pere irn de ~felo, Orl iudo José
de Carvalho,
Alberto J 08é Caetano Nunes Freire Quaresma, Fernando
Lapa de Oliveira Correia, Herculano
Jorge Ferreirn , Via-iato ,la Pon-oca Uodrigues,
Fiuncisco de Paula e Si'lvu Ramos, e, com o CU1'80do estado
maior, José J oaquin; ltallloR e Raúl Frederico
Rato
freqüpntaram
no corrente ano, com aproveitamento
na.
Escola Central
Oficiuis, o CU1':-;O de illfol'lllaçã~ <lo
3.° grau.

ao

12) Declara-se
que OH oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presento
Ürdcui do R.l'rl'cilo, contam
a antiguit1acle elos seus actuais postos desde as (latas ([U(',
l'c"pectiyanH:'lüe,
lhes .vão iJlllieadas:
.
Infantaria

'I'cnente-corouel
~Hl'io
Maio tl e 1 !)38.

Armão

FCl'l'pil'a,

desde

10 rle

2." Série
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Artilharia
Capitãis:
Amadeu
Vizeto

Gama Abreu Imaginário
e José António
Chagas,
ambos desde 1 ele Janeiro
de

1938.
Cândido

Augusto
ele Carvalho
de Abril ele 1938.

Salcado
o

desde

12

,

Aeronáutica
'I'enente-coronel
Anselmo
ele Ahril ele 1938.

'

Extinto quadro de oficiais do secretariado

Maj

António

01'

Isidro

desde 12

ele IMatos Vilardcbó

Gama,

militar

desde G de Junho

ele 1938.

Extinto quadro auxiliar de artilharia
Major

José Martins

ela Rocha,

desde 13 de Junho

de

desde

de

1938.
Capi tão Raúl
1938.

I~Ieneles Ribeiro,

13 ele Junho

13) Declara-se que o major ele infantaria
Henrique
ele J esus e Silva Escudeiro,
colocado na situação
de
adido, lHO Ministério
do Interior,
n a guarda nacional
republil:ana,
por portaria ele 30 de Abril último, inserta
na Ord e ln do H.ré rc do n. o 7, 2. a série, elo corrente ano,
deve SOl' r-on sir] prado 11esta si t uação desde 22 do referido
mês e não des(le 2,1, corno foi publicado.
14) Declara-se que o ('apitfío ele in!~ntaria,
.da companhia c1i~C'Íplillal ele Pe<~lnll~~('or, J'úlio Rodrigues
ela
:-lilva foi nomeado para tr,-'quenlar o curso de comaudantes de hatalhão,
que está funcionando
na Escola Práí.ica (1(' Illf'antariu,
cm :mbstitulc;ão elo capitão Gui111'e1'1110Carlos
Uom , quP ,clesistiuela
frcqüência
elo
11H'f'1110

curso.

16) ])e('1a1'a-~e que, por portaria de 9 d? corrente
mês, foi mnududu ficar nula ~ de \ll~lll\Um pfelto a parte
da portaria (lp 25 (ll' J1l'ldlO findo, inser+a na Onlent do
R,I'(;,.('ilo
u ." n, 2.n ~6)'i(', (10 ('Ol'l'('II1!'p ano, -<IUl' ('010('0(1
llO r('ll'illl('llto
(1(' inl'an!nl'ia
n." D, por ])(.l1i1', o capitão
(lo n,~'illl'(,llto
11(, illfalltal'ia
n." 4, Artur AllgU~tO Vi10>

(1 ('ira .
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16) Declara-se que o capitão de infantaria Marcelino
Pais ele Figueiredo Alves, adido, em-serviço no Ministério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico
e Cadastral, deixou de estar nesta situação em 9 do
corrente mês, continuando, porém, lle"i'dea mesma data,
na situação de adido, mas em serviço lJO )linistério das
Finanças, na guarda fiscal.
17) Declara-se que pela portaria de 18 de Junho
findo, inserta na Ürd.eni do Eaército n ." 9~ 2.a série, do
corrente ano,e
que passou à situação ar reserva o
tenente miliciano de iufantaria, do extinto quadro especial, Framoiseo António Nunes de Carvalho, são devidos
emolumentos, nos termos do decreto n ." 22:257, ficando
assim rectificada, na parte relativa, a anotação respeitante ao 'I'ribunal de Contas, mencionarla
na referida
Ordem

do Exército.

18) Declara-se que os alferes (le infantaria António
Mendes Correia e Valentim .l evcs ela Silva Santos, adidos, cm serviço do 1Iini~tério do Interior, na guarda
nacional republicana, deixaram de estar nesta situação
em 25 de Junho findo, continuando, porém, desde a
mesma data, na situação de nclirlos, mus em serviço no
Ministério
elas Colónias, 110~ termos do artigo 9. do decrcto n 13:309, de 23 llç _j1nrçorle 1927.
T

0

.?

19) Declara-se que o coronel de artilharia,
com o
curso do estado maior, supranumerário,
João da Conceição Tomaz Rodrigues cht'gou à altura para entrar
no quadro em 30 de Maio último.
20) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia
Roque ele Sequeira Varejão, que, por portaria de 2 elo
corrente mês, inscrtu na presente Urdem. do E.l'ército,
é colocado na 1.& Repareição
da 2.a Direcção Geral dêste
J1inistério, fica deaempenhanrl.,
as funções de chefe interino da mesma Repartição.
21) Declara-se 'Iu o o cupi tão de artilharia João Ribr iro Baptista Montes, promovido ao actual pôsto pela
Ordem do Ji),vércilo Jl. D, 2.& série, do corrente ano
conta a antiguidade do 1'l,feri(lo pôst.o desde 1 do ,1aneü;~ ,
último.
0

2.1 Sério
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22) D~clara-se que os alferes de artilharia,
supranumerários,
Armando
Machado
da Silva, Mário Machado da Graça, Francisco
António Correia Leal Ernesto Armindo Felgueiras
e Sousa, João Vítor 'I'eixeira
Br~gança,
Mig~lel Ma:-tins de Sequeira
Braga, Nuno
GUIlherme
Ronz Rubim e )Ianuel
de Sousa .Tardim
chegaram à altura para entrar no quadro, o último em
12 de Abril e os restantes cm 1 ele Janeiro do corrente
ano,
2:3) Declara-se que os tenentes-coronéis
de engenharia
António Soares Leite e Antonio Joaquim
Ferreira da
Silva Júnior,
promovidos
ao actual pôsto, respectivamente, pelas Ordens do Ji)aJhcÍfo n,OS 8 e 9, 2,a série,
do c~rre~te ano, contam a antiguidade
do referido pôsto,
o prnneiro desde 1 de Janeiro e o segundo desde 12 de
)farço do corrente ano.
24) Declara-se que os tenentes-coronéis
de en genharia José Fernandes
de Barros Júnior e lIeitor rle Mascarenhas
Inglês,
que pela Ordem do Ji)a:él'eito 11,0 O,
2," série, do corrente ano, foram promovidos
ao actual
pôsto, contam a antiguidade
desde 12 ele Março e não
desde 1 de Janeiro de 1038, como foi publicado.

ao

25) Declara-se quo o major
ellgpnharia
Arnaldo
~le Albuquerque
Barata d,o Sousa 'I'eles, que pel~t Ordem
do Exércit« n." 9, 2," série, (lo corrente ano, fOI pr01110"ido ao actual pôsío, couta a respectiva
antigui(lade
desde 12 ele Março o nãode.,{le 1 de Janeiro de lDa8,
como foi publicado.
26) Declara-se que, o. capitã? de en?'enh~ria,
supranumerário,
João António dos Santos Guartlioln
chegou
à altura para entrar no q uarlro cm 25 de Junho de 1038.
27)

Declara-se

em confOl'mirlade

da portaria.

de 25

(le Jlwho

findo, 'a.noüula pelo Tribunal
de C.o,nta:i, em
:) do corrente mês, (pIe o capitão de engenharia, adulo,
professor (la Escola do Exército,
E(~uurd,o de _Arantes
Oliveira deixou de estar na l'efel'ld~ situnção d(';~de
1:3 do mencionado
mês (le Junho, cOllllnUUu{lo, porem,
nu situação de [lcli(lo c desde a, mesma data, mas
rviço no Ministério elo I1~t:nor, C0l1:0 chefe da 4.
Repartição
da Câmara MUlll('lpal tlp Lisboa.
{>

ell!
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28) Declara-se
que já não pertencia
ao grupo mixto
independente
ele artilharia
montada
n ." 24 o tenente-coronel miliciano
médico de reserva António
Maria
Dias Mi lheiriço,
a que se refere a portaria
de 28 de
Maio último, inseria na Ordem. do Exército 11;° 9, 2.&
série, elo corrente ano.
29) Declara-se que é Tito Lívio Pinto Costa Carneira
o verdadeiro
nome do capitão miliciano
farmacêutico
Iicemciado,
que por portaria
de 28 de :Maio último,
inserta na Ordem do jI},rél'ci/o n ." 9, 2.a série, do corrente ano, teve passagem a oficial miliciano
ele reserva.
:10) Declara-se
que concluíram
o 3.° grau elo curso
térmico elo serviço de adminiatração
militar,
com aprovei tamerrto, os cap itãis do mesmo serviço António J osé
Alvaro da Nilva e Costa, Cláudio Augusto Tôrres Silva
c Ilídio Áníbal Bo1elho Coelho.
31) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar,
adido, em serviço Ola :Ma.nutenção Militar, João Francisco Calado, deixou ele estar nesta situação elesele 13 de Junho findo, continuaudo,
porém, na
(le o dido, mas cm serviço no Ministéi io (las Colónias,
desde aquela data.

32) Declara-se que o alferes do qua d ro dos serviços
auxili.ares
(lo exército,
elo 3.° grupo <lo l'rgimento
ele
Rapadores mineiros, Luiz Guimarãis J glosias, foi autorizado a usar o nome de Luiz Lglesins Guimarãis,
ele- .
vonrlo , portanto,
ser inscrito .nos respectivo,
registos
rOlll êste Inome .
. 83) Det-Iara-ec que ficou suspenso (las fUllÇÕl'S ele serdesde 21 de J'unho findo, nos termos <10 artiO'o 170,u
o
(lo regulallletn to (le disci p lin a militar,
o a lfercs do exti.n't~ quadro auxiliar
ele ,ar,tilharia,
do grupo ele artilhana a cavalo n .? 2, Antol11o Custódio ele Sousa Faria.
YIÇO

34) Declara-RI' que na Lista qcral 11('(II/liquidado dos
ofici{~is do c.rércit o met 1'0politan., (' c 11111/'('[/(/(1(18 ci ris,
('('f('n(la a :3] (1(' :Março (lo ('OJ'l'l'l1tt· a110, (ll'Yl' ser recl ificada a ('olo('a~ii() lia l'('sppdivH
(,sl':dn do j(>llt'llte do
exlillio qUU,lll'O H1L iliar do Herviço elc' saú(le ~Ianncl
Hobalo (loR RilllloR, que <leve Hl'l' ('oll"idl'l'nclo
ins('1'ij()
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à esquerda do tenente
Rodrigues
de Andrade.

imediatamente
quadro Júlio

do mesmo extinto

35) Declara-se que o coronel, na situação de reserva,
Artur Octávio elo Rêgo Chagas, fiscal dos alienados na
4.& região militar, deixou de exercer êste cargo por despacho ele 24 de }{aio do corrente ano.

36) Declara-se que continuaram prestando serviço nas
unidades; estabelecimentos
e roparfições
que lhes vão
designados,
desde 1 de Janeiro
do corrente
ano, ao
a brigo do artigo 8.0 do decreto-lei n. o 28:402, de 31 elo
Dezembro de 19137, os seguintes oficiais, na situação ele
reserva:
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral - 2." Repartição
.. Tenente-coronel
serupenhaudo
Repartição.

António Alberto Quintão Meireles, de, interinamente,
as funções de chefe da
1.' "egião militar
Casa de reclusão

CapiWo João Teixeira

Vaz.
4.' região militar

Conselho administrativo

Tenente

Júlio

Direcção

Lopes

Custódio.

do serviço

dê obras e propriedades

Tenente Mnnuel de Oliveira, deixando
110 quartel
gcnorul da região.
Distrito de recrutamento

Capitão

Francisco

e reserva

serviço

n.' 4

e reserva n.' 6

('apitilis
.J osé Vicente Ferreira
n
:-;antos.
Trl1l'llto Ahrauo Matias E~mol'i7..
Distrito de recrutamento
Alhcrtino

ele prestar

Catariuo.

Distrito de recrutanlento

('apitiiis
Dias.

militares.

d., I'nulu

J osé Hl)d]'ig-lIo~ dos

e reserva n.' 15
i-iantos e Aníhnl Marrciros
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Distrito de recrutamento e reserva n. o 16

Major João Fernandes.
9.' companhia de reformados

Capitão José dos Reis Lázaro,
Depósito Disciplinar

Capitão José da Conceição das Novos Martins.
Hospital militar regional n.O 4

Tenente Alfredo Manuel Dias.
37) Declara-se que deixou de prestar serviç-o na
1.a Repartição da La Direcção Geral dêsto Ministério
em 4 do Junho findo o capitão, na situação elo reserva,
Paulo da Conceição Carri1110.
38) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
JO~LO'I'omaz dos Reis presta serviço desde 8 do corrente
mês na 2.a Repartição da Ln Direcção Geral dêste 1\1inistério.
39) Declara-se que o tenente, na situação de roservu,
Custódio Caramelo deixou de prestar serviço na 2. a Ropartição
da 1.a Direcção Geral dôste Ministórlo em 1
do corrente mós.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

40) Pensões anuais que competem aos oficiais a sezuir
designados, que, nos termos do decreto-lei n." 28:404,
de, 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação
de reserva:
Coronel de infantaria J osé Marcos ESCl·i van iR, 3G.OOOil.
Coronel de infantaria JOR6Lúcio do Sonsa Dias, :~6.000tS.
Coronel de artilharia Fernnndo Car(loso de Albuquerque,

:3ô.OOO,s.
'I'onente-coronel do inlnntnriu Honrique Gomes, i30.000.~.
Mejor do extinto quadro auxiliar de nrtillun-in :\[111111(11
8im()(\s Tejo, 2ô.800·).
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Capitão de infantaria José Salvação Barreto,
Tem 21 anos de serviço e 80 períodos.

15.0191$20.

2.' Série

41) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir designados,
que, nos termos do artigo 31.° do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, passaram à situação de reserva:
Major de infantaria
Albano Augusto Dias, 25.678$80.
'I'em 2 aumentos, 42 anos (h~serviço e 9 períodos.
Capitão de imfanturia João rromaz GOlnçalves, 24.456$60.
'rem 1 nnrneuto , 53 aJ10S «le serviço e 240 períodos.
Capitão miliciano
dE' infantaria, do extinto quadro especial, J 000 António Gomes Alves Carneiro, 19.977$.
'I'em 2 aumentos,
:~9 anos de serviço e 34 períodos.
Capitão miliciano. de infantaria,
do extinto quadro especial, Matias dr Freitas, 22.805$. Tem 2 aumentos,
44 anos de serviço e 30 períodos.
Capitão mi licianode
infaaitar'ia,
ao extinto quadro especial, Anacleto Inácio de Campos, 16.247$40. 'I'em
1 aumento, ;n anos de SE'l'viço e 11 períodos.
Capitão rni lieiano ele iufaartaria,
do extinto quadro especial, J'oaquim Tosé ela Costa, 18.316$80. Tem 2 aumentos, 37 anos ,d,(' serviço e 23 períodoa.
Capitão miliciano
de in íantariu,
<lo extinto quadro e~pecial, Cosmo Pereira
de Lemos, 15.641$40. 'I'em 2
aumentos, a5 auos de serviço e 19 períodos.
Capitão miliciano
tle infantaria,
do extinto quadro especial, Amtóuio Souto, 18.309$. Tem 2 aumentos,
38
anos de serviço e 1 período.
Capitão miliciano de infa:ntaria,
do extinto quadro especial, Domingos Vaz Júnior, 20.866$80. Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 17 períodos.
Capitão miliciano
de infantaria,
do extinto quadro especial, Duarte Osdrio Fernandes,
22.272$. 'I'em 2 aumentos, 41 anos de serviço e 28 períodos.
Capitão miliciano
dl' infantaria,
do E'xünto quadro especial , Mário TiOPO (10 Carmo, 22.0GO$80. rrem 2 aumentos, 4:3 :.LHOSde HeHi~o o 15 pE'l'íoc1os.
Capitão
(lo serviço de a,(lmillisirar;ão
militar
AlfI'cclo
C'ri,._tillo Lrl1s('l!lH'l' Fernandes,
2a.3ü2$20. rrem 2 aumentns, -18 tlIllOS el(> s(']'vi~o ,p V5 pl'ríocl(!H:
Capitão (lo Kl'l'yiço de' a!1111illiKtração JlllJJtar Alfredo
Ferreira <1(' AX('Y('llo TiÔbo, 21.370$80. Tem 2 aunH'llto~,
lO nll()~ll(' K(,l'yiço r 18 ppl'íOlloR.
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Capitão do serviço de administração
militar
João J 0sino da Costa, 19.749$60.
Tem 2 aumentos,
39 anos
de serviço e 20 períodos.
Capitão do serviço de administração
militar
António
Tomé, 22.288$20.
Tem 2 aumentos,
42 anos ele serviço e 29 perfodoe.
Capitão do serviço dp adruiuiatração
militar
Pauliuo
Afonso Esteves, 19.766$40. Tem 2 aumentos, 39 anos
,de serviço e21 períodos.
Capitão
do serviço de administração
militar
Afonso
Alves de Araújo,
17.444$40.
Tem 2 aumentos
e 37
anos ,de serviço.
Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, Afonso de Albuquerque,
19.294$80.
Tem 1 aumento,
40 anos de serviço e 39
períodos.
Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, Alfredo Pereira do Carmo,
19.350$. Tem 2 aumentos, 38 anos de serviço e 65 periodos.
'I'enente xlo serviço xle arluiinialraçâo
militar
João (la
,Silva Marques IWo, 14.361$60.
Tem 2 aumentos e
35 anos de serviço.
'I'eneute do serviço ,de adminiaí.ração
militar Felisberto
Augusto Centeuo,
14.572$20.
'rem 2 aumentos
e 35
auos de serviço.
42) Pensões anuais qur compelem aos oficiais a seguir
,clpúgnucloH, qu<"
)lOS
termos
(lo decreto-lei
u.? 28:404, de 31 de Dezeuibro
ele 1937, trausitarum
para a situação :de reforma,
depois de deduzidos 4 por
cento para a Caixa Geral de ApoRentações:
Major de infantaria
Gustavo Arsénio Branco Vcul.uru,
25.920$.
Tem 35 anos de serviço e 28 períodos.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar António Monteiro, 24.768$.

Cap itão elo serviço de aclministraçfío
Augusto Carreiro, 20.736$.

militar

J'uvenal

43) Rectificadas
se pu hlicam as pcnsôcs a q uo têm
(1iroito os oficiais a soguir dosignad O~, nas' situacües do

2.' Série
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atribuídas:
'
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em substituição

Pela Ordem do Exército

n.O

N.o 11

50D

das que lhes foram

5) 2.a série, de 1932:

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Jacinto José Moreira, 18.99!M60. Tom 1 aumento,
40 anos de serviço e 19 períodos.
Pela Ordem do Exército n:" 13) 2.a série, de 1936:

Tenente de infantaria Josó Pedro Pereira, 9.715~80.
'I'em 1 aumento, 26 anos de serviço e 130 poriodos.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-

I.a Repartição

44) Nos termos do artigo 30.0 do decreto n.? 22:169,
de 2 de Fevereiro do 1933, se declara que o número de
alunos a admitir no primeiro ano da Escola Central do
Sargentos, no próximo ano loctivo, de 1938-1039, será
de sessenta.
45) Declara-se quo passa a tor inicio om 1 do Outubro
próximo o curso do transmissões (para sargentos), quo
deveria funcionar na Escola Prática de Artilharia em 15
do Setembro do corrente ano, ficando assim rectificada,
na parto relativa, a declaração quo sob o n. o 33 foi publicada na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de 11 de
Fevereiro último.
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Obituário

1938
JUBilo
/

»
»

Julho
»
»

1S-Coronel
reformado
Joaquim
Augusto
Lopes da
Costa Teriaga.
19 - Capitão reformado José Gomes,
29 - Coronel reformado Carlos Alberto Viçoso May.
1- 'I'cnente-coroucl,
na situação de reserva, Luiz Carlos de Almeida Casassa.
9 - Capitão reformado António Fernandes J üuio r.
9 - Tenente, na situação de reserva, Domingos
Felizardo da Cruz.
10-'Capitão
reformado João Maria Teixeira de Carvalho.

Rectificações

Na Ordem do Exército 11.° 7, 2.· séric, do correuto
I. 28.·, oude se lê: ,(1938», deve ler-se: ,(1928»,
Na Ordem do Exército 11.0 9, 2.- série, do corrente
1. 13.·, onde se lê: "Costa», deve ler-se: "Cota» j p.
onde se lê: «Siuiões», deve ler-se: "Soares» j e 1. 10.',
"José», deve ler-se: "Joaquim».

ano, p. 317,
auo, p. ·tW,
136, I.
onde se 10:

António de Oliceir« Salazar,
Está conforme.

o J\judante

Geucl'al,

\l."

BIBLlOT
MINISTÉRIO

DF\ GlJERRF\

do Exército

Ordem

2 .... Série

N.O 12

o

15 de Agosto de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo 1\1inistro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para irem a Inglaterra em missão de estudo relacionada
com o plano de rearmamento do exército:
'I'enentos Fernando José Ribeiro Duarte Silva e Manuel
Pinto Uachado de Barros ; alferes Fornundo Machado
Soares de Oliveira e Sousa e João Saraiva Corto Real,
todos da arma de aeronáutica.
Além elas desposas com trnnsportes
será foito a cada
um dos oficiais acima citados e a titulo de ajuda do custo
o abono diário do f, 2-10-00, tudo pago pela verba
constante do cupitulo 25.°, artigo G92.0, do orçamento
do Ministério da Guerra para o corrente ano.
"JIini::;tél'ioda <tuorra, 19 do Julho do 1938.··0", Subecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(VI •• dl\ polo Tribunal
<lo Contns 000 ~6 do Julho de 1';>38. Nilo
do

doridos

omolumool08,

no" tormos

do deerelo

D.

22:261).
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l." Repartição

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para irem à Itália em missão de estudo relacionada
com
o plano de rearmamento
do exército:
Tenente-coronel
de aeronáutica,
da Escola Militar de
Aeronáutica,
Alfredo
Delesq ue dos .Santos Sintra;
major de engenharia,
da Direcção da Arma de Aeronáutica, Henriq uo Mora; capitão de aeronáutica,
da
Escola Militar de Aeronáutica,
Ilum borto Pais Martins
dos Santos; tenentes de aeronáutica,
da Escola Militar
de Aeronáutica,
António Maria de Sousa Sarmento e
Venâncio Augusto Doslandes,
do grupo independente
de aviação de bombardeamento,
João Faustino de Albuquerque
de Freitas
e, do grupo independente
de
aviação de protecção
e combato, J oão Maurício Fernandes Espadanal,
o alferes de aeronáutica,
do grupo
independente
de aviação de protecção e combate, Fernando Ferreira
Pinto Resende.
Além das despesas com transportes
e expediente,
incluindo taxas telegráficas
011 de correio,
serão feitos a
estes oficiais, a titnlo de aj udas de custo, os seguintes
abonos diários: .t 3-00-00 ao primeiro dos oficiais citados e f, 2-10-00 aos restantes.
Ao chefe da missão serão ainda abonadas .e 30-00-00
a titulo de desposas do representação,
tudo pago pela
verba constante
do capitulo 25.°, artigo 692.°, do orçamonto do Ministério
da Guerra para o corrente
ano.
ID para tal efeito sorú abonada adiantadamente
a importância correspondente
à despesa provável
a fazer devendo
chefe da missão prestar contas dêsso aài~llltamento quando regressar
ao País.

°

Ministério da Guerra, 21 de Julho de 1938. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Gosta.

(Vi~a<lll pelo Tribunal
do Contas em 2G de Julho do 1938. Não
sao devidos emclumen tcs, nos termos do decreto n.? 22:257).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

N os termos elo decreto n,o 1G:070, de 25 de Setembro
.ele -1928, manda o Govôrno da República
Portuguosa,
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pelo Ministro
da Guerra,
conceder
a D. Margarida
Glória de Vasconcelos
e D. Emília Júlia de Vasconcelos,
órfãs do general de brigada reformado
António Maria
de Vasconcelos,
a reversão
da cota parte do subsídio
mensal de 6;$, que percebia
sua irmã D. Francelina
Adelaide de Vasconcelos,
falecida em 9 de Maio do corrente ano.
.
Ministério
da Guerra,
14 de Julho de 1938.-Por
delegação do Ministro da Guerra,
o Sub-Secretario
de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada polo Tril.Junal de Contas cm 21 de Julho de 1938. Não
ião d ev ld os emolumontos,
nos termos do decreto 11,° 22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
do 1928~ manda o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder o subsídio mensal de
Gil e a molhoria correspondente
a D. Antónia do N aseimente Costa () D. Mar-ia Eduarda
da Costa, respectivamente viúva e órfã do capitão reformado
.T oaquim Emiliano da Costa, falecido em 25 de Maio do corrente ano.
Ministério

delegação
Estado

da Guerra,
21 de Julho do 1938.-Por
do Ministro da Guerra,
o Sub-Secrotário
de
da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada polo Tribunal
de Contas em 3 do Agosto de 1938. São
dovidos omolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, do 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da Ropública Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder a D. Branca Judite
Mota Dias da Costa e suas filhas Júlia Mota Dias da
Costa o Maria Eugénia Mota Dias da Costa, viúva e
órfãs do cnpitão reformado António Maria Dias da Costa,
a reversão
da cota parte do subsídio mensal de
que
percebia
sou filho J oüo Mota Dias da Costa, o qual
atingiu dezóito anos de idade em 6 do mós corrente.

lia

Ministério
da Guorra,
29 de Julho de 1938. - Por
delegação do Ministro da Guorra, o Sllb-Secretário
elo
Estado da Guerra, Fe1'nando dos Santos Ooeta(VJsnun polo Trlbunal
do Contas em 4 de Agosto de 1;3~;. NAo
süc dO"Jd08 omolumontos,
IlOS tormos
do doeroto n. 2•• 257).

fio

516

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

2.' Série

11- RECURSOS
Ministério da Guerra -I.a Direcção Geral-

2. a Repartição

Por decretos de 6 do corrente mês:

..

Dado provimento ao recurso n. ° 2:480, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, na situação de reserva, Amadeu Acácio Salgado Dores, contra
o despacho do Ministro da Guerra, de 12 do Abril de
1938, que lhe indeferiu um requerimento em que pedia
quo fõssem incluídos na liquidação da sua pensão de
reserva 1 ano e 86 dias de aumento de tempo de ser"
viço, nos termos do decreto n." 11:374, de 22 de Dezembro de 1925, por ter fundamento legal.
Rejeitado o recurso n." 2:474, interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva,
António Marcelino Monteiro, contra o despacho do
Ministro da Guerra, de 25 de Março do 1938, que lhe
indeferiu um requerimento em que reclamava do facto
de não ter sido incluído na sua pensão de reserva o
segundo aumento do 10 por cento sóbre o sôldo, por
não se poder pronunciar sôbre o assunto.
Rejeitado o recurso n .? 2:476, interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronol, na situação de reserva,
Manuel da Conceição Silva, contra o despacho do Minis1ro da Guerra, de 2 de Abril de 1938, que lhe indeferiu um requerimento em que pedia a rectificação da
sua pensão de reserva, por se julgar com direito à
pensão mensal de 2.680~n8, correspondente ao limite
máximo, com o quarto aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, estabelecido para os coronéis pelo decreto
n." 20:247, d~ 24 de Agosto de 1931, por não se
'poder pronuncmr sôbre o assunto.
Rejeitado o recurso n. ° 2:482, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel
na situação
de reserva, Artur do Nascimento Nunes' contra o dospacho do. Min~st~·oda Guerra, .de 23 de Abril de 1938,
que lho indeferiu um requerimento em que pedia" a
rectificação da sua pensão de reserva com a inclusão
do segundo aumento de 10 por cento sobre o soldo
nronuncí
,
por não se po der
er pronunciar
sôbre o assunto.
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Rejeitado o recurso n.? 2:483, interposto perante o Conselho de Recursos pelo major, na situação de reserva,
José da Cruz Xerez, contra o despacho do Ministro
da Guerra, de 23 de Abril de 1938, que lhe indeferiu
um requerimonto
em que reclamava
do facto de não
ter sido incluído na sua pensão de reserva o terceiro
aumento de 10 por cento sôbre o soldo, por não se
poder pronunciar
sõbre o assunto.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral - 3. a Repartição
Por' decreto de 12 do COI 'rente mês:
Dado provimento
ao recurso
n. o 2:461, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo tenente do extinto
quadro de oficiais do secretariado
militar José Coelho
de Moura, por ter fundamento
logal, e em que recorria
do despacho ministerial
que lhe indeferiu um requerimento em que pedia o abono da gratificação
de comissão, da importância
de 4215 mensais, desde 22 de Abril
do 1935 a 31 de Março de 1937.

III - MUDANÇAS
DE QUADRO
Ministério da Guerra - l." Direcção Geral- 2.11. Repartição
Por pcriaria de 9 de Julho findo:
(Vlsndn pelo Tribunal
do Contas orn 26 do Julho do 1~38,Não
são devidos emolumontos,
!lOS termos
do deeroto 11,0 22:257).

Têm

iuerosso

no quadro dos serviços auxiliares
do
';:os termos do § 3.0 do artigo 7.0 do decreto-lei
n. o 28:402, do 31 de Dezembro de 1937, os oficiais dos
oxtintos quadros do secretariado
militar e au~iliar de
artilharia,
ao diante nomoados, devendo ser conSIderados
nesta situação desde as datas que lhos vão respectiva.
monto indicadas e mantendo as mesmas colocações:

exército,

Distrito de recrutamento e reserva n. o 14

Tenente do extinto quadro do oficiais do socretariado militar Bornardino
Lourenço Coolho , desde 1G de Junho
de 1938.
Regimento de artilharia

de costa n. o I

Tenente do extinto quadro auxiliar de artiIh~ria
Mouruto Chambcl, desde ó do Julho do 1938.
Grupo independente de artilharia

Tenente
do extinto quadro
Gn par, desde [) (lo Julho

Matias

de montanha n. o 12

auxiliar de artilharia
do 1938.

Josó
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DE SITUAÇAO

da Guerra _I.a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Por portarias de {) de Julho findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, José Joaquim Capela, que
de regresso do Ministório elas Colónias se apresentou
em 5 de Julho de 1938, preenchendo vaga no respectivo quadro.
Tenentes de infantaria, adidos, Ismael Joaquim Spinola
e Pedro da Silva Fornaudes, que, de regresso do Ministério do Comércio e Indústria, se apresentaram em
5 de Julho de 1938, preenchendo vaga no respectivo
quadro.
(Visadas pojo Tribunal do Contas cm 26 de Julho do 1938. Não
são dovídos

emolumentos,

nos tormos

do decrot o n.? 22:257).

A idos

Capitão de infantaria Daniel Fernandes do Aguiar e
alfores da mesma arma José Manuel de Sousa o Faro
Nobre de Carvalho, ambos da Escola Prática de Infantaria, por terem sielo roq uisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309,
de 23 do Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação desde 4 do Julho de 1938.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Carlos
Amorim Castanheira, do regimento de infantaria n.? 5,
J nstino da Silva Moreira e, do batalhão de caçadores
n." 5, António Coelho de Sampaio, por torom sido
requisitados pam dosempenhar comissões do serviço
dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, dovendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 7, 3 o 2 de Julho de
1938.
'I'euentos, do regimento de infantaria n.? 10, Augusto do
Espírito Santo dos Inocontes e, do regimento de infantaria n." 13, João Isidoro da Silva Alencastro, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentos do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo SOl' considerados nesta situa-
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ção, respectivamente, desde 1 de Julho e 13 de Junho
de 1938.
'I'enente do serviço de administração militar, na Escola
Militar de Aeronáutica, Salvador Pereira da Silva,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependento do Ministério das Colónias, nos tormos do artigo 4.° da lei n.? 423, do 31
de Agosto de 1915, no Depósito Militar Colonial,
devendo SOl' considorado nesta situação desde 1 de
Julho do 1938.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 7, Joaquim A.ntónio Júnior e, do batalhão do metralhadoras n. ° 2,
Alvaro Marques de Andrade Salgado, por torem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes do Ministério das Colónias, nos termos,
respectivamente,
dos artigos 9.° o 5.° do decroto
n.? 13:309, do 23 do JiIal'ço de 1927, devendo ser
considerados nesta situação desde 3 e 4 de Julho de
1938.
(Anotadas polo Tribunal do Coutas em 19 do Julho do 1938).
Alferes do serviço de administração militar, do regi
meato de infantaria n. o 17, António Coelho, por ter
sido nomeado para prestar serviço nas oficinas gorais
de material aeronáutico, devendo ser coneidorado nesta
situação dosdo J de Julho do 1938.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 28 de Julho

do 1988).

Capitão do infantaria, do Colégio Militar, J oaq tlim Auroliano Soares da Silva O tenente, do rogimento do
cavalaria n.? 8, José de Faria Hintzo Ribeiro Nunes,
por terem sido requisitados para desempenhar comissõos do serviço dependentes do Ministério do Interior,
na policia do sogurança pública, devendo ser considerados nesta situação,
respoctivamento, desde 30 do
J unho o 2 do J 111hodo 1938.
(Auotndu

polo Tribunal

do Contns

cm 29 do Julho do 1938).

Disponibilidade

Capitão de cavalaria, adido, Carlos Maria do Oarmo,
quo do regresso do Muiístério do Interior se. aprescntou cm 30 de .r unho do 1\)38, por ter dO.lxado do
prestar serviço na policia do sogurança públtclt.
'ln to Julho do 1938. Nito
(VI.aU" 1'010 'I'r-íbuuü l UO C ontns cm .v ( •
o 22'251)
são devldos omc lurncutc s, nos torruoe do docroto n.
.
.
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Reserva

Tenente-coronel, da Ln Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Acácio Augusto Correia Pinto e
capitãis, da Direcção da Arma de Artilharia, Manuel
Gustavo de Abreu e Sousa e, do grupo de artilharia
a cavalo n. o 1, Francisco de Seixas Gomes, todos do
artilharia, nos termos da alínea f) do artigo 31.0 do
decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n.? 28:4840, de 19 de Fevereiro último, dovendo ser considerados nosta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
Tenente-coronol José Guilherme Costa Coutinho do Vilhena, major J oão Alberto Barbosa Carmona e capitão Manuel Francisco Goulart do Medeiros, todos de
artilharia, adidos, em s01'\'i<;0no Ministério das Obras
Públicas o Comunicações, nos termos da alínea f) do
artigo 31.0 do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n. ° 28:484, de
19 de Fevereiro último, devendo ser considerados
nesta situação dosde 31 do Dezembro do ano findo.
(Vlsada pelo Tribunal de Contas em 26 do Julho do 1938. São
devidos emolumentos, nos tormos do decreto n.? 22:251).

Tenente-coronol de engenharia, adido, em serviço no Ministério das Obras Públicas O Comunicações, Jorge
Arsénio de Oliveira Moroira e capitão, do regimento
de artilharia ligeira n.? 1, Luiz Magnlhãis de Mendonça
Pimentol, nos termos da alíneaf) do artigo 31.° do decreto-loi n.? 28:402, de 31 de Dezembro de H)37, modificado pelo decreto-loi n.? 28:484, de Hl de Fevereiro
último, devendo ser considerados nesta situação desde
31 de Dezembro do ano findo.
(Vl~ada 1)~lo Tribunal do Contas em 26 do ,Tulho de 1038. NiLO
sao ôovtdos omoluruen toa, nos tormos do decroto n.? 22:257).

Majores, profossor da Escola do Exórcito Teófilo de
Sonsa Leal de Faria e, cm serviço, no Ministério das
Colónias, Francisco dos Santos Pinto 'I'eixoira no
da Educação Nacional, Uerculano Amorim Fer;'eim
e, no das Obras Públicas e COll1l1nica\ões Eduardo
Evangelista do Carvalhal, o capitãis, em ~el'Yi\o no
Ministério das Colónias, M..irio Josó Forreirn Mendes
o Marcial Simões do Freitas o Costa, todos de engonharia, adidos, nos termos da alínea f') do urtico 31.°
do decreto-lei n." 28:402, do 31 de Dezembro d~ Hl37,
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modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerados nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visa~a pelo Tribunal (Ie Contns om 26 do Julho de 1938. São
devidos euiolumeutoa,
nos termos do decreto n. o 22:257).

Cal~it~o de infan~aria, do cof~'o de previdôueia dos ofiCHUS
do exército metropolitano, Camilo de Sena de
. Oliveira, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28;404, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter desistido do prestar as provas de aptidão profissional para o pôsto imediato, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Junho de 1938.
Capitão de engenharia, adido, em serviço no Ministério
das Obras Públicas e Comunicações, José António Miranda Coutinho, nos termos da alínea f) do artigo 31.°
do decreto-lei n. ° 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n. o 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visadns pelo ,T"ibllunl do Contns em 26 do Julho de 1938. Nlio
são devidos omcluuioutoe, nos termos do docreto n.? 22:257).

Oapitãis milicianos de artilharia, do extinto quadro especial, do grupo de artilharia contra aeronaves, Francisco da Silva Pinto e adido, em serviço no Ministério
das Colónias, António Esqutvel nos termos da alínea a) do artigo 31.0 do decreto-lei n.? 28:402, de 31
do Dezembro do 1937, modificado pelo decreto-lei
n. ° 28:-184, de 19 de Fovoroiro último, devendo ser
cousiderados nesta situaçâo desde 31 de Dezembro
do ano findo.
a
Capitãis do serviço de administração militar, da 3. Repartição da 2." Direcção Geral dêsto Ministério, Carlos Grave, o adidos, om serviço no Ministério das
Colónias, Xlanuol Tavares Ribeiro da Silva o no Ministério do Interior, na polícia de segurauça pública,
Alvaro Fernandes Gonçalves, nos tormos da alínea f)
do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezombro de 1937, modificado pelo decreto-lei n." 28:484,
de 19 do Fevereiro último, dovendo ser considerados
nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Yj$llIlns pelo Tdhullnl
devidos omolumontos,

do Coutas em 26 do Julbo do 1938. São
nos tormos do docroto n.? 22:257).

Tenentes , do roO'imento
do infantaria n. o 19,
n
d Júlio
. I Albano Pereira Durão e do extinto quadro e pICm ores
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militares, no mesmo extinto quadro, António da Silva
)lonteiro, nos termos da alínea a) do artigo LOdo
decreto-lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro de 1937,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 26 e
21 de Junho do 1938.
.
Tenentes, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, António do Nascimento Riboiro Macário e do serviço do
administração militar, do batalhão de metralhadoras
n. ° 2, Adriano Simões de Sonsa Ribeiro, nos termos
da alínea f) do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402,
de 31 de Dezombro do 1937, modificado polo docreto-loi n.? 28:484, de 19 do Fevereiro último, devendo
SOl' considerados
nesta situação desdo 31 de Dezembro do ano findo.
Tenonto do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
grupo indepondento de artilharia do montanha D.O12,
Abílio Guimarãís, nos termos da alínea c) do artigo 31.°
do decreto-lei n." 28:402, ele 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei D.O 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo SOl' considerado nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Yisndns pelo Tribunal
de Contas em 26 (lo Julho de 1938. Não
são dcvldos omotumont os, nos termos elo decreto n,? 22:257).

Baixa do serviço

Tenente-coronel miliciano médico do reserva Eduardo
Fernandes de Oliveira, nos termos do § 5.0 do artigo 61.° do decreto D.° 12:017, de 2 do Agosto do
1926, por ter atingido o limite ele idade, devendo ser
considerado nesta situação desde 18 do Maio de 1938.
(Anotado

POI"

pcl o Tribunal

do Contas

om 22 (lo Julbo

do 1938).

portarias de 16 ele Julho findo:
Adido

Alferes, do batalhão de caçadores n.? G, António do Oliveira Liberato, por ter sido requisitado para dcsompenhar uma comissão de serviço dependente elo l\linistório do Intorior, na guarda nacional republicana
devendo SOl' considerado nesta situação desde 0 d~
Julho ele 1938.
(Anotado

pelo 'I'rlbunal

de Contas

001

25 do Julho

do 1D38).

2,· Série
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Disponibilidade

Tenente de artilharia,
adido, Firmiuo José Miranda
Costa, que de regresso do Ministério das Colónias
apresentou
em 14 de Julho do 1938,

da
se

(Visada polo TrIbunal do Contas em 1 do Agosto de 1938. Não
são dovidos omolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257),

Reserva

Coronéis,
do regimento
de infantaria
n." 14, Albertino
José de Serpa Côrte Real e, de artilharia,
da frente
marítima da defesa de Lisboa, J oão Lapa Fernandes
Manuel, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do docreto-lei n.? 28:4:04, de 31 de Dezembro de 1937, por
~erelll sido _julgados incapazes do serviço activo pela
Junta hospitalar
ele inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 20 e 27 de
J unho de 1938,
(Visadas pelo Tribunal do Contas om 1 do Agosto do 1938. Não
são devidos omolumontos,
nos termos do docreto 11,° 22:257).

Tenente- coronel
do serviço de administração
militar,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Armando A l1~usto Campos de Oliveira Pinto, nos termos
da alínea f) do artigo 31.° do decreto-lei n." 28:402,
do 31 de Dezembro de 1937, modificado. pelo decreto-lei n." 28:484, de 19 do Fevereiro
último, devendo
ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro
do ano findo,
(Visada pelo TriLnoal do Contas 001 1 de Agosto de 1938. São
devidos emolumentos,
nos tormos do decreto Il.O 22:257).

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do Conselho Suporior de Promoções, J osé Salas,
nos tormos da alínea a) do urtigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atíngido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta
situação desde 7 do Julho do Hl38.
Capitão, do regimento de artilb aria ligeira n." 3, Aloxandre de Vasconcelos
e Sá (Silvares), nos termos da alinea b) do artigo 1.0 do decreto·lei n.? 28:40~, do 31 de
Dezombro
de 19:37, por ter sido julga~o lUcaraz do
serviço activo pela junta hospitull1r de lIlspec<;ao, d~vendo ser considorado nesta situU<;rLOdesde 31 do Maio
de 1938.
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Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, do depósito geral de material de aquartelamento, Manuel Duarte Pereira Santos Ribeiro, nos termos da alínea a) do artigo 31.°
do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n. ° 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visadas pelo Tribunal do Coutas om 1 do Agosto do 1938. Não
são devidos emolumontos,
nos termos do decroto n.? 22:257).

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 7, José Gomes Teixeira, nos
termos da alínea a) do artigo 31.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro do 1937, modificado
pelo decreto-lei n ," 28:484, de 19 de Fevereiro último,
devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Dezembro do ano findo.
Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, da 3." Repartição da 2.11
Direcção GoraI dôste Ministério,
Artur Ribeiro de
Almeida, nos termos da alínea a) do artigo 31.° do
decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n. ° 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visadas 1'010 TrIbunal do Contas cm 1 do Agosto do 1938. Silo
dcvldos emolumentos,
nos tormos do docroto D,O 22:257).

Reforma

Tenente, na situação ele reserva, Vergílio Augusto da
Rosa Mendes, nos termos da alínea b) do artigo 2.0
do decreto-lei n. o 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937,
:por ter si~o julga~o incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Julho de 1938.
(Anotada

1'010 Tribunal

do Contns om 28 do Julho do 1938).

Por portarias de 23 de Julho findo:
Adidos

Capitão do serviço de administração militar, da 3.11 Repartição da 2. a Direcção Gornl dôste :\Iinistério, J oito
Coelho Lopes e tenentes, do regimento de infantaria

2." Série

ORDEM DO EXEROITO N." 12

525

n.? 14, Emílio Heitor dos Santos, do batalhão de caçadores n.? 2, Carlos Oliveira da Silva Ohainho do batalhão de caçadores n. o 6, João Rebêlo , de infantaria,
do. quartel. general da 3. a região militar, Adélio Ferreira da SIlva e alferes, do rezimento de infantaria
n. 0. ~O, Joaquim Augusto Oordei~o, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
d.ependentes
~o Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo
ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 19, 20, 19, 22, 18 e
17 de Julho de 1938.
Alferes, do batalhão
de metralhadoras
n." 1, Joaquim
J údice Leote Cavaco, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério das Oolónias, nos termos do artigo 9.° do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado
nesta situação desde 16 de Julho de
1938.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 2 de Agosto de 1938).
Reserva
Ooronel, do regimento
de infantaria
n.? 1, Raúl Silvão
Loureiro,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo docreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Julho de 1938.
Tenentes-coronéis
médicos, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, Afonso José Maldonado e, do hospital
militar regional n.? 1, António Pereira Barbosa, nos
termos
da alínea b) do artigo
1.0 do decreto-lei
n. ° 28:404
de 31 de Dezembro
de 1937, por terem
sido julgados
incapazes do serviço activo p~la junta
hospitalar
de inspecção,
devendo
ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 13 e 27 de
Junho de HH38.
Capitão, do regimento
de infantaria
n. ° 7, Amílcar de
Sousa Ferreira,
nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto lei n.? 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado
incapaz do serviço acti:,o pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Julho de 1938.
Capitão de infantaria, da Escola do Exército, Guilherme
Carlos Oom e tenente, do batalhão de caçadores n. ° 9,
Numa Pompeu Pereira da Silva, nos termos da alínea c)
do artigo 1.° do decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezombro de 1037, por terem desistido de prestar as
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provas do aptidão profissional pf\ra o põsto imediato,
devendo ser considerados nesta situação, rospectivamente, desde 2 o 4 de Julho de 1938.
(Visadas pelo Tribunal
do Contas em 8 do Agosto do 1938. Não
são devidos emolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Reforma

Coronéis Constantino Augusto dos Santos e Frederico
Ernesto da Fonseca Oliveira e major José Eduardo
Abrantes o Silva, todos na situação de reserva, nos
termos da alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei
n. ° 28:404, de 31 do Dezembro de 1937, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 2 de Fevereiro
e 23 o 21. de Junho de 1938.
Capitão, na situação de reserva, Henrique Leal de Magalhãis, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por
tor sido julgado incapaz do todo o serviço pela j unta
hospitalar do inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Julho de 1938.
(Anotadas

POl'

pol o Tribunal

do Contas

cm 4 do Agosto

do 1938).

portarias de 30 de Julho findo:

Nula B de nenhum efoito a parte da portaria ele 16 do
Maio último, insorta na Ordem do Exército n. ° 7,
2.a série, do corrente ano, que passoLl à situação do
reserva o capitâo veterinúrio, da 4. Repartição da
2.a Direcção Geral dêsto Ministério, António Tavares
Lebre, por so ter reconhecido que ostá abrancido
pelo § único, alínea b), do urtigo 31.0 do c1ecret~-lei
n. o 28:402, de 31 do Dozem oro de 1937, modificado
pelo decreto-lei n." 28:484, de 19 de Fevereiro último.
fi

(Visada pelo Tr-ibunal de Contns em 13 de Agosto do 1938. Não
são devidos omotumoutos,
liOS termos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Eduardo Francisco Ribeiro
que de regresso elo Ministério das Colónias se apre~
sentou em 28 ele Julho de 1938, preenchendo vaga no
respectivo quadro.
(Visada polo 'I'rlb un al do Contas om 13 do Agosto do 1938. Não
silo dovldos omolumeut os, TIOS turmas do docroto 11,° 22:257).
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Ouadl'o da arma de cavalaria.

Tenente de cavalaria,
adido, Ápio Felisberto
Nunes de
Almeida, que de regresso do Ministério das Colónias
se apresentou
em 25 de Julho de 1938, preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(VIsada poIo 'I'ríbunnl ela Contas om 13 do Agosto do lnS8. Não
são dovidos omolumentos, llOS termos do decroto n.? 22:257).

Adidos

• Tenente, do batalhão de motralhadoraa
n. o 2, Francisco
Marcos Lopes Leitão, 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 2·1 ele
Julho de 1938.
'I'enontes,
do regimento
de infantaria
n.? 6, Eduardo
Maria Correia Gaspar e, do regimento
de infantaria
n.? 20, Isaúl da Conceição Ferreira,
por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do Ministério
das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo SOl' considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 20 e 26 do Julho de 1938.
Alferes de infantaria,
da escola prática da arma, J oão
Augusto da Silva Bossa o, do regimonto do infantaria
D.O 16, Fernando
IIomem da Costa, por terem sido
req uisitados para desempenhar
comissões de serviço
dopendentes
do Ministério das Colónias, nos termos,
rospectivamento,
dos artigos 31.° e 9.° do decreto
n.? 13:309, ele 23 de Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação
desde 23 e 25 de Julho
de 1938.
(Anotadas pelo Tribunal de Conlns cm 5 do Agosto de ln38).
Disponibilidade

I

Capitão do artilharia,
adido, Josó Joaquim da Silva e
Costa, que de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 29 de Julho do 1938.
(Vls nd a pelo 'I'riuunnl do Contas om 13 do Agosto do 1;~~;.;;ii)O
são devidos omolumen tos, nos termos do decreto n ........... :.>7.

Reserva

General,
director da arma do cavalaria, Manuel Umbe3
lino Correia Guedes, nos termos da 2. parte da alínea c) do artigo LOdo docreto-Ioi n. o 28:404, de 31
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de Dezembro de 1937, devendo ser' considerado nesta
situação desde 22 de Julho de 1938.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Agosto do 1938. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto
22:257).

D.·

Capitão miliciano de infantaria, do extinto qnadro especial, no mesmo extinto quadro, Jorge Frederico Tôrres
Velez Caroço, nos termos da alínea a) do artigo 31.0
do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n. o 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 13 do Agosto de 1938. São
devidos omolumontos, nos tormos do decreto n.· 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão de artilharia, adido, com licença ilimitada, António Maria Fernandes, nos termos da alínea C) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter desistido de prestar as provas
de aptidão profissional para o pôsto imediato, e de
harmonia com o artigo 1.0 do decreto u.? 21:959, de n
de Dezembro de 1932, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 de Julho de 1038.
(Visada
são

pelo Tribunal do Contas cm 13 de Agosto de 1938. Não
devidos omolumontos, DOS termos do decreto n.? 22:257),

Reforma

Coronel Alberto da Silva Pais e tenente-coronel Luiz
Carlos da Cunha e Almeida, ambos na situação de reserva, nos termos do artigo LOdo decreto n. o 25:317,
de 13 de Maio de 1035, devendo ser considerados nesta
situação desde 8 de Julho de 1938.
(Anotada

P01'

portarias

pelo Tribunal

de Contas cm 10 do Agosto de 1938).

de 9 do corrente mês:
Reforma

Tenente-coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, da direcção da arma, José Joaquim Ramos,
nos tel:mos do artigo 1.0 do decreto n.? 25:317, de 13
de Maio de 1935, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1038.
(Visadas pelo Tribunal do Contas om 11 do Agosto do 1938. Nilo
silo devido. emolumentos, n08 termos do decreto D.o 22:257).
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Demitido do serviço do exército o
formado, José Joaquim Ramos,
tigo 30.0 do decreto n,o 23:~03,
de 1933, devendo ser considerado
27 de Julho de 1938.
(Anotada

pelo Tribunal
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tenente-coronel
renos termos dd arde 6 de Novembro
nesta situação desde

de Contas

em 11 de Agosto. de 1n3S).

Repartição

Geral

PaI' portaria de 28 de Junho do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Julho do ln3S. Não
são devidos emolumentos,
nos termo. de decreto n,? 22:257).

Reforma

Enfermeira militar, em serviço no hospital militar principal de Lisboa, Maria de Lourdes, nos termos dos
artigos 25.0 e 27.0 do decreto n.? 4:756, de 28 de
Agosto de 1918, por ter sido julgada incapaz de todo
o serviço pela j unta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerada nesta situação desde 13 de Junho de
1938.

vMinistério

PROMOÇOES

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.a Repartiçao

Por portaria de 9 de Julho findo:
(Visada pele TrIbunal
devidos emelumentes,

de Couras em 1 de Agosto. do lÜ3S. São.
nos termos do decreto
22:257).

D.·

Extinto quadro especial de oficiais milicianos

de infantaria

Capitão miliciano, o tenente miliciano de infantaria, do
mesmo extinto quadro, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Amadeu da Paz Olímpio.
Por portalias

de 16 de Julho findo:

Quadro da arma de infantaria

'I'enente-coronol, O major,
n.? 1, Aurelio Figueiredo

do batalhão de caçadores
Nunes da Silva.

(Visada polo Trlhunal
de Centas om 27 do Julho do lÜS8. Silo
devidos emolumoutos,
D08 termos
de decreto D.· 22:257).
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Batalhão independente de infantaria

n. o 23

Tenente-coronel, comandante, o major de infantaria, do
comando militar dos Açôres, João Alpoim Borges do
Canto.
(Visada polo Tribunal do Contas om 27 do Julho de 1938. São
devidos

omolumentos,

nos termos

Distrito de recrutamento

do decreto n. 022:257).

e reserva n. o 9

Tenente-coronel,
sub-chefe, o major, do regimento
infantaria n." 18, José Zeferino de Sequeira.

de

(Visada pelo 'l'ribunal de Contas om 1 do Agosto de 1038. São
dovidos emolumentos, nos termos do decreto D. o 22:257).

Adido

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional re,publicana, José António Castilho.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em 1 d. Agosto de 1938. São
devfdoa emolumentos, nos tormos do <I."nl.o JI.o 22:257).

Por portarias

de 23 de Julho findo:

Ministério da Guerra - I.· Direcção Geral - I.' Repartição

Coronel, o tenente-coronel
Ascensão Valdez.

de infantaria,

chefe, J os6 de

Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 2.· Repartição

Coronel, o tenente-coronel de infantaria,
IIolbeche Correia de Freitas.

chefe, José

Escola Prática de Infantaria

Coronel, comandante, o tenente- coronel, do batalhão de
caçadores n. o 1, Raúl Verdades de Oliveira Miranda.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria,
arma, Artur Leal Lõbo da Costa.
Regimento de infantaria

no quadro da

n.· 14

Coronel, comandante, o tenente-coronel, do batalhão de
caçadores n.? ~, Alexanuro do Paiva Faria Leite
Brandão.
Regimento de Infantaria n.· 21

Coronel, comandante, o tenente coronel do rezimonto de
infantaria n." 2, José Garcia Marques Godi~lho.

~." Séri~
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DistrilB .. .-rldlilnse:na e reser. n.O 5
Cill'O!OOL, chefe, o tenente-coronel, do hatalhãc
dores n," 2, Ciuiaco José da Cunha Júnior.

de caça-

Distrito de rvcruta.men.to e reserva n.. 10

Coronol, chefe, o tenente-coronel, do regimento de infantaria n." 10, Teófilo Maurício Constan ino de Moraís.
Distrite dlt r8&rutament8 e reserva

R.O

17

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, da 3. a
Repartição
da I." Direcção Geral deste Ministério,
António Augusto VttOlf Subo.
tVisadas pelo Tribuna'
dsvídos emolumentos,

de Contas om 5. de Agosto de 1938 •.Silo
nos termos do decreto n.? 22:251).

Regimento de ínfarrt'aría n.· 2
Tenente-coronel, segundo comandante, o major de intantaria, adido, em serviço no Colégio Militar, Henrique
dos Santos Nogueira.
Didrita de rurutam8nbl. e retel!Va

LO

4

Coronel, chefe, o tenente-coronel, do batalhão de caçadores n.? 4, Abel Aftgus~ Tõrres.
Direcção do serviço de saúde militar

Tenento-coronel médico, chefe da L." Repartição, o major médico, director do hospital militar auxiliar do
Belém, António Monteiro de Oliveira.
(Visadas polo Tribunal
do Ocntna OIU 8 de Agosto de 1938. Sã!)
U'rldo. e"",lulIIlIltOfl, DlJI!r I1Ilr1WJI do W!1lI8ÚI n.o 22:.ll51).

Por portarias de 30 de Julho findo :
Mitlistérie da Gu.rra - 2." Dilec.çãa Geral- 3.' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço António Pinto dos Santos.
(VIsada polo Tribunal
de Coutas em 8 do Agosto de 1988. Sr.!)
devld.,. emolumonlos,
u.. tOftDOI do de reto n,· 22\237).

~

....

o .... iafutaria

n.OU

Capitão do serviço de administraçãa militar, o tenente
do moamo serviço Luiz Gago Nobre de Lacerda Júnior.
(VIsada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

<lo Coutas om 8 do Allosto do 1(13 • Sit"
00. ter ....
do dlOueto nO lII!:!l!I'l).

..
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Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, chefe da 2.a Repartição, o tenente-coronel, do
regimento de cavalaria n.? 7 Fernando Pereira Coutinho.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 9 de Agosto de 1938. São
devidos emolumentos,

nos tormos do decreto n.o 22:257).

Escola Prática de Cavalaria

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de cavalaria Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho.
(Vlsnda pelo Tribunal de Contas em 9 de Agosto de 1938. Silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Regimento de cavalaria n.· 4

Coronel, comandante, o tenente-coronel,
dante, Júlio Augusto de Oliveira.

segundo coman-

(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Agosto de 1938. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Inspecção da arma de aeronáutica

Capitão, o tenente de aeronáutica,
capitão, António Gonzaga Pinto.

com' a patente

de

(Visada polo Tribunal de Contas om 8 do Agosto de 1938. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do decroto n.? 22:257).

Grupo de aviação de informação n.O I

Tenente-coronel,
O major de aeronáutica,
José Pedro Pinheiro Oorreia.

comandante,

(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Agosto do 1938. 81\0
devidos emolumontos, DOS termos do decroto n.? 22:257).

Adido

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tenente
miliciano de infantaria, do mesmo extinto quadro, adido,
em serviço no Ministério das Colónias, Leonel Holi
Lobão Ferreira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 (lo Agosto do 1938. São
devidos emolumentos, nos termos do decroto n.? 22:257).

Por portaria de 2 do corrente mês:
(Visada pelo Tribnnal de Coutns em 13 de Agosto de 1988. sao
devidos emolumento"
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de cavalaria n.O 8

'Major, o capitão de cav alaria Francisco
Cabral de Quadros.

José Cardoso
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E TRANSFERÊN CIAS

Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 12 de Julho .findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Julho de lP38. Sã",
devidos emolumentos, n08 termos do decreto n, o 22:257).

N omeado O primeiro sargento do extinto quadro de
sargentos do secretariado militar Cristóvão Joaquim
Freire para o desempenho do cargo de amanuense
do Tribunal Militar Especial de Lisboa, em substituição do seguudo sargento do mesmo extinto quadro.
Camilo de Matos Júnior, que é exonerado daquele
cargo.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 21 de Junho do corrente ano:
(Visada polo Tribunal do Contas om 3 do Agosto de 1938. Nãosão dovidos omolumontos, nos tormos do decroto 0,° 22:257) ...

Tribunal militar territorial

do Pôrto

Reconduzido por mais três anos no cargo de juiz auditor, a contar de 20 de Julho do corrente ano, o bacharel Alfredo Alencoão da Fonseca Bordalo.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 9 de Julho .findo:
Exonerado do comandante da formação do Colégio Militar o capitão de cavalaria Oarlos Alexandre Rodrigues
de Soure, colocado no regimento de cavalaria n.? G
pela Ordem do Exército n," 13, 2." série, do 1937.
Exonerado de subalterno do corpo de cadetes do óxercito o tenente de infantaria José Joaquim de Almeida,
por tor sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério das Colónias, pOI'
portaria de 18 de Junho de 1938.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas om 22 do Julho de 1938).

ORDEM IDO lEXtRCl'rO

N:o 12

2.' Sér.ie

C.olé,gio Militar
Comandante
da formação, o capitão de cavalaria, comandante de 1c.Q)!J.l'lpan,hIi·a~ Décio 'rii.t@ ,dia Si.~'Vteira Freitas.
(Visada
8[0

pelo Tribunal
do Contas em 26 do Julho do 1938, Não
d .. vldos cmotmuentes,
'nos t..,.mos ,d.. ·de.Ql\Olo n.0 22:257).

D.ii_cinasgerais de maltll\~1 .a.eroAáutioo

Alferes do serviço de administração
militar, do rogimento
de infantanía n,° 1.7, A.ntóJa.Í.o CooJl.I,o, nos terIDJ)S (La
base n.? 1.5 do decreto n.? 14.:l28., de lG de A,go.sto de
1.92.7"earfigo 6.o.do decreto n." 16.:134, da mesma data.
('\Uslltla pdloJrrlbnu"l
·devidos emolumontos,

Por portarias

de ·Oon tas ron 1 de ArDBflo ·do 1988. São
nos termos do decreto n,· 22:257).

de 16 de Julho .findo:
Colégio Militar

do comandante
do companhia o capitão de
Joaquim Aureliano
Soares da Silva, colocado na situação de adido, por portaria de O do Julho

Exonerado

infantaria

ele 1938.
Comandante

cavalaria

(I\:!,otado

pelo T'rfbunal

do companhia,

11.° 1, Jucques

do Co.1tas om 28 do Julho

do 1938).

o capitão, do regimento do
Rafael Sardinha da Cunha.

(Visada polo Tribunal
de Contas em 1 ae Agosto de 1M8. Nilo
silo dl1Vido. emolumentos,
nOl! I.ormol,dll aeOl'oto 11.·:22:257).

Por portaria de 18 ele Julho findo:
Nomoado chefe da 2.a Repartição
da 1.:1 Direcção Geral
dêste Ministério
o tenerrto coronel, ,do l'eglimento de
infantaria
n. o 5, J OSÓ IIolbecho Correia do Freitas.
,(Visada polo Teibunaí
tlevldo8 emolumentos,

POI' POI'ÜO'Üt

do Conlas cm t de ~o.lo
do 1938. Rão
nos 'ÍIl1'l110t1do·dol'l't1to n.'" 22:1l:\7).

de 21 de Julho finde:

Nomeado ?h,efo ~a La Rcpnrfição da 2.a Dir0c~üo Geral
dõsto l\Ifmlsténo o tono.nto-coronel de artilharia Roque
do Sequeira Varejão,
(Vlsncln pelo Tr lhunal do Contas em 8 de AgoMto do lQS8, Silo
devidos omolumoJlIOlB, n.,. 'AlUnOI do 40eroto 11.022:257).
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Por portaria de 22 de Julho fiado:
Nomeado chefe da 1. a Repartição
da La Direcção Geral
dêsto Ministério
o tenente-coronel.
do regimento
de
infantaria n.? 9, José de Ascensão Valdez.
(VIsada pelo Tribunal do Contns em R de Agosto do 1938. Silo
devldo s emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

POJO

portarias de 23 de Julho findo:

Exonerado
o major de artilharia,
adido, professor
da
Escola do Exército,
Edmundo
da Costa Padesca, do
cargo de director da fábrica de equipamentos
e arroios,
funções que dcsempeuhayu
cumulativamente
com as
de professor
da referida Escola, como consta da portaria do 31 de Março de 1937.
Exonerado
das funções que exercia nas oficinas gerais
de fardamento
e calçado
o capitão do serviço de
administração
militar, adido, Artur Maria Ramos Tarana, por tor transitado
para o Ministério do Interior,
a fim de prestar serviço na guarda nacional republicana.
(Anotadas

pelo Tribnnal

do Contns em 4 de Agosto

de 1938).

Escola do Exército
Exonerado
de segundo
comandante
o coronel de artilharia José Augusto de Beja Neves, colocado na Direccão da Arma do Artilharia,
por portaria de 28 de
Maio do corrente ano.
Exonerado
de adjunto
do segnndo comandante
o tenonte-coronol
de cavalaria
Higino Sanches Ferreira
0
Barata, colocado no regimcnto de cavalaria 11. 2, por
portaria <1(\ ~8 de Março do corrr-nto ano.
Exonerado
dn comnudnnte do corpo do alunos o major
de infantaria
Henrique de JCRUS o Silva Escudeiro,
colocado na situação dll adl.lo , por portaria do 7 do
Junho do cort'oute ano.
('\nol.da

pelo Tribunal

do Conllls em J do Agosto do 1!13~).

Se"llIldo comandante
interino, o tonento-coronel
de infantaria, da Escola Contrul do Oficiais, João Augusto
de Fon tos Poreirn de :\[clo.
Adjunto (lo sl.guodo COIU ndnnto, o major, do regimento
de cavlllnria n. o 7, Luiz Filipe Carneiro de 8011sa e
Faro.
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Comandante do corpo de alunos, o capitão de infantaria, da 2.3 Repartição
da L." Direcção Geral dêste
Ministério, Luiz Augusto Blanqui Teixeira.
(Visada pelo Tribunal do Contns em 10 de Agosto de ln38, São
devidos emolumentos,
nos termos do docroto n,? 22:257),

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral - 1.' Repartição

Major médico, do hospital militar regional n.? 3, Gilberto
Carrilho Xavier,
Ministério da Guerra - I." e 2," Direcções Gerais

Presidente do conselho administrativo, o coronel, na
situação de reserva, Luiz Cândido da Silva Patacho.
Direcção da Arma de Infantaria

Major, do regimonto de infantaria
nando Ribeiro Artur,

n." 3, Máximo Siso-

Quadro da arma de infantaria

Coronel, comandante da Escola Prática
Ernesto Gonçalves Amaro,

de Infantaria,

Regimento de infantaria n,O 21

Exonerado de comandante o coronel do corpo do estado maior Vitorino Henriques Godinho, por tor atingido o limite do idade para passar à situação de reserva.
Batalhão de caçadores n.O5

Tenente, do regimento de infantaria
Lima Ferreira de Carvalho.

n.? 17, Francisco

Batalhão de caçadores n,· 7

'I'enente de infantaria,

do Cológio Militar, Carlos Alvos.

Escola Prática de Artilharia

Alferes, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, António
Braancamp Sobral.
Escola Prática de Cavalaria

'l\'nen,te do extinto quadro de picadores militares, do
reglmen~o de cavalaria u.? 1, Augusto Sorras Pereira,
por pedir.
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Escola do Exército

Bibliotecário, o major, na situação de reserva, José da
Cruz Xerez.
Secretário do conselho administrativo, o tenente do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da
2. a Direcção Geral dêste Ministério, José Henriq ue de
Sousa.

Por portarias de 30 de Julho findo:
Regimento de infantaria n.· 14

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento e reserva n. o 14, Bernardino Lourenço Coelho.
Regimento de infantaria n.· 15

Capitão de infantaria: no quadro da arma, José António
Guerreiro Rebeca Júnior.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente de infantaria,
Silva Fernandes.

no quadro

da arma, Podro da

Batalhão de caçadores n.· 7

Tonentes de infantaria, no quadro da arma, Ismael
Joaquim Spinola e José Joaquim Capela.
Alferes miliciano) licenciado, do regimento de infantaria
n.? 1, Fernando Azêdo Duarte, por pedir.
Distrito de recrutamento

e reserva n." 19

Tenente, na situação de reserva,
Durão.

Júlio Albano Pereira

Comissão técnica da arma de cavalaria

Vogal permanente,
Alvos POrto.

o capitfw de cavalaria Ricardo José

Escola Prática de Cavalaria

Capitão do cavalaria,
elo Carmo.

no quadro da arma, Carlos Maria

Regimento de cavalaria n." 7

Ma)'., 01' do rorrimonto
de cavalaria n. o 4, Inácio
t>
Risq 1I0S Pereira.

Caldeira
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Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita

Tenente,

na situação

de reserva,

António

Falcão.

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

Exonerado
de vogal o general J osé Alberto
da Silva
Basto, por pedir.
Vogais,
os generais
Carlos Maria Poreira dos Santos
o Tasso de Miranda Cabral.

Por portarias

de 6 do corrente mês:

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

Tenentes do serviço de administração
militar, do batalhão
de ciclistas n.? 1, João Rebelo Simões e, do 2.0 grupo
do regimento
berto Canedo

Direcção

de sapadores
de Miranda.

de caminhos

1.' região militar
do serviço de obras e propriedades

de forro,

Al-

militares

Capitãís,
do regimento
de sapadores
de caminhos
de
forro, Lniz Gonzaga
dos Santos Moura e Joaquim
Francisco
Alves.
Tenente,
do regimento
de sapadores
dos caminhos de
ferro, Adriano Brandão do Vasconcelos.
Quadro da arrsa de infantaria

Capitão, do batalhão de ciclistas
de Almeida Topinho.

n.? 2, Manuel Bernardes

Regimento de infantaria n. o 2

Tenente,
do batalhão
"Machado, por pedir.

de metralhadoras

n. o 3, Manuel

Regimento de infantaria n. o 3

Alfores do quadro dos serviços auxiliares
do oxército,
do 2.0 grupo do regimou to da sapadores
de caminhos
do forro, Jos6 Manuel da Cunha Guim arãis.
Regimento de infantaria n.· 4

Alferes, do batalhão
Vieira 'I'avares.

de ciclistas

n.? 1, Viriato

do Freitas
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Regimento de infantaria n.· 5

Tenentes,
do batalhão de ciclistas n.? 2, Álvaro Ferreira
Godinho,
Francisco
Raimundo
Rodrigues
Serrão e
Júlio Alberto Gomes de Carvalho
e miliciano, licenciado, J oaq uim de Almeida Rodrigues Anjinho.
Alferes milicianos,
licenciados,
do batalhão de ciclistas
n. o 2, José Faustino Duarte e Mário Fialho Lopes.
Regimento de infantaria n.· 7

Comandante,
o coronel de infantaria,
da direcção da
arma, José Tristão de Bettencourt.
Tenentes,
do batalhão de ciclistas n." 2, Alfredo da Silva
Cardoso e José Simões.
Regimento de infantaria n.· 9

Segundo
comandante,
o tenente-coronel,
recrutamento
e reserva n.? 9, José
queira.

do distrito de
Zeferino de So-

Regimento de infantaria n,· II

Tenente,
Pedro.

Tenonte
Durão

do batalhão

de ciclistas

n." 2,

Jaime

Nunes

11.° 1,

António

Regimentode infantaria n.· 14

médico,
Leitão.

do batalhão

do ciclistas

Regimento de infantaria D.· 16

"I'enentes,
do batalhão
de ciclistas n." 1, José António
de Almeida,
e miliciano, licenciado,
António Barra
Júnior.
Alferes milicianos,
licenciados,
do batalhão
do ciclistas
n.? 1, António José Escarameiu,
João de Matos Gonçalvos. Joaquim Assunção Vaz do Nascimcnto
e António Ribeiro Vaz.
Regimentode infantaria n. o 19

Tenente,
do batalhão de ciclista' n.? 2, António Marques
do Figueir do.
Tenente chefe de banda de música, do regimento de infantaria n,° :!, J OtLO Poroira dos Santos, por pedir.
Regimento de infantaria n.· 20
j1a.iOI·,

do hntnlhão

Antunes

ubrita.

de ciclistas

n.? 2, Carlos

Ludgero
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Tenente, do batalhão de ciclistas n. o 2, Felizardo
checo Sarmento da Conceição.

Pa-

Batalhão de caçadores n. ° 2

Comandante, o tenente-coronel do infantaria, do distrito
de recrutamento e reserva n." 1, Manuel Fernandes
da Costa.
Capitão, do batalhão de ciclistas n. o 2, Mário Coelho da
Silva.
Tenentes, do batalhão de ciclistas n. o 2, Pedro de Almeida Schiappa Pietra e José Paulo Patacho Ribeiro de
Almeida.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão do ciclistas n.? 2, Manuel Mendes Soares.
Distrito de recrutamento e reserva n.O 7

Chefe, o coronel, do regimento do infantaria n. o 7, Belisário Pimenta.
Capitão, na situação de reserva, José Diogo de Oliveira.
Alferes, na situação de reserva, Ülpiano da Silva Santos.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 21

Tenente, na situação de reserva,
nheiro.
Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
Miranda da Costa.

Joaquim Marques Pi-

de costa n. o I

em disponibilidade,

Regimento de artilharia

Firmino José

de costa n.O 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da escola de aplicação de artilharia de costa e contra
aeronaves, António Coelho.
Grupo de artilharia

a cavalo n. o 2

Capitão miliciano m ~dico, do extinto quadro espocial, do
batalhão de ciclistas n." 2, Alberto Filipe Sequeira.
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão médico, da escola de aplicação de artilharia de
costa O contra aeronaves, José Júlio Sousa Santa Bárbara.
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Regimento de telegrafistas

Alferes, do regimento de sapadores de caminhos do
ferro, António da Cruz Gromicho Boavida e Ernesto
Machado Soares de Oliveira o Sousa.
Hospital militar regional n.· I

Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial,
do 2.° grupo do regimento de sapadores de caminhos
de ferro, Joaquim Alves Correia de Araújo.
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Tenente médico, no quadro, Sebastião Custódio de Brito
e Abreu.
Por portarias

de 12 do corrente mês :

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

Capitão do serviço de administração militar, da escola
de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves,
Vergilio Rodrigues Valon to.
4.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de ciclistas n. ° 1, João Augusto Fradiq ue.
Escola Prática de Infantaria

Tenente de infantaria,
Francisco Ribeiro.

no quadro

da arma, Eduardo

Regimento de infantaria n. ° I

Comandanto, o coronel do infantaria, da escola de educação física do exército, J onq uim Gonçalves Mendos
Júnior.
Batalhão de caçadores n.O I

Comandante o tonente-coronol de infantaria, no quadro
da arma, AurNio Figuoiredo Nunes da Silva.
Batalhão de caçadores n. ° 2

Tenonte do infantaria, da. carreira ele tiro civil do TOrres
Vedra , Ernesto Carvalho Durão.
Batalhão de caçadores n.O 9

Comandante o tenento-coronol de infantaria, do distrito
do r crut~mellto e r serva n." 1:3, Gualdino Augusto
ira.
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Frente marítima da defesa de Lisboa

Major, da escola de aplicação de artilharia de costa
contra aeronaves, Eduardo Augusto 'I'avares Nunes.
Regimento de. artilharia

ligeira n. o I

Tenente, do regimento de artilharia
Ferreira, por motivo disciplinar,
Grupo de artilharía

0

de costa n.? 2, João

contra aeronaves

Tenentes, da escola de aplicação de artilharia do costa
e contra aeronaves, Eurico de Oliveira Pinto e Gaspar
Maria Chaves Marques de Sá Carneiro.
Grupo de defesa submarina de costa

Tenentes, da escola de aplicação de artilharia de costa
e contra aeronaves, Alfredo Botelho de Oliveira e António do Carmo Dantas.
Direcção da Arma de Cavalaria

Director,

o general António Maria de Freitas Soares.
Regimento de cavalaria 0,° 7

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria.' da.
direcção da arma, Vital dos Reis Silva Barbosa.

°

Hospital militar auxiliar de Belém

Director,
major médico, do depósito geral de material
sanitário e de hospitalização, Américo Pinto da Rocha.
Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general da 4,a região militar,
Joaquim António ,Piteira,

Ministério
P01' portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 24 de Maio do COr1'ente ano:

(Anotl\d& polo 'I'rtbuna]

do COlltM cm 1 do Agosto

do lOO~).

Exonorado do lugar de professor provisório do Instituto Profissional. dos Pupilos dos Exércitos de Terra o
Mar o tenente do serviço do administração militar
José Coelho da Fonseca, por ter sido requisitado

2.' Série
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dente do Ministério
de Lisboa.
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M3

uma comissão do serviço depondo Interior, na Câmara Municipal

VII-AUMENTOS
Ministério
Concedidas

SÔBRE O SÓlDO E DIUTURNIDADES
da Guerra _La Direcção Gml- 2.a Repartição
as

vantagens

do

que

trata

o decreto

n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data que
lhe vai indicada, ao oficial cm seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficialato desde a data em que é considerado tenente, nos
termos do decreto n,O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessário .para o segundo aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo :

Por portaria de

11 de Julho

findo:

(Visada pelo Tribuna] de Contas cm 19 de Julho de 1938. São
devido. emolumontos, nOI termos do decreto n.? 22:1157).

Infantaria - capitão miliciano, 0.0 extinto quadro especial, António Martins Ferreira Júnior, adido, em serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral, nos termos do
artigo 20.0 do decreto-lei
n.? 28:403, de 31 de Dezembro do ano findo, desde 26 de Junho de 1938.

VIII-

DEClARAÇOES E DISPOSIÇOES DIVERSAS

Minir.tério da Guerra _I.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

1) Declara-se que, por despacho de 21 de Julho do
corrcnto ano, publicado no Diário do Govêrllo n.? lU,
2.11. sério, do 29 do mesmo mês e ano, foram condecorados com os grans da Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem da Instrução Pública
Comendador

Major do. <.'ngenharia Frederico
neses Vilas Boas Vilar.

Maria

de Magalhãis

Mo-

Oflclal

de engenharia
Joaquim Fernando 'da Conceiçlio
Gomes Marques, tenente do cnvalaria António Quin-

Capitão
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tino da Costa e tenente de infantaria
nardo Feliciano Marques Pereira.
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Celestino Ber-

2) Declara-se que, tendo sido agraciado com a medalha de 2.11 classe dos Jogos Olímpicos da Alemanha
o capitão de cavalaria D. Domingos António de Sousa
Coutinho, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
3) Declara-se que, por portaria do Ministério da
Educação Nacional, de 4 de Dezembro do ano findo,
publicada no Diário do Gouêrno n.? 286, 2.11 série, de
8 do mesmo .mês e ano, rectificada pelo Diário do Govêrno n.? 153, 2.a série, de 5 de Julho findo, foi louvado
o tenente de infantaria Maximino de Abranches Mendes
de Sena Neves, actualmente capitão, pela forma competente, dedicada e incansável com que colaborou na instrução especial de manejo de arma dos cadetes da Organização Nacional Mocidade Portuguesa.

4) Transcreve-se o despacho da Administração Geral
<los Correios, Telégrafos e Telefones, de 17 de Maio do
corrente ano, publicado no Diário do Gonêmo n. o 114,
de 19 do mesmo mês e ano, o relativo ao tenente de
engenharia Inácio Xavier Teixeira da Mota, em serviço
no Ministério das Obras Públicas e Comunicações -Administração Geral dos Correios e Telégrafos -, que é do
teor seguinte:
«Seja louvado o engenheiro Inácio Xavier Teixeira da Mota, chefe da secção de imóveis, pelo espírito invulgar de organização metódica e inteligente
que tem revelado, a par de elevada dedicação polos
serviços que lhe estão confiados».
ó) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposicões do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de

ouro

2.· região militar - Quartel general

Capitão, na situação de reserva, António Joaquim Ferreira Pomba.
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n. ° 8

Regimento de infantaria

Major António Duarte Carr ilho.
Capitão Graciliano Reis da Silva Marques.
Regimento de infantaria

n.O 14

Major Celestino Rodrigues da Costa.
Capitâis Manuel Alexandrino
de Figueiredo
tónio Ferreira
Cardoso.
Regimento de infantaria

Capitão

Manuel

Francisco

n.O 16

Vidal Lopes.

Grupo mixto independente de artilharia

Capitão

picador

Silvestre

e Abel An-

José

montada n. o 24

Cardigos.

3.' companhia de saúde

Tenente do quadro
Manuel Francisco

dos serviços
do Miranda.

auxiliares

do exército

Guarda nacional republicana

Tenente

picador

Henriqne

Nunes Neves

da Costa.

Medalha de prata
Grupo mixto independente de artilharia

Tenentes Manuel Pimenta de Almeida
dinho e José das Neves Pacheco.

montada n.O 24

Beja Camões

Go-

Polícia de segurança pública de Lisboa

Tenente

de engrnharia

Ministério

Fernando

Eduardo

da Guerra _La Direcção Geral-

da Silva Pais.

2.a RepartiçAo

6) Declara-se
que, por portaria do }!inistório da Marinha do 15 do Julho findo, publicada
no Diário do
GOVêl'/lO
11. Q 164,
~. I> série, do 18 do mesmo mês, foi
nomeado vogal da Comissão do Direito Público Marítimo
o general Raúl Augusto
Esteves. em substitu'ição do
general reformado ..\.<1olfo Césnr Pina.

7) Doclaru-sc
promovidcs

que os
peln presento

oficiais ao diante nomeados,
Ordem do Exérctio, contam a
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antiguidade
dos seus actuais postos
respectivamente,
lhes vão indicadas:

desde

2." Série

as datas

que,

Infantaria

Coronéis :
de Oliveira Miranda o J osó do Ascensão Valdoz, ambos desde 4: de Março de 1938.
António
Augusto
Vito r Sabo e Teófilo Maurício

Raúl Verdades

Constantino
de Morais, ambos desdo 12 de Março
do 1938.
Alexandre
de raiva Faria Leite Brandão,
desde 4
de Abril ele 1938.
Círiaco José da Cunb a Júnior, desde 11 de Abril
de 1938.
José IIolbeche
Correia de Freitas,
desde 18 de J unho de 1938.
Artur Leal Lõbo da Costa e José Garcia Marques
Goelinho, ambos desde 20 de Junho ele 1938.
Abel Augusto 'I'orres, desde 4 de Julho de 1938.
Tenentes-coronéis:
Aurélio
Figueiredo
Nunes da Silva, dosdo 18 de
Junho ele 1938.
João Alpoim Borges elo Canto, José António Castilho o J osé Zeferino ele Sequeira, todos desde 20
de J unho ele 1938.
Henrique
dos Santos Nogueira, desde 4 de Julho do

1\.)38..
Capitãis milicianos, do extinto quadro especial, Amadeu
da Paz Olímpio e Leonel Heli Lobão Ferreira,
ambos
dos de 1 de Janoiro de 1938.
Cavalaria

Coronéis:
Júlio

Augusto

1938.
Fernando

de Oliveira,

desde

12 de Março de

'
Pereira

Coutinho,

desde

22 de Julho de

1!J38.
Tenente-coronel
Afonso Tnlaia Lapa do Sonsa Botelho,
desde 2:3 de Julho de 1938.
1fajor Francisco José Cardoso Cnbral do Quadros, desde
22 de .J ulho de 1\)38.
Aeronáutica

'I'enente-coronol
.J osé Pedro
de A bril de 1938.

Pinheiro

Correia,

desde

12

2.· Série
Capitão
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desde
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1 do Janeiro

do

1038.
Médicos

Tenente-coronel
António
ele Junho de 1938.

Monteiro

Serviço de administração

de Oliveira,

desde 27

militar

Capitãis Luiz Gago Nobro do Lacerda
Júnior o António Pinto dos Santos, ambos desde 1 do Janeiro do

1\)38.
8) Declara-se
que o major Fernando
Sobrinho Toscano o o capitão José António Guerreiro Rebeca Júnior,
ambos de infantaria,
em disponibilidade,
chegaram
à
altura para entrar nos .ous quadros, re .pectivamente,
em 18 o 27 de Junho do corrente ano.
, fl) D clara-s \ que os cnpitãís a seguir mencionados
Ireqüonturam,
no corrente ano, com aprovoítamento,
o
Curso de informação
do 2.° grau da Escola Contrul de
Oneiais:
Infantaria

Artur :Hartins Dionísio, Alexandre Teodoro dos Santos
Fonseca,
Luiz Poroira Fuceiru, Luiz Augusto Blunqui
T'oixeirn, A ngusto Lopes G uorru, J osé .J oaq uim Pinto
:\fonteil'o. Amílcar d~ ~rou,'ão Gamelas, Joaquim Correia <Ii' Fnri«, Joaquim Eduardo <la Silva, Nicolau de
Luizi, Angelo Dnvid da osta,.To·6 Luiz Gonçalves
Cunol has, I~dnanlo (Iomr-s )Iartins Cardoso, ~1an uel
de )fato'
do Sampnio ..rohI'<' c Tadeu do Sacramonto
lIonteiro.
Artilharia

Fulcâo, Francisco Luiz Supico,
1ort(ls )farinho
Aloxnndro
do.
.uitos ~[Hjt'r, Joaquim
de Oliveira
Lf'it(" )[alllw] (.u, tavo dl' A1>r<'11 o Sousa e João José
G 11(,1'1'<'iro Pacheco.

Fredericu

Cavalaria

.nílio Pais 110 Ramos, Augusto César do Jfonte Falco
Pereira , , Antonino Huúl da Muta (Iornos Pereira
' l~ o,
com o .ur o do (1 tado maior, Angelo de AgllHlr '01'ruiru.
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Engenharia

José Luiz Supico, Eduardo Marques, Francisco Eduardo
Baptista,
António Casimiro
da Costa e Manuel Augusto Gomes.
Aeronáutica

Jorge Metelo de N ápoles Manuel, António Dias Leite,
Carlos Felnor Arautos Pedroso, Eugénio Peq uito Caldeira Pires, Manuel Moreira Cardoso ti Fernando
Carvalho 'I'ártaro.
10) Declara-se
que o coronel Eduardo da Costa Ferreira, tenente-coronel
Joaquim
Plácido Duarte Silva e
capitão João Carlos Guedes Quinhonos Portugal
da Silveira, todos de artilharia,
chegaram à altura para entrar
nos seus quadros, respectivamente,
em 27 de Junho, 1 de
J anoiro e 31 de Maio do corrente ano.

11) Declara-se que os tenentes-coronéis
a seguir moncionados freqüentaram, 110 corrente ano, com aproveitamento,
o curso de informação
do 3.° grau da Escola
Central

de Oficiais:
Cavalaria

João Gomes
Fornando
Santos.

da Costa. Ramos, Júlio Augusto de Oliveira,
Pereira Coutinho e Teodorico Ferreira
dos
Aeronáutica

António do Sousa
Sintra.

Maia e Alfredo

Delesquo dos Santos

12) Declara-se
que o tenente-coronel
Higino
'anchos
Ferreira
Barata e o capitão Carlos Maria do Carmo,
ambos de cavalaria, em disponibilidade,
chegaram à altura para entrar nos seus quadres, respectivamente,
em
12 de 1I[ar\0 e 22 de Julho do corrente ano.
13) Declara-se
que os capitãis de cavalaria
João do
Sacrumeuto
Monteiro, , Tornnz A u bcusto Sal t">zuei 1'0 Frugos~, Alberto
Fúria de :\Iorai~, Luiz de Figueiredo,
J~Ul'lCO
do Castro
Graça
Zuznrto
.101'0'0 A lei.lo dos
Santos P0ul'cira, Mário Hodolfo HO~'ision? Ramires, 1\[anuol Venâncio Dcslant!0s o l\1:íl'io Hafad da Cunha f1'0qÜ()lltarmn, .no corrente
uno, com aproveitumcnto,
IHl
escola prática
da arma, o curso de comund.uitos
do
grupo do esquadrõos.

2,- Série
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14) Declara-se que, por portaria de 30 de Julho findo,
foi mandada
ficar nula e de nenhum efeito a parte da
portaria
de 25 de Junho do corrente ano, inserta na
Ordem do Exército n." 9, 2.a série, de 30 do mesmo
mês; quo colocou no batalhão do automobilistas
o major
de engenharia,
no quadro da arma, Eugénio Sanches da
Gama.
15) Declara-se

quo o capitão de. engenharia
Inácio
de Meneses Oom do Vale, que, pela Ordem
do Exército n.? 8, 2.a série, do corrente ano, foi colocado na Direcção da Arma de Engenharia,
encontrâva-se
colocado na 2. a Repartição
da 2. a Direcção Geral dêste
}Iinistório, e não no quadro da arma, como foi publicado.
Constantino

16) Declara-se que, por portaria do Ministério das
Obras Públicas e Comunicações,
de 2J de Maio último,
publicada no Diário do Gocêrno n. o 119, 2. a série, do
mosmo mês, foi exonerado, a seu pedido, de secretário
particular
de S. Ex. a O Ministro das Obras Públicas e
Comunicações,
o capitão do ongonharia Inácio Constantino do Meneses Oom do Vale o Iouvado pela forma
leal, competente
e do dica da como desempenhou
as suas
funções, desde 25 do Jnuoiro do 193G até 24 de Maio
de 1938.
17) Declara-se que o tenente-coronel
de aeronáutica
Anselmo do Matos Vilardobó, promovido ao actual pôsto
pela Ordem do Exército 11.° 11, 2.a sério, do corronte
ano, conta a antiguidade
do referido põsto dosde 1 de
Janeiro
último, o não dosde 12 de Abril, COlDO consta
da declaração
12) da mencionada Ordem.
18) Doclara-so (Jue fica nula e do nenhum efeito a declaração
que sob o n." (lO foi publicada
na Ordem do
Exército n.? 7, 2.a sério, do corrente ano, o que deu ontrudu no quadro ao capitiio do serviço veterinário militar
António Gomos Alves.
19) J )cclara-so quo o capitão do serviço de administt'ação militar
adido, Pro serviço nas oficinas gorais do
fardamento o ~alr;ado, Artur Maria Ramos 'I'arann, deixou
(lo estar nesta situação em 19 do Julho findo, continuando
porém na ~ituação de adido, om serviço no Ministério
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do Interior,
data.

na guarda

nacional

republicana,

2." Série
desde aquela

20) Declara-se
que os tenentes do serviço de administração militar Alexandre
Abreu Castelo Branco, J OtLO
Lúcio da Silva Pereira, Armindo
do Magalhãis Barros
de Araújo Cerqueira de Queiroz, Albino Amílcar Rodrigues do Soure, Manuel J osó Mendonça Poroírn, Artur Rodrigues de Matos, José Gregório Gil, Fausto Rosário da
Conceição, José António da Costa, Mário de Jesus Correia
e milicianos, do extinto q uadro especial, J osé Rcbõlo de
Magulhãis, José Gonçalves Palharos Júnior, Vasco Gonçalves Branco, Miguel Rodrigues
Contemo Júnior o Mannel J osó Garcia
concluíram
com aproveitamento
o
curso técnico a que aludo a alínea b) do artigo :?:3.o do
regulamento
da Escola Prática de Administração
Militar.
21) Declara-se
que o major do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar Josó Salas, que pela presente Ordem do Eciército passa à situação do reserva o
a que aludo a declaração Gi) da Ordem do Exército n." 7,
2.a sério, do eorronto ano, presta serviço no Conselhc
Superior de Promoções desde 13 do Abril último, e não
desde 10 do Março, como foi publicado.

2:?) Declara-se,
para efeitos da determinação
VI) da
Ordem do Exército n.? 2, La série, de 19:?-!, que os capitãis do extinto
quadro
auxiliar
de artilharia
Júlio
Moira do Amorim,
José Fernandes,
António Eugénio
da. Silva Carrnjola,
Raúl Augusto Martins, Artur do
Rêgo o Carlos Augusto de Almeida prestaram
as prOYHS
especiais
do aptidão para o posto do major em :?O do
Julho findo, ficando aprcvnd os.

33) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados,
transforidos
para a' situação do roservu, nos termos da
nlínea c) do artigo 1.0 (10 decreto-lei
11." 28:-10.,1., (lo :31
d~ Dezomhro
de 10:37, pelas Ordene du E:r'(:I'('ito da 2. a
snne, (lo co rronto ano, que lhes Y:lO indicndus, o foram
]~Ol·.terem dOi:liHtido do prestar as provas do aptidão pro·
fissional para o posto imodiato:
Peta Ordem do, Ext"rrito
'I'onentocoronol
vos.

do cavularín

?I.O

5:

Henrique

<t

.J osó da Silvu AI·

2,-

Série
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6:

Coronéis
MArio Sílvio Ribeiro de Meneses e Jerónimo
Goncal vos Ribas o tenente-coronel
Jaime Vítor Ribeiro
do Meneses, todos do infantaria.

Pela Ordem

do Exército

n:" 7:

Coronéis José Francisco Pires do Carmo e António Leite
de 1\fagalhãis, tenentes-coronéis
José Miguel Coelho
Godinho, Rafael dos Santos Oliveira e Manuel Loovígildo Rodrigues o capitão José Bottencourt
da Câmara,
todos de infantaria.

Pela Ordem do Exército

O

/L.

9:

Capitãis, do infantaria, Casimiro Alberto Coolho dos Santos 0, de cavalaria, JOS(' Júlio Botelho de Castro e
Silva.

24) Declara-se que deixou <lo prestar serviço na 2.:1 Repartição
da 1.a Direcção Geral deste Ministério,
desde
:~O do Julho do corrente
ano, o tononte-corouol,
na situação de reserva, António Alberto Qllintão Moirolos.
25) Declara-se
que furam nomeados para prestar ser,-iço nas unidades,
serviços e repartições
que lhes vão
indicados
nos termos
do artigo
8.0 do decreto-lei
n." 28:40~, do 31 de Dezembro
de 1937, os soguintes
oficiais na situuc,:Fio do rcserva :
Ministério da Guerra _I.' Direcção Gel'al- 2." Repartição
Tonento Armando
fi udo ,

Vitorino

Ribeiro,

dos.lo 14 de Julho

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral - 3.' Repartição
Capitãis:
Hcuriquo ela Cltllwr. Cruz Sobral, desde :33 de Junho último.
Felisberto
José 'I'avarcs,
.lesdc H) do Julho findo.
Leonel do Lima Barroto Xarrloué, desde 21 de Julho findo.
Tenentes:
Autónio A 'TO:-ltinho, desdo·0

Felisberto "'Augusto
findo,

tio Julho
Conteuo, desde

lindo.

16 de Julho
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Govêrno militar de Lisboa
Quartel General-S,"

'I'eneute

Adriano

da Cruz,

Repartiçlio

desde

16 do Maio último.

Casa de reclusão

Tenentes:
José Maria Rocha, João Hermenegildo
Afonso, Feliciano Nogueira e Agostinho do Almeida Graça,
todos desde 1 do J anoíro do corrente ano.
Comando militar' dos Açôres

Capitão

João Baptista

desde 1 de Junho

de Lima,

Distrito de recrutamento

último.

e reserva n.· 5

Capitãis :
Manuel Xlirunrla Branco e Carlos Raúl Camacho,
desde 1 de Janeiro do corrento ano.
Tonentes:
Zeferino da Cunha Barbosa Coelho Vaz u(' Castro
e António da Rosa Júnior, desde 1 de Janeiro do
corrente ano.
Distrito de recrutamento

Capitão Américo
último.

Aldónio

e reserva da Madeira

do Meneses,

desde 1 de Junho

Oficinas gerais de material de engenharia

Capitão Pedro
1 do Janeiro

Medeiros de Albuquerque
do corrente ano.

Teixeira,

desde

Comissão nomeada por portaria de 12 de Maio de 1938

Tononto-coronol José Mnrquos, desde 1 de Junho último.
Major José da Cruz Xerez, desde 1 do Junho

último,
Capitão )fúrio Rodriguos
do Oliveira, desde G do Junho
último.
Capitão Pedro Rihoiro dos f:lantos, desde 2 do Junho
último.
Capitão Inácio Cabral, desde 22 dr Junho último.
Alferes António Joaquim
do Faria
desde 8 do Junho
último.
'

~G) Declara-se que os oficiais a soeuir indicados
.
d'
h
unuaraiu prostau o serviço nas uuida dos, serviços

cono ro-
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partições a que pertenciam,
tuação de resorva :
Ministério
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após a sua passagem à si-

da Guerra - 2.· Direcção

Geral-

3.· Repartição

Capitãis :
José Francisco Carneiro, Secundino Domingos,
José Sales Terreiro, Pedro dos Santos e Silva,
Francisco Jacinto Ribeiro Soares, Armando Vergilio Pinheiro da Silva Azevedo, Alfredo Cristino
Louschner Fornaudos e Alfredo Ferreira de Azevedo Lõbo.
'I'onentes :
Procópio
Castelo Branco, Manuel Dias Vasconcelos, José Ferreira e Antero da Silva Pereira
Guimarãis.
1.. região militar - Quartel general

Tenente António Lopes Chaves.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Capitãis :
Alípio de Mendonça, Luiz Gonçalves Robordão
Carlos Eloutório de Almeida.
Depósito geral de material

(J

de aquartelamento

Capitão Júlio Ribeiro da Costa.
Depósito geral

de fardamento

e calçado

Capitãis :
Isidro Fernandes Leitão o José Ferreira Flores.
'I'cncnto PauloA maut Taveira da Paixão )Ictelo.
Depósito geral de material

de administração

militar

Capitão Joaquim da Luz Vicente.
Cofre de previdência

dos oficiais do exército

metropolitano

~rajor Xliguc] 'I'nvaros Blnnco.
I
'aj)itão Camilo do Sena do Olivoirn.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 3.

a

Repartição

27) Declarl.H'o q ue sondo de sessenta o número de
alunos a admitir à frcqüôneiu da Escol» ContraI do Sar-
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gentos no ano lectivo de 1938-1939, nos termos do decreto n." 22:1G9, de 2 de Fevereiro
de 1933, é feita a
sua distribuição,
nos termos do artigo 31.° do citado decreto, da seguinte maneira:

25

Infantaria
Artilharia

.

10

Cavalaria

.

[)

3

Engenharia

'>

Aeronáutica

...I

Serviço do saúde militar.
Serviço do administração
militar
Secretariado
militar.
. . . . .
Guarda
nacional republicana
(infantaria)
Guarda fiscal.
. . . . . . . . . . .

1
1
8

3
'>
w

28) Doclarn-sc

que é a seguinto :n escala a que se re31.° do decreto 11,° 22:1G9, do 2 do 1<'8\"0reiro de 1~):33, para admissão ü matricula na Escola Centr al de Sargentos,
no auo lectivo de 1938-1039:

fere

o artigo

Primeiros

sargentos:

batalhiw
de caçadores
n.? 2,
elo caçadores n. f), lIonriq uo
Pêra; do rogimcnto do infantaria H.O 1, Manuel Tôrres
Gonçalvcs ; elo rogimonto do infantaria H.O 12 Munuol
dos Santos;
do reghuento
do infantaria
n." 80, José
Gomos Bnrruquoiro ; do regimento de infantaria n.? H),
Filipe Montoiro ; do regimento
<lo infuntariu n.? 2,
Augusto Mnrquoa ; do I'(\gimonto do infantaria n.? G,
(10

.Tosé Muria ; elo batalhão

Secundino
Mur tius Roal ; do
n." 3, Manuel Ho<ll'iguos; do
11.° 10, Horácio Alhino ; <lo
n.? 4, José ~[endünç'[I, Clmlucn

(1

batal hão dp caçndorcs
rerrimonto dt' infantaria
bntalht'to de <::1('«(101'0:>
Júnior; do batalhão de
motrulhadorus
11.° :?, .Iosó Lóío Com; do regi monto de
infantaria n." 10" Basílio .i\farqlll's; do batulhâo dn me
trulliado rus n.? 2, Fernando i\!(lntlot-l Cumpnnto ; do regimento do infantaria
n, o 7, Francisco
l{oIYUH; tio batalhão de caçadores
11.° G, Mnnuol Birru L('it:IO; (lo
regimento do infantaria
11.° 4, Domingos António Mostro; da I<:sl'oh do I~.·{·r('ito, .JO:IO AU(l'II~to de Lima; do
regimento
(lo infantaria
JI.o 10
Al~tóni() (lo:> Santos
Subtil;
do regimento
do infantaria
11.0 14 .. José Pereirn do Sousa Oilimurãis;
do l'f'gilllonto (lo infantaria
1\.0 17, An.t6~lio G_u{linho dos HuntoH Humo. ; du regimonto do mlantana
11.° 1, .Josll 1lm'ia;
do )'(\gimonto

2."
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de infantaria n.? 18, Manuel Valente da Silva; do batalhão de caçadores n. ° 2, António Louronco Mazro :
"
b'
d o batalhão de metralhadoras
n. ° 3, Manuel António
Correia Zilhão ; do regimento de infantaria n. ° 3 António Manuel dos Santos; do batalhão de caça~lores
n.? 9, José Ferreira
Gomes; do regimento de infantaria n.? 19, Julio Gonçalves ; do batalhão do caçadores 11.° 2, Raúl da Silva Gomes Viana; do regimento
do infantaria n.? 7, António Marquos Caramujo;
do
batalhão do caçadores n.? 8, António Manuel Mur tins ;
do regimento de infantaria n, ° 3, António Henriques
Cardoso; do regimento de infantaria n.? 20, Joaquim
da Silva Marques; do regimento do infantaria n." 8,
José de Melo ; do regimento ele infantaria n.? 14, Avelino Fernandes (tos Santos; do regimento dr infanta
ria n. ° 10, Belmiro Pereira; elo batalhão elo caçadores
11.° G, António Curto; do rogimento do infantaria n." 2,
César Dias Forrcira ; do batalhão de caçadores n.? 2,
Domingos Nunes; do hntnlhilo do caçndorcs 11.° 9,
Jusé Octávio do Carmo Gonçalves Costa; do batalhão
de CHçaOOl'Cs n." 2, .Iosé (las par ; do bntu lhâo de metralhadoras
n." 2, Arruando Elias <la Costa; do rogímonto do infuntaria n." lG, Juclnto ::\lalluol Piteira Valonte; d o re~illlento de infantaria n. ° 7, .J osé Fernandes
da Costa Dias; do batalhão do mctrulhadoras n. ° 2,
cadete, Hilário Pereira de Almcida ; do regimento de
infantaria n.? 18, Albano Rodrigues Gonçalvcs ; do
batalhão de metralhadoras
n.? 1, cadete, João do Carvalho Mnsquita ; do batalhão do caçadores 11.° 7, cadete, Celestino Américo ·Mota dos Santos; do regimento de iufantnria 11.° 4, cadete, Leonel ::\fartins
Vicente' , do 1't''''iIl1(mtu
de infantaria n.? 8, Baltasar do
n
Amaral Brites' do rü 'itl1Pllto de nrtillmrin do costa
n. ° 2, .r osé Vi~ir<l; do'" regimento <lo artilharia J ig-eira
n.? 2, António Gregório (Iuer rciro ; <lo rpgioH'nto, de
artilharia
de costa 11.0 1, ('ad(·to, Alberto da Silva
Tt-ixoiru Baptista; do regimento (II' artilharia lignil'<l
11.0 f), Mnnucl
António Hodrigu(ls; do ]'('gimento do
artilharia li.,,·irl1 11.0 ;~, ~\nt{Jl1io J[aria de C,u'yalho;
do rO"'illlent7) do artilharia ligoira !l.o .j., .Joaqllim Rautos' do <rrupO de artilharia p(~sada n.O 2, António
da 'Costa Camo; do grupo mixto ind<'pen(lente de
artillwria montada n.O l·j, Jo;[o ~Innuel da Sil"a; {~O
grupo indPjll'IlI!t:>nto <I artilharia do IllO.l1tlllllw H.o 1:~,
Domingos )[ar<l11cs de Oli,'oil'l1; do reglIllonto <1ear!lO

to
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lharia ligeira n.? 1, Joaquim Toixeira da Silva; do
grupo de artilharia
pesada n.? 1, José Maria da Silva;
do regimento
de artilharia
de costa n.? 2, António
~1aria Antunes e António do Castro ; da escola prática
de artilharia,
Alexandre Vicente Nunes; do grupo ele
dofesa submarina de costa, Francisco Inácio da Oosta;
do regimento de artilharia ligeira n. ° 5, José Nogueira
Monteiro e J osó Teixeira da Silva; do grupo do arti-,
lharia a cavalo n. ° 2, Manuel Madeira;
do grupo independente
de artilharia do montanha 11.° 12, Eduardo
Augusto
Fernandos;
do grupo de artilharia
posada
n.? 2, cadete, Jos6 Pinto da Silva Pimenta do Araújo;
do regimento
de cavalaria n.? 2, cadete, José Godinho Gama Barata;
do regimento
de cavalaria n.? 1,
cadete, Antón io José de Almeida Percira ; elo regimonto de cavalaria
n. ° 7, cadetes, Adino Homem do
Figueiredo
e Sérgio Joaquim Rod rigpes Gonçalvos ;
do regimento
de cavalaria n," 9, cadotes, José Pedro
do Montai vão Fernandos
o António Albino Piros; do
regimento
de cavalaria n. n 5, Américo Joaquim Baleizão e Abílio Lopes Curado Loitão; do regimento
de cavalaria n. ° :3, Rafael Ilcnriq uo Alpalhão o J oaquim da Silva; do regimento
do telcgrafiatae,
Francisco Nobre dos Santos e Marcos Cruz ; do regi monto
de sapadores
de caminhos de forro, António Maria do
Almeida O João Pereiru ; do regimento
do sapadores
mineiros, J oão Pimenta;
do batalhão de antomobilistas, cadete, Raúl dos :-:1antos Nascimento;
do grupo
indopondento
de aviação de bombardeamento,
Américo
do Araújo
Bastos;
das oficinas gerais do material
aeronáutico,
Augusto
Adolino f4algueiro;
da oscola
militar do aeronáutica,
G uilhermo Vidnl da Silva O
Aníbal da Solodado;
da 1.1.1 companhia do saúde, Lindolfo Martins Fcrrcira ; da 2. li companhia
do saúde,
Alberto de Campos LObo; ela escola prática do administração militar, José Femandos ; da 2.:1 companhia
do administração
militar, Mário das Novos j do secroturiado
militar:
do tribunal
militar territorial
do
POrto, Adolfo Gualtor da Silva; ela 3.11 Repartição da
~." Diroceão 00]'al do ~I inistério da Guorru, Augusto
Nunos Peroiru; da 2.ll Ropal'tiç:'lo d a Ln Dirocç: O Gcrul do )[inistério
da O ucrra, Constantino
('oolho Cabanita ; da Roparti(:~o Gorai do :WniHtório da GlIena,
.Toão Folismino Vila No\'a; do quartel g01wr:ll da 2.n 1'0gião militar, Joaquim P<'l'cira Abrantos;
do conHelho
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administrativo
das 1." e 2.a Direcções Gerais do Ministério da Guerra, José António Correia;
da 3. ti Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
João Gonçalves;
do quartel general do govêrno militar de Lisboa,
Amadeu Henriques;
do 2.° tribunal
militar territorial
de Lisboa, Alfredo Fernandes;
do
conselho administrativo
da 1.a e 2. a Direcções Gerais
do Ministério da Guerra, António Montoiro ; da 3.a Ropartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Carlos da Costa Poroira ; da 3.a Ropartição da 2.a Direcção Geral do Miuistório da Guerra, José Fernandes
Laça ; da 1." Ropartição
da L." Direcção Goral do Ministério da Guerra, Cristóvão Joaquim Freire; da Repartição
Geral do Xlinistério
da Guorra,
Fernando
Alvaro da Silva :Martins; do quartel general da 3.a região militar, Joaquim Miguel ; do tribunal militar territorial
de Visou, Alberto
do Almeida e Sousa;
da
guarda nacional republicana;
infantaria:
do batalhão
n." 2, JOtW jIachado;
do batalhão n.? 3, Manuel Francisco Raposo Júnior;
do batalhão n ." 1, João Nunes
Catana; do batalhão n.? 3, Francisco Neto Júnior; do
batalhão
n.? 5, )ILÍ.rio de Campos e ~lanllel do Oliveira; da guarda fiscal: Carlos Henrique
Lourenço,
António do Nasciuiento , José Brús Hipólito e Francisco Elias do Sousa.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

20) Pensões anuais que competem aos oficiais fi, seguir
designados,
que, nos termos do decreto-Ioi D.O 28:404,
de 31 de Dezembro
do 1037, transitaram
para a situac;ão do reserva:
Gcnoral Manuel Umbolino Correia Guedes, 5-LOOO;~.
Coronel de infuntaria HnÍlI Silvão Loureiro, 3G.()ü(B.
orou I do infuntarill Albertino
José do S rpa COrte
Real,

3l).<'OO:).

oronel de artilharia
JOrLO Lapa Foruaudos
3G.Oc )06.
'I'ono n to-coronel
m idico António
pOloira

ao.oous.

Tenoutc-coroncl

m ',(!ico Afonso .Iosé JIalJ.onndo,

1\[:\nl1el,
Barbosa,

3f)_()OO;).

558

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 12

2.' Série

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Salas, 25.8008.
Capitão de infantaria Amílcar de Sousa Ferreira, 21.600~.
Capitão do infantaria Guilherme Carlos Oom, 19.895;$40.
Tem 32 anos de serviço o 23 períodos.
Capitão
de infantaria
Camilo do Sena de Oliveira,
19.7181540. Tem 31 anos de serviço e 37 porlodos.
Capitão
de artilharia
Alexnndr
de Vasconcelos
e Sá
(Silvares),
19.486tl20. Tem 20 anos do serviço e 60
períodos.
Tenente do infantaria
Numa Pompeu Pereira da Silva,
15.520680. Tom 32 anos de serviço e 25 períodos.
Tenente do extinto quadro de picadores militares António da Silva Monteiro, 15.600tS. Tem 35 anos de serviço o 28 períodos.

30) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos do artigo 31.0 do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, passaram
à situação de reserva:

'I'onente-coroncl do artilharia Acácio Augusto Corroia
Pinto, 29.8481'580. Tem 1 aumento, 46 anos de serviço e 27 períodos.
Tononte-coronel
de artilharia José Guilherme Costa Coutinho de Vilhena, 20.904:5. 'I'om 1 aumento, 41 anos
de serviço o 0 períodos.
Tonente-coronol
de engenharia
Jorge Arsénio
do Oliveiru Moreira, 17.881880. Tom 1 aumento, 34 anos de
serviço e 13 períodos.
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar Armando Augusto Campos do Oliveira Pinto, 31.506660.
Tem 2 aumontos, óG anos de serviço e 235 períodos.
Major de artilhatia
João Alberto
Barbosa
Oarmona,
26.637vSGO. Tom um aumento, 43 anos do serviço e
17 períodos.
~rajor de engenharia
Francisco
dos Santos Pinto Teixeira, 29.318rS40. 'I'om 63 anos do serviço e 195 poríodos.
:\rajor de ongonharia Teófilo do Sonsa Leal do l' arin ,
26.746::dO. Tem 2 aurucutos, 44 anos do serviço o Hi
períodos.
:\raj o r do e n g e n b n.r in Herculano
Amorim Ferreira,
2G.0378. Tom 1 aumento, 4:3 anos de serviço o 2:) porio dos.
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Major

do engenharia

Eduardo

28.327->80. Tem ~ aumentos,
períodos.

N.o 12

Evangelista
do Carvalhal
47 anos de serviço e

08

Capitão
cial,
tos,
Capitão
cial,
Tom
Capitão

miliciano do infantaria,
do extinto quadro espeJosé Gomes Teixeira, 22.-150520. Tom 2 aumen44 anos de serviço o 30 períodos.
miliciano de infantaria,
do extinto quadro espeJ ergo Frederico Tõrros Veloz Caroço, 23.0b8iL
2 aumentos, -lI anos de serviço e 78 períodos,
do artilharia
Francisco
de Seixas Gomes,
23.508tSGO. Tem 2 aumentos, 45 anos de serviço e
104 poríodos.
Capitão de artilharia Manuel Gustavo de Abreu e Sousa,
22.22415. Tem ~ aumentos, 42 anos (lo serviço e 25
períodos.
Capitão do artilharia
Manuel Francisco Goulart de 1110doires, 10.66368U. Tem 1 aumento, 40 anos de serviço
e 47 períodos.
Capitão dr artilharia Lniz Magalhâis de :Uendonça Pimentel, 15.190:)80, ponsão correspondente
ao põsto do tenonto. 'rem 1 aumento, 37 anos de serviço e 73 períodos.
Capitão miliciano do artilharia,
do extinto quadro espociul, António Esquívol,
22.264680. Tom 413 anos de
serviço e 1G3 períodos.
Capitão miliciano de ar tilharia, do extinto quadro especial, Francisco Silva Pinto, 20.820;560. Tem 1 aumento,

4:1 anos do serviço

e G0 perlotlos.

Capitão

de engenharia )[arcial Simões de Freitas e Costa,
:!f)';)ó8;S80. 'rem. 1 aumento, 4:8 anos do serviço o H)õ
perto dos.
Capitão
do ongouhnrln ~Iário José Ferreira
Mendes,
:!ó.:H0~40. Tem [)O -anos do sorviço o 10B períodos.
CapiWo do engellhariü .Iosé António Mirunrlu Coutinho,
lü.ü(int-20. '1'e111 1 aumento o 3G anos do serviço.
Capitão do sorvico de udminietrncâo militar Carlos (h ave,
22.~07 ~O. Te'm ~ aumentos,
anos do serviço e 24

42

períodos.
do serviço de administração
militar Alvaro Fernundes (loll(:aln s, ~:L3:n·):!O.Tem 2 uumcntos, 4:2 aTJOS
<ln ~el'\"i(·o O 31 porlod os.
Capitão do' serviço do administruçâo
militar 'MUIlUl'l Ta-

Capitão

vuros

Ribeiro

(la. Silva,

~:).001~(j0.

Tom 2 a.umontos,

4:1 anos do ~l'l"\"i<:o o 80 lH'l"Íodos.
Ca pi tão l1l iii(·iano do snrviço do a(lrn~lli~trllção III ili~ar,
do extinto quadro especial, Artur Ribeiro do Almeida,
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21.952680. Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 10
períodos.
Capitão miliciano
do serviço de administração
militar,
do oxtinto quadro especial,
Manuel Duarte Pereira
Santos Ribeiro, 15.34M60. Tem 2 aumentos, 3-:1: anos
de serviço o 32 períodos.
Tenento
de infantaria
Júlio Albano Pereira
Durão,
16.8006. Tem 2 aumontos, 43 anos de serviço e 55
períodos.
Tenente
de artilharia
António
do Nascimento
Ribeiro
Macário,
14.44:56. 'rem 2 aumentos, 35 anos do serviço o 20 períodos.
Tenente
do serviço de administração
militar Adriano
Simões de Sousa Ribeiro, 13.95;~;j60. 'rem 2 aumentos, 35 anos de serviço e 1 período.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Abílio
Guimarãie,
14.167620. Tem 38 anos do serviço e 21
poríodos.
31) Pensão anual que compete ao oficial a seguir
designado,
que, nos termos do decreto- lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitou para a situação de
reforma,
depois de deduzidos 4 por cento para a Caixa
Geral de Aposentações:
Tenente-coronel
maior,

José

de infantaria,
com o curso
Joaquim Ramos, 28.800·).

do estado

32) Rectiflcadae
se pu blicarn as pensões a que têm
direito os oficiais a seguir designados,
nas situações de
reserva, reforma e separado do serviço, em substiturção
das quo lhes foram utribuíd as :

Pela Ordem do Exército
11.° 4, 2." série, do corrente ano:,
Tenente de infantaria Manuol J OSÓ Rodrigues, 17.G50t$80.
Tem 2 aumentos, 38 anos de serviço e li0 períodos.
'I'onouto miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, António Luiz Marques Pord ip;110 , 8.GG4t$GO.Tem
~ aumentos, :!~ anos <lll serviço o 7 períodos.
Pela Ordem
rente ano:

(lo EXl"rcito

'I'cne lI.tl\ miliciano' d.o infunturin,
pccial, Munuol DIas <la Silva

11.°

6, 2.a sérte,

do extinto

Pinto,

do

quadro

1'01'-

(\:;-

8.7f);k)1G. Tem

2,' Série
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a porcentagem
serva.

de 50 por conto da pensão

5Gl

de ro-

Pela Ordem do l~xército 11,0 (J, 2," série, do COI'rente ano:
Coronel, graduado, do infantaria António Ferreira Neves,
34,560,),

Direcção da Arma de Cavalaria

33) Declara-se que ao 3,° prémio (1917,1 pontos), gaganho pelo tenente da Escola Prática do Cavalaria, António Maria Malheiro Reimão Nogueira, no campeonato
do cavalo do guerra do 1\);37, cabem 25 por cento no
tempo de vencimento do sou cavalo praça,
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ÉDITOS
de Recursos

Pelo Conselho do Recursos
correm éditos dos d ias a
seguir indicados,
a contar da data da presento Ordem do
Exéretto, citando os oficiais tambóm indicados, para na
qualidade
de recorridos,
apresentarem,
querendo,
contestação no processo de recurso n. o 2:4~1,que no mesmo
Conselho ostá correndo som; termos e em quo o tenente
do serviço do administrnção militar António Esteves de
Carvalho
pede para ser inscrito na escala elos tenentes
do mesmo serviço li, direita (lo tononto Albino A milcar
Rodrigues
de Houre.
Os recorridos,
bem como os seus representantes
legais, têm vista do processo
na secretaria
do mesmo
Conselho, durante a dilação dos respectivos
éditos.
Éditos de trinta dias

Recorridos:
Tenentes:
Albino Amílcar Rodrigues de Soure, na Escola Prática do Administruçâo
Militar;
Manuel José Mendonça Pereira , Da 3." Repartição
da :3.:1 Direcção Geral do Ministério
da Gucrra ;
Artur Rodrigues
de Matos, na polícia do segurança
pública de Lisboa;
José Gregório Gil, nas oficinas gerais do fardamento
e calçado;
Fausto Rosário ela Conceição, no depósito geral de
fardamento
e calcado ;
Josó António da Costa, na Escola do Exército ;
Mário do Jesus Correia, DO regimento de artilharia
ligeira D.O 5;
Hermenegildo
Chaves (lo Paiva, no regi monto .0.(\
infantaria n.? 4;
Jolio Carlos da Silva "alente,
na guarda nacjonal
repuhlicaua,
oru Lisbou;

.

J.\ mílcar. Regalo Corroia
nàutica ;
Cândido

Nunes

laria n.? 2 j

, na

PillllOi1'o

l~:!:!colaJ\lilitat' do Aoro110

rogiiuonto

de cava-

,

Humberto
Marinho Pereira Macio)
noral da 1.a região militar;'

no quartel

erO-

e
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Fernando
Raposo de Oliveira, na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas;
José Alvo de Sit Nogueira Melo Rodrigues Pinto de
Balsemão,
na Escola Prática de Administrarão
Militar;
•
Hermínio
Riboiro N oves, no depósito geral de fardamento e calçado;
Joaquim
Boavida
Salvado,
na Manutenção
Militar;
Francisco
Augusto Gouvoia, na 3.3 Repartição
da
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra;
António Dias Sancho, na 3,:.1Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra;
Manuel Afonso do Paço, no regimento de telegrafistas j
'felémaco José Garcia, na 3,a Ropurtição
da a- Direcção Gorul do Ministério da Guerra;
Armindo Rodrigues Monteiro, no Ministério da Educução Nacional;
Francisco
António Bico, no Instituto
Profissional
<los Pupilos dos Exércitos
de 'I'orra e Mal';
Alberto dt' Sousa 1\ morim Iiosa , na 3. a Reparticão
ela ~.a Direcção Gorai do Ministério
da Guerra;
Sul vador Pereira
da Silva, na Escob
Militar de
Aeronáuticu
;
Mário António Augusto Soares Pinto, na ManutC'nçtlO ~Iilitar;
José Domingues
Lampreia,
no hospital militar vetorinúrio
principal;
Nuno do )forais Boja, na 2.:.1 companhia
do administração militar;
Henrique
Lorena Ermida,
nas oficillas gorais do
furduuren to o eal(:a(lo;
Artur
Gonçalves
Silveira, no Hospital Rainha
D. Leonor
Caldas da H.aillha;
Manuel Joaquim
da Conceição O Silva, no regimonto do ca\'nlaria )),0 1;
a
António ~\.lyp8 ~fat'tins Coimhrn, na 3. Repartição
da ~a Direcção Geral do Ministério
da Guorrn ;
José J3i!'caia Ha!>a<:a, na Escola Prútica do Administracâo :\lilitnr;
Filipe dos Santos J[iranda :\Iolltonegro,
na guarda
fis('al
hatalhfl.o u ," B -- POrto;
Arnaldo
ll:t Costa Mouru, na Direcção
do Serviço
<ln Amillistraçilo
}[ilirar;
I

ua

I
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Serafim

Jacinto
dos Santos, no Instituto
Googrúfico e Cadastral;
da 2.a DiJoão ReMlo Simões, na 3.a Repartição
recção Geral do Ministório da Guerra;
José Filipe 'I'aborda Morais, no grupo de aviação
do informação
n. ° 1;
Ar nal do Brusão,
no conselho
udministrutivo
da
3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra;
Fruncil:ico Dias Bernardo,
na 3. a Repartição
da
2.:J. Direcção Gora] cio Ministério
da Guerra;
Joaquim Cab ral Cavaleiro, na pclíciu de sogurança

pública - Viseu;
Júlio Augusto ela 8ilva Ual1}guerra,
Militar;
António Gonçalves

Coimbra,

na Manutonção

na 3.a Ucpnrtição

da

2." Direcção Geral do Ministério da Ouon<l;
António do An drade Forreira
do Abreu, no regimento de iufautaria n.? 2U;
J osó Luiz Ferreira, no regimento de infantaria n. o 10; .
. Silvério Augusto TOrres Nunes, na 1." Hopurtição
da 2.:1 Direcção Geral do :\liuistório da (tllerra;
Francisco
Marques
Lima,
na Escolu
Contrai do
Sargentos;
Guul ter Augusto
da J ustica ;
Munuol tIa Silva

Rodrigues,

adido,

no 1I1ini::.tl·rio

~l(lnacs, na :>.a RPIH\I,ti,ão da ~.a
Direcção Gerul do Ministório da Guorru ;
António Vaz do Almeida, na B." Rl'parti(:i"lO da :.l.'~
Diroccão Geral (lo ~linist(;ri() da OlH'I'J'Ll;
Joaquim
Teotónio
do ~'\guiar 8pgurado,
no !"l'qimonto de artilharia do costa n.? ~;
J oS(; Marq ues V ioiru do Az ovcdo, uo hos pi tal mil itur
p rincipul (lo I'õrto ;
António Júlio Cavulhoiro lIfargal'itlo, na ~la[Jllt('Jlç:io
::\1iii tal' ;
João '1'010 ~relll'HOS Cabral, no couuunlo gerlll da
guarda Iiscnl ;
Duniel Autóuio R('i~ Rosu, no hospital militur pr incip:ll do Lis!>o:t:
Fralleis('() ?llaria H:\ltlos Valonttl, !ln a. n Rppnrtiçlio
da :!.a Uil'l'c(:1io (l('ral do ~[iIliHt{·t'io dn. Ull!'rrn;
A n!l~al l~ 1I11'I1t(,j Corroia, !la :~.a l~('part i(:no ii a :1.
1>11'('('(:<10
Ueral do ~rilliHt('J'io (la ('llllJ'J'H;
Aug;usto Leonardo
NlJVOH,
no Latalhfio do e:lçadOl'0tl
ii

1\. o \);

•
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Baeta

Lopes,

no hospital
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militar

regional

n." 2;
José de Ornelas Monteiro, no grupo independente
do artilharia
de montanha n." 15;
António Ribeiro Teles, com licença ilimitada,
em
Santarém;
António Simões Fernandes
Júnior, com licença ilimitada, em Idanha-a-Nova;
Raúl Monteiro Simões Dias, nu 1. a Repartição
da
:3;R Direcção
Geral do Ministério da Guerra;
Acácio :!\Iontoiro Cabral, na 3. a Repartição
da .) a
J)irccç~lO Geral do Ministério da Guerra;
António Lourenço
Martins,
na 3.3 Repartição
da
2. a Direcção Geral do Ministério da Guorra;
António Lopes, na 3. a Repartição
da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra;
José Bento, na Comissão do Contencioso;
António de Oliveira Mateus, no regimento de infantaria n.? 2;
Frun klin Rodrigues
Carvalheira,
com licença ilimitada, na Póvoa de Varzim;
Alhorto Canedo do Miranda, na 3." Repartição
da
j.1l Direcção
GoraI do Ministério da Guerra;
JOHé do Almeida Amaral, na Escola Central do Ofi-

. ciais ;

Alvaro

Josó

do Oliveira, na Manu tcnção Militar;
Francisco
dos Santos,
na Manutenção

tar;
Carlos da Purificação
do Nascimento
Manutenção
Wlitar;
.T OHé Eduardo
Correia, ·ll<1 Coudolaria

Mili-

Santos,

na

Militar

de

Alter;
António Lindorfo Ribeiro Borges dr Castro Seabra
do Albuquerque,
no hatalhho
de metralhadoras
11. o

3;

Luiz Alberto Soares de l\1oraiB Carvalho, no grupo
iU(lPPOllJOllto do a\'iaçi'Lo do protecção o co!ubate;
Antúnio :'Iraria Freire 'I'avuroe Bolo, na Direcção
da .\nua de Artilharia;
Nalvadol' do (Ilivoiru, na B.a Ropal'tic;-rw da j.3 Diraccão GoraI do l\1iniRt{'l'io da Guorra;
1fuml;orto do SOUBa Araújo, com Iiconça ilimitada,
0111 LiHboa,
João N unes Branco Pardal,
material de guorrn;

no dopói>ito geral

de
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Carlos Alberto Sanches de Miranda Costa Guedes
Dias, no batalhão do pontoneiros ;
Octávio de Sousa Ferreira,
na Direcção
do Serviço do Administração
Militar;
Rui Pinheiro
do Lemos, na 3. li Repartição da ~. li
Direcção GoraI do Ministério da Guerra;
Joaquim
Gonçalves
Duarte (la Silveira, na policia
do vigilância e defesa do Estado, Lisboa;
Joaquim do Melo Póvoa, na 1.3 companhia do administração militar;
Artur Pinto Bastos Júnior,
na La companhia
<lo
administração
militar;
António Rodrigues
Cardoso,
no depósito geral do
material do aquartelamento;
.1\ ntónio Ventura, na Manutenção Militar.
Éditos de clnqüenta dias

Ílocorridos:
Tenentes:
Alexandre
Augusto Ferreira
do Amaral, DO J[iniHtório da Educação
N ueional== Funchal.
Carlos J osé da Silva, no batalhão indepcndonto
de
infantaria 11.° 25.
Édllos de noventa dias

Hocorrid os :

Tenentos :
Francisco
de Abreu Malheiro , no quartel gonorul
em Loanda ;
Alcino José Pereira .do Vasconcelos,
na província
do Angola;
José Maria dr Sampaio Mariz, no quartel general
om Loanda ;
António Cesário,
no quartel general em Loandu ;
José Dias dos Santos Nobre, em Lounrlu.
Éditos de cenlo e oitenta dias

I

Rocorridos

:

Toneutcs :
José l\laldOlll\(lo IIorta do Vai!', com licença ilimitada, cm Moçamhique'
António
do l<'igueil'odo' f-;ilva, no quartel gonornl

em Moçambíq uo ;
Frnneisco

Garcia

de Brito,

om 'I'iruor ;
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Macrino de Faria Teixeira Lopes, om Nova Goa-,
India Portuguesa ;
Augusto de Magalhãis Piros, na polícia de sogurança pública om Loanda.

Obituário

19~2
-Ianeiro

27 -

Alferes miliciano

de infantaria,

Licenciado, João

Paulo da Cruz.

1038

l\bio
Julho
»
»
»
»

»
»
»

\gosto

2fi - Alferes miliciano de artilharia,
licenciado, Artur
Gonzalcs de Medina.
30- Tenente miliciano médico de reserva Ilídio Elias
da Costa.
19 - Capitão reformado Sotero Lopes Ferreira.
21- Major, na si tuaçflo de reserva, José Luiz Moreira.
2-1- Tenente de infantaria,
no quadro, Joaquim Manuel Vaz.
25 _ Coronel, na situação de reserva, Eduardo Bandeira
de Lima Júnior.
2;í-Capitão
reformado AlrxanclreMallllC.lclo
Nascimen to Teixeira.
.
25 - Alferes reformado Alberto cios ''''allt08 Iudias.
26 ~Major miliciano médico de reserva .J()~é Bernardino de Cal'lalllo.
27 - Capitão l't'fMOlado Joaquim Henriques.
2 _ 'l'C'nente-eoroncl,
graduado,
reformado,
Ernesto
Abrunches Ferr eira (la Cunha.

Autôu!o

ele Olireira

EstA conformo.

o Ajudante

GeJlel'al,

íalazar,

! ....

BIBLIOTECA.
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MINI5 TE~IO Df1 G!JE~Rf1

do Exército

Ordem

2.&1 Série

N.O 13

o

15 de Setembro

de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:
1- DECRETOS
r~inistério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o G ovôrno <h República Portuguesa,
pelo Mlnistro da Guerra, nomear o capitão do infantaria
Fernando Martins Salgado para fazer parto da comissão
nomeada 1)01' portaria
do 25 do Junho de 1037 quo na
Alemanha
está recebendo
material
de guerra para o
exército, em substituição
do tenente do infantaria Afonso
Eurico Hibeiro Casais que rogressa ao Pais por ter sido
nomeado para outra comissão de serviço.
Aquele oficial será abonada, além das despesas do
transporto,
a ajuda de custo diária do
2-10-00, tudo
pago pela verba coustnuto do capítulo 25. o, artigo G0:3.o, do
orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.

.c

Ministério
80c1'otú1'[0

( 'osta,

da Guerra, 24 de Agosto <lo lfl38. - O Subdo Estado da Guorru, Fernando dos Santos
(:-!úo

C:t"eCO

do \ ( to

011

ano tuçâo do Tclbuuul

de Contas).

Manda O Govõrno da República Portuguesa,
nistro da Guerra, nomear os seguintes oficiais
rios para, em missão urgonto de serviço público,
Itália efectuar a recepção de material do guorra
exórcito:

• 'I'oucnto-coronol
Costa;

do artilharia

Fluvíuno

Mioperáirem a
p:tra o

p010
<3

Eugénio

da
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Capitão de infantaria
Jorge Henrique Nunes da Silva;
Tenentes:
do artilharia
António Augusto Lopes, e de
infantaria
Alfredo Amélio Pereira da Conceição.
Operários
da fábrica de munições de artilharia,
armamento o viaturas:
n. ° 1G8-1 Alberto Magalhãis ; n. ° 185-S
Rogério Joaquim do Almoida e n.? 215-1 Norberto Simões Arroz.
Além das despesas com transportes,
incluindo taxas
telegráficas
ou de corroio, serão feitos ao pessoal referido, e a título de ajudas de custo, os seguintes abonos
diários:
í. 3-00-00
ao primeiro
dos oficiais citados,
;e 2-10-00 aos restantes e oC 1-00-00 aos operários.
Ao chefe de missão serão ainda abonadas 30 libras a
título de despesas de representação,
tudo pago pela verba
constante do capitulo 2;).°, artigo 682.°, do orçamento do
Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministério
Sub-Secretário

da

tos Costa.

(Não carece

Ministério

Guerra,
de Estado

3 do Setembro
da Guerra,

do vIsto ou anotação

da Guerra - 2.a Direcção

do 1038. -

O

Fernando dos Sando 'I'rlbunal

Geral-I.a

do Contas).

Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo 1\1inistro da Guorrn, nomear o pessoal a seguir designado
para ir n. Itália efectuar um estágio ele instrução cm fúbricas o oficinas de material aorouúutico :
Primeiros
sargentos
mocnnlcos,
tI a Escola Militar de
Aeronáutlca,
Alfredo Luz e Abllio dos Santos;
segundo sargento mecânico, do grupo de aviação do informação u.? 1, Eduardo Viegas; furriel mecânico, da
Escola Militar
de Aoronúutica,
Miguel Amado
dos
Santos Coclho ; primeiro cabo mecânico, da Escola Militar do Aeronáutica,
Francisco
Dias Lour mço ,

A lórn das desposas com transportes,
scrú feito fi (isto
n
titulo do ajuda <lo custo o abono diário de
" 1 O
.
,
, ,
~ - 0-00 a cada um, tudo pago pela vorba constante
!l,o.capítlll,o 25.°, artigo GO:3.o, do orçamento
do ::\finis-

pessoal,

tório da Guerra para. o corrontn ano.
E, pa.ra tal ofoíto, sorú abonada adiantadamonte a importaucia
corrosponuente à despesa provável a fazer,

ORDEM DO EXERCITO N.o 13

2.' Série

573

=====
devendo prestar
contas
gressarem
ao Pais.

desse

adiantamento

quando

re-

Ministório da Guerra, 2 do Agosto de 1938.-0 SubSecretário
do Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.

(Não cnrcco

Ministério

do visto ou ano tnção

do Trl1JulIut do Con tns],

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928, manda o Govôrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra,
conceder a D. Maria
José Pinto Leito, viúva do tenente de infantaria Gustavo
Adolfo do S(t Viana, a roversão da cota parte do subsidio
monsal do 6il, quo recebia seu filho José Maria Pinto
Loite e Andrade, o qual atingiu dezoito anos de idade em
14 do Abril do 19;~G.
da Guerra,
12 do Agosto do 1938.- Por
do ilIinistro da G uerra, o Sub-Secrotário
de
da Guerra, Fernando d08 Santos Costa.

Ministério

delogução
Estado

(Visada polo Triuuntll do Con tus em 18 de Agosto do ln:3R, com
a allolil~ão do não ser-em devtdus emolumentos,
nos termos do
üecroto 11. o 22:'1;)7).

Nos termos do decreto n.? 1G:070, do 25 do Setombro
de 1n~8, manda o (Iovêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da G uerra, conceder a D. Maria Bárbara
Lobo Pimento], órfã do msjor, rrformado,
Augusto Alexandro
Lôbo Pimental,
a rovorslio da cota parto do
subsídio mensal dr Gt5, quo percebia sua irmã D. Palmira Augusta Lõbo Pimentel, fulccida em 29 do Julho
do corrente uno.
Ministério
da Guerra, :?ú do Agosto do 1938,,-:- Por
do10gaçãO do J\Iillistro da Guel'ra~ o Sll~Secrotal'10
do
E stado da Guerra, Fernando do» "'antos Uosta,
(\'i:,\<I"
rum

polo

Tl'ihunnl

a tlllclaL·t\ç;10

turtnõ s tio decreto

Nos termos do
do 1ü~8 munda
}lolo J\Iir;istro da
Nogueira
Carmo

d
tli\

COllins 01111 do Selomhro

n.i n serem

do 1!l38,

davtdo s oruo lurncutus,

nos

u.v ~::?:257).

d creto n.? 1G:070, de 23 de Sct0mbro
o (Iovêrno
da República. portugnesa,
Guerra, conceder a D. Arminda Júlia
o D. Luznnira ~\Jolaide da Conceição
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Carmo, órfãs do major de infantaria
Elmiro Ventura da
Conceição
Carmo, a reversão da cota parte do subsidio
mensal de 61$, que percebia sua irmã D. Eugénia Nogueira Carmo, falecida em 22 de Junho do corrente ano.
Ministério
da Guerra,
25 de Agosto de 1938.-Por
delegação
do Ministro da Guerra,
o Sub-Secretário
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

de

(Visada polo Tribunal de Contas cm 1 do Setembro de 1038,
com a. decl arnçâo do não serem dovidos omolumontos,
nos
tormos do decreto n.? 22:257).

11- RECURSOS

Ministério

da Guerra _La

Direcção Geral - 2.a Repartição

PaI' decretos de 27 de Agosto .findo:
Dado provimento
ao recurso
n , ° 2:485, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tcnouto, na situação
de reserva, J oão Bnptista dos Santos, contra o despacho do Ministro da Guerra, de 2 de Maio de 1938,
que lho indeferiu um requerimento
em que pedia para
sorem incluídos na liquidação
da sua pensão de reserva 244 dias de auuionto de tempo do serviço, nos
termos do decreto n.? 11::374, de 2~ de Dezembro
de
1025, por ter fundnrnouto legal.
Negado provimento
ao recurso n.? 2:481, interposto
1>eranto o Conselho
Hecul'sos pelo capitão miliciano l10
urtilhurin,
do extinto quadro especial,
F'rancisco
da
Silva Pinto, contra o despacho do Ministro da Guerra,
do 8 do Abril do 1938, que lho indeferiu um requorimonto em que podia o segundo aum nto de 10 por
cento sõbre o sõldo, apenas para efeito do averbamonto, por carecer do fundamento
legal.

no

Negado provimento
ao recurso n.? 2:484, interposto
pcr~nt(l o Conselho do Recursos pelo capitão, nu situaçuo (lo reserva, Francisco
Carlos Martins, contra o
despacho do ::\Iini!!tl'o <ln Gu rrn, do :10 do Abril de
1?38, ()l!0 1)10 indlü'(_ll'ill um r querimcnto
em 'lu podia o pl'lm0Ll'o aumento do 10 por conto s )b1'O o sõldo,
por C:trOCN' de Iuudamonto
legal.

2.&Série
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Negado provimento
ao recurso n ° 2:472, interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes de enaenharia Mário Jorge Rios de Sousa, por não tor sido
promovido
ao posto do tenente quando foram os rostantos alferes da sua arma o curso promovidos
com
a data de 1 de Dezembro de 1937, por carecor de fundamento logal.
Rejeitado
o recurso interposto
perante o Conselho de
Recursos
pelo tenente, na situação de reserva,
Luiz
Manuel de Azevedo, contra o despacho do Sub-Socretúrio de Estado da Guerra, de 14 de Março de 1938,
que lhe indeferiu um requerimonto
om que pedia qualquor benefício que o compensasse
dos sacrifícios morais e materiais
que lhe são impostos por efeito das
disposições
do decreto-lei n." 28:402, de 31 do Dezembro de 1937, por ter sido interposto
fora do prazo
legal.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção GeralP01'

3.a Repartiçao

decreto de 24 de Agosto findo:

Rejeitado o recurso n.? 2:479, intorposto perante o Conselho de Recursos polo capitão, na situação de separado do sorviço, André Dias da Silva, contra o dospacho do Ministro da Guerra, do 21 de Março último,
que lhe indeferiu um requerimonto
em que reclamava
do facto do lhe ter sido aplicada a percentagem
de 75
por cento da sua pensão do reserva, por não se poder
pronunciar
sôbre o assunto.

111- MUDANÇAS
Ministério da Guerra PU1' jJOrl(lI'ia

de

I]

La

DE QUADRO

Direcção Geral-

a

2.

Repartição

de Agosto findo:

(\'1,,,,11\ pelo TrihuJlal
du Ccn t ns cm 25 do Agosto do 1038. Nno
b1íO du\hlos
omo lutueutus, IIOS turmos do docroto n.o 22:2!:17).

Tõm incrcsso
no quadro dos serviços auxiliaros do
üxórcito, ;os termos do § 3.° do artigo 7:° do do~r~t?-lei n." ~8:402, dí' 31 de Dezembro do 1937, os oficiais
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do extinto quadro auxiliar do artilharia, ao diante nomoados, devendo ser considerados nesta situação desde
as datas que lhes vão, respectivamente, indicadas e mantendo as mesmas colocações:
Depósito geral de material de guerra

Tenente Augusto Rodrigues
Agosto de 1938.

de Sonsa,

desde

4 de

Adido

Tenente, adido, em serviço no Ministério das Colónias,
José Ramalho, desde 2 de Agosto de 1938.

Por portaria de 20 de Agosto findo:
(Visada pojo Tribunal do Contas em 5 de Setembro de 1938. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Têm ingresso no quadro dos serviços auxiliares do
exército, nos termos do § 3.0 elo artigo 7.0 elo decreto-lei n, o 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais
do extinto quadro auxiliar ele artilharia, ao diante nomeados, devendo sor considerados nesta situação desde as
datas que lhes vão indicadas o mantondo as mesmas colocações:
Regimento de artilharia

'I'enente António Rodrigues
Agosto do 1938.

ligeira n.· 2

Carvalheiro , desdo 16 de

2.· companhia de administração

militar

'I'enente Manuel de Matos, desde 16 de Agosto de 1936.
Por portarias

de 27 de Agosto findo:

Tom ingresso no quadro dos serviços auxilinres do
nos termos do § 3.0 do artigo 7.0 elo decreto-lei n.? 28:402, do 31 do Dozombro do 1937, o oficial
ao diante nomeado, devendo ser considornd o nesta situação dosdo a data que lhe vai indicada o mantendo a
mesma colocação:
exército,

Tribunal militar territorial

do Pôrto

'I'cnento do oxtinto quadro do oficiais do secretarido militar, com a patente do capitão, João Alvos Correia o
Silva, desde 20 do Agosto do 1938.
(Vl.nda pul o T'rlbun nl do Co nt as, COm n nno tne ão (]" "no serem
dovldos cmolumumos , 1I0~ tormos do lluercto n~o 22:267).

I

ORDEM DO EXÍmClTO

2." Série

N.O 13

577

Oficiais milicianos de aeronáutica

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado
do reaimento
de infantaria
n." 1, Simão do Santfssi~o
Sac;amonto
Pedro Cota Falcão Aranha, nos termos do § único do
artigo LOdo decreto-lei n. o 27:627, de 3 de Abril de
1037 devendo ser considerado
nesta situação desde
18 de Agosto de 1038 e continuando
na situação de
licenciado.
I

(Vjsnda polo Tribunal de Contas, com a anotarão de serem dovídos emolumontos,
nos termos do decreto ~.o 22:257).

IV - MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇÃO

da Guerra _I.a Direcção

2.a Bepartiçãn

Geral-

Por portarias de 6 de Agosto findo:
Adidos

Ma.ior, do regimento
do infantaria
n.? 16, Ilonrique
Augusto Corroia e tonento, do oxtinto batalhão do ciclistas n.? 1, Samuel <la Fonseca, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
dependentes
do Ministério
das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo ser considerados
nesta situação desde
1 do Agosto de 1938.
Capitão, do grupo do defesa submarina de costa, Francisco Lniz Supico, por tor sido nomeado professor
adjunto da Escola do Exército, por portaria do 21 de
Abril do 1038, dovondo SOl' considerado nos ta situação
dosdo 11 de Julho último.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

orn 18 do Agosto do 1!J38).

Tenontos:
do rco·illlonto de artilharia
de costa n." 2,
António AuO'u;to Lopes c, do grupo do especialistas,
César Pinto o Cortês, por torem sido nomeados para
prestar serviço na ftlbrica do munições do art~haria,
armamento
o viatllrns, devendo ser considerados
nesta
situação desde 18 de Julho de 1\)38.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 21 do Agosto

do 1!J38).

Disponibilidade

Capitãis: de cavalaria, Jorge Mário Melo Castl'o. e Sousa
o, do sorviço do ndministruçüo
militar Rodflgo José
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Correia Raposo, ambos adidos, que, de regresso,
respectivamente,
dos Ministérios das Finanças e da Agricultura,
se apresentaram
em 1 de Agosto de 1938,
sendo o primeiro por tor deixado de prestar serviço
na guarda fiscal.
(Visadas pelo Tribunal
do Contas om 25 do A'l"osto do 1038. Não
são devidos omolumontos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentos milicianos médicos, licenciados, da 1. a companhia do saúdo, João Maximino Vilaça do Carvalho e
do quadro dos oficiais médicos auxiliares do exército,
Octávio Rangel Santos, nos termos do § 3.° do artigo
61.° do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de 192G,
por terem atingido
o limite de idade, devendo ser
considerados
nesta situação,
respectivamento, desde
27 e 17 de J alho de 1938.
(Anotada

polo TrJbunal

do Contas

om 22 do Ap-osto de 1038).

Reforma

Augusto
Lopes Valadas,
capitão
Pinhão o alferes João Ramos, todos
na situação de reserva, nos termos da allnoa b) do artigo 2.° elo decreto-lei n.? 28:404, do 31 do Dezembro
de 1937, por torem sido julgados incapazes do todo o
serviço pela junta hospitalar
de iuspocçüo, devendo
ser considerados nesta situação desde 25 de Julho de

Brigadeiro

Eduardo

Manuel António

1938.
Capitão,
na situação
do reserva,
Silvério Augusto
do
Vascoucclos,
nos .tormos da allnoa a) do artigo 2.°
do decreto-lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro de H)37,
por tor atingido o limito do idado, devendo SOl' considerado nesta situaçâo desde 2 de Agosto de 1938.
'I'encntc, na situação do reserva, António Orsini do Sousa
Sampaio, nos termos do artigo 177.° do regulamento
de disciplina. militar o alínoa c) do artigo ~.o do decreto-lei n. ° ~8:404, do 31 do Dezembro do 1937, dovendo SOl' considerado nesta situação desde 2 do Abril
do 10:38.
(Anotl\dns pelo 'I'r lbuunt do Contua om 2~ do Ago.to do 1038).
Baixa do serviço

"Majoros
berto

milicianos
módicos do reserva
Alfredo o Alde Matos Carvalho,
capitãis
milicianos,
na
mesma situação, Rufino Forreiru Curdoao e Adoliuo
Gonçalvos Gomos o capitão módico auxiliar do 0,'61'-

2." Série
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cito de reserva José Maria Soares de Melo, nos termos
do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, do 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limito de idade,
devendo ser considerados nesta aituação, respectivamento, desde 17, 17, 31, 31 o 13 de Julho elo 1938.
(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

de Coutas

em 22 do Agosto

do 103S).

de 13 de Agosto findo:

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Raúl Augusto Mesquita da
Silva, que, de regresso do :Ministério das Finanças, se
apresentou em 4 de Agosto de 1938. por ter sido dispensado do serviço da guarda fiscal, preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Vlsnõn polo Tr lbunnl do Contns om 1 do Setnmlrro do 1038. Não
são dovldos omolumontos,
1I0S termos do docroto n.? 22:257).

Adidos

Capitãis : de infantaria, Vítor Moroiru de Sá, João Pereira Tavares (' José Luiz Gonçalves Canolhas, e de cavalaria, Salvador Catão Fernandes; e tenontes : dr infantaria, Fernão Marques Gomes, de artilharia, João
Carlos Oliveira do Macedo, e de engenharia, Alberto
Andrade o Silva, todos professores da Escola Central
do Sargentos, nos tormos da alínea b) do n. o 1.0 do
artigo 50.0 do decreto-lei n.? 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerndos nesta situação
desde 18 do Julho de 1938.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 20 do Ago.to

do 1038).

'l'enonte, <loregimento de infantaria n.? 18, Sérgio Gatinoau Barrote da Cruz, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão do serviço <~op(!ndentf)(I?
~linistório <lo Interior, na gU:lnla nacional repuhlicana, devendo ser considerado nesta situação desde 8
<lo Agosto de 193 .
(ADotada

polo Trllnlflnl

do Contns

om 2·1 do AgoHto do 1038).

Disponibilidade

:Major de norouáuti 'a, adido, Francisco IIigino Cruveiro
Lopes, qu<" de regresso do :\linistôrio das Uolónias, 150
apresentou
T1l 13 de Agosto de 103 .
(Yballa polo Tribunal
do Contn. "111 1 do 8"tl'l"h,'0 do 1038. Nao
1110 doyJdo. ouiolumuntes,
J10S tOrlOO. do decreto ]l.o 22:267).
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Reserva

Coronel do corpo do estado maior, no quadro, Vitorino
Henriques Godinho e tenente do infantaria, no quadro
da arma, António Vieira do Castro e Silva, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:-104,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados nesta situação, respectivamente, desde 19 e 9 de Julho de 1938.
Capitão, do regimento de infantaria n. o 7 , José Diogo
do Oliveira e tenente, do regimento de infantaria n.? 8,
João Cândido Ferreira Veloso, nos termos da alínea b)
do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incapazes do
serviço activo pela iunta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamonte, desde 25 e 18 de Julho de 1938.
(Vjsadas polo Tribunal de Contas cm 1 do Setembro do 1038. Não
são dovidos omolumontos,
DOS termos do decreto
0.° 22:257).

Reforma

Tenente-coronel, na situação de reserva, José Augusto
Sá da Costa, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do
decreto-lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro ele 1937,
por tor sido julgado incapaz do todo o serviço pela
junta hospitalar do inspecção, dovoudo SOl' considerado nesta situação desde 1 de Agosto do 1938.
Capitão, na situação do reserva, Manuel Ferraz de Monosos, ~lOStermos da alínea a) do artigo 2.° do docroto-loi n. ° 28:40-1, de 31 do Dezembro do 1937, por
ter atingido o limito do idade, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Agosto de 1938.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

cm 20 de Agosto

do 1058).

Capitão, do rogimento do infantaria n.? 8, Américo Adelino dOR Santos Doutel, !lOS tl rmos da alínea b) do
artigo 2.° do decroto-loi n." 28:404" do 31 do Dozomhro
d? 1937, por ter sido julgado incapaz do todo o serYl~O • pela .i unta hospitalar
do inspecção, devendo ser
considorudo nesta situaçâo desde 18 de Julho do 1938.
(Vls~l(la pote Trihunnl <10 Con tns em 1 <10 Sot omhro (lo 1\l3A. Não
sao duvides umo l u mun tõ s , nos termos do docroro 11,0 2:!:~[.J7).

Baixa do serviço

Major miliciano do reserva do infantaria José Joaquim
do Sousa, nos termos do § 5.0 do artigo 01.° do do-

2.' Série
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cr?to. n.? l~:O~ 7, de. 2 de Agosto do 1926, por ter
atingido o limite de idade, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 9 de J ulho de 1938.
(Anotada

Por portaria

pelo Tribunal

de Contas

cm 2() do Agosto

de 1(38).

de 16 de Ag03tO findo:

(Visada polo Tribunal de Contns om 1 do Sotombro de 1938. Não
são devidos omolumentos,
110S termos do docroto D,O 22:257).

Nula e de nenhum efeito a parte ela portaria de 9 de
Julho último, inserta na Ordem do Exército n.? 12,
2.:1 série, do corrente ano, que colocou no quadro da
arma de infantaria os tenentes da mesma arma, adidos, Ismael Joaquim Spinola e Pedro da Silva Fernandes, dovondo ambos continuar na situação ele adidos, em serviço no Ministério do Comércio o Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral.

Por portarias

de 20 de Agosto findo:
Adijos

Nulo O de nenhum efeito o decreto de 9 de Maio do 1925,
publicado na Ordem do Exército n." 8,2." s6rio, de 16
do mesmo mês e ano, que abateu ao ofectivo do exército o então tenente do artilharia de campanha, adido,
com licença ilimitada, Jorge Botelho :Moniz, por se ter
verificado que êsto oficicial não completou o tompo de
ausência ilegitirna necessário para constituir deserção.
(Anotada

polo Tribunal

do Conta.

cm G do Sotembvo

do 1(38).

Tenente.coronel do serviço de [ulministração militar, director do depósito geral do fardament~ e calçado,
Artur Xavier da Mata Pereirn, por ter Sido nomeado
para prestar se1'\'iço coJJ10 sub-director das oficinas
gerais do ftmlamento o calçado, Jevendo ser considerado nesta situac;ão desde 12 de Agosto do 1938.
(Anotada

polo Tribunal

de Conta.

om 31 do Ag ost o do 1938).

Oapitfiis: do regimento de inínntaria n.? 9, João Oorroia
de Paiva Júnior o, do cavaluriu, no quadro da arma,
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António da Cunha Viana, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.0
do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1\:)27, devendo ser considerados
nesta situação desde 12 de
Agosto de 1938.
Tenente,
do regimento
de cavalaria
n.? 2, Gaudêncio
António Rosa Garcia, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão do serviço dependente
do
Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação
desde 16 do Agosto
de 1038.
Alferes:
do regimento
ele infantaria
n. o 7, Mário Agostinho de Mendoça F'razão, do batalhão de caçadores
n.? 1, José Sacadura
Moreira da Câmara e do batalhão ele caçadores n.? 8, Vasco António Lopes da Eira,
por terem sielo requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Miuistório
das Colónias, nos termos do artigo 0.° do decreto n.? 13:300,
de 23 do Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação, os dois primeiros
desde 25 de Junho
e o último desde 12 de Agosto do 1938.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

em 27 do Agosto

do 1938).

Capitão do serviço do administração
militar, em disponibilidade, em serviço na 3. a Repartição
da 2. a Direcção Geral dôste Ministério,
João dos Santos 'I'õrres,
e tenente do mesmo serviço, do grupo ele artilharia
posada n.? 1, Joaquim
Mariu Bolo, por terem sido
nomeados para prestar serviço na Mauutenção Militar,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 10 e 10 de Agosto de 1038.
(Anotadas

1'010 Tr lbunnl

do Contas

om 2 do Holomhro

do 1938).

Alferos:
do regimento do infantaria
n.? 4, Viriato do
Freitas Viana 'I'avaros e Armando Corroia Mera, do
batalhão de caçadores n.? 3, Marciano Bonncci Voigu,
d~ regimento
de artilharia
ligoirn n." 1, I~rnosto Arruindo Folguoims
o Sousa, do regimento do artilharia
de. costa
. d n.? 2, Manuel Simão Portucalb' , do 1"'1O'1'uy)O
I~lxto 111 .?pondente de artilharia montada n.O24, HorÍtcio da ~l~nt Gonçalves,
do rogimonto
do cavalaria
n.? 1, Raul Patl'oc[nio
do Almeida Cabral, do regimonto <lo cavalaria
n.? H, Carlos do Pinho Canclhus

2,· Série
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e, do regimento
de sapadores
de caminhos de ferro
João Anacoreta
de Almeida Viana, por irem servir n~
arma de aeronáutica,
nos termos do § único do artigo 14.° do decreto-lei n.? 24:849. do 5 de Janeiro de
1935, devendo ser considerados
nesta situação desde
2 do Agosto de 1938.
(Vlsnda pelo Tribunal do Contas em ;; do Setembro elo 1935. Silo
devidos omolumentos,
nos termos do decreto n,? 22:257).

Reserva
Capitão, do regimento de infantaria n.? 13, Alberto Augusto Rodrigues,
nos termos da alínea a) do artigo 1.°
do decreto-Ioi n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por tor atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de 19:38.
Capitão do serviço de administração
militar, da Escola
Prática de Infantaria,
Cipriano Augusto Rodrigues da
Costa, nos termos da alínea b) do artigo 1. ° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 19B7, por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela j unta hospitalar de inspecção, devendo SOl' considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1938.
("I.ada,
sjlo

polo Tribunal do Contas cm 5 do Sotombro <lo1938, Nüo
devidos emolumeutos,
DOS tormos do decreto
n,? 22:257).

Reforma
Coronol,
na situação
do 1"eS01"\'a, Abel Augusto Dins
Urbano,
nos termos da alínea a) do artigo 2.° do docroto-leí n.? :Z8:404, do 31 elo Dezembro elo 19:37, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situacão desde 17 do Agosto do 1U38.
Capitno, na situação do rcsorvu, :\fa1l1101 Alves Morgado,
nos termo
da alínou b) do artigo 2.° do decreto-lei

11.° :.?8:JO.,l., cip :31 elo Dezembro (lo 10:37, por tor sido
julgado incapaz de todo o srrviço p.ola junta hosp~tulur til' int'pecc:ão, dovonclo s('r considcrudo nesta SItuacão desde 8 do Agosto de 1Ui38.
(Allotad".

POI"

]>Ol'tadas

pelo Trfbunnl

do Ccntns

cm 27 do Ag o s to do 1988).

de 27 de Agosto findo:

NlIla e do nenhum efeito a parte da por tarin do 23 do
Julho último, ins rta na Ortlem do Exérctto n.? 12,
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2. a seno, do corrente ano, que passou à situação do
reforma o coronel, na situação de reserva, Constantino
A ugusto dos Santos, por se ter reconhecido
que ainda
não atingiu o limito de idado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 7 do Setombro

do 1938).

Disponibilidade

Tononte' do artilharia,
adido, Alfredo de Azevodo Fonseca, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou
em 26 do Agosto elo 1938.
(Vlsaila pelo Tribunal
de Contas, com a anotação dó não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Reserva

Coronel
do infantaria,
no quadro
da arma, Ernesto
Gonçalves
Amaro e capitão, do regimento
de infantaria n.? 16, Manuel Francisco
Vidal Lopes,
nos
tormos
da alínea
b) do artigo 1.0 do decroto-loí
n." 28:404, do 31 de Dezembro
do 1937, por torem
sido julgados
incapazes do serviço activo pela junta
hospitalar
do inspecção,
devendo
SOl' considerados
nosta situação desde 1 do Agosto do 1938.
Tenente de infantaria,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, José Alfredo da Fonseca,
nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n." 28:404:,
de 31 de Dezembro
do 1937. por tor atingido O limito
de idade) devendo ser considerado nos ta aituaçâo desde
11 de Agosto ele 1938.
Tenente miliciano do serviço do administração
militar,
do extinto quadro' especial, adido, em serviço no Ministério do Comércio e Indústria,
Rnúl Pena o Silva,
nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decroto-Ioi
n." 28:404:, do 31 do Dezembro de 1937, por ter dosistido de prestar as provas do aptidão profissional para
o põsto imediato, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Agosto do H)38.
(Visadas pol o 'l'l'iIJunlll do Contns, com li nnotn~no do não sarem
duvldos emolumunt cs, nos termos do docroto 11,022:251).

Reforma

Coronel de infantaria,
do distrito do rocrutamonto
o rosorva n. o 16, Joaquim Feliciano do Azevedo, tenen te-coro.nel ~o infantaria,
com o curso 0.0 estado maior,
da dlrecçao da arma, Rnúl Frederico
Rato o capitão,
\
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do regimento de infantaria n.? 17, João César Correia Mendes, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937
por terem sido julgados incapazes de todo o servjç~
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, o primeiro desde 18 de Julho
e os restantes desde 1 de Agosto de 1938.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, da Repartição Geral dêste Ministério, Júlio de
Carvalho Vidal e tenente do serviço ele administração
militar, da direcção do mesmo serviço, Octávio do
Sonsa Ferreira, nos termos da alínea b) do artigo 2.°
do decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezembro do 1937,
por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
pela .i unta hospitalar de inspecção) devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 8 de
Agosto e 25 de Julho de 1938.
(VIsadas polo 'I'rIbun al do Contas, com a anot ação de O'LO serem
dovtdos omotumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

pQ1' p01·tarias de 3 do corrente mês:
Reserva

Ooron6is: de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e reserva n." 2, Augusto Bivar Xavier de Azevedo Salgado e de artilharia, da direcção da arma,
Júlio Ferreira da Silva Alegria, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404, de 31
do Dezembro de 1937, por terem desistido de prestar as
provas de aptidão profissional para O pôsto imediato,
devendo ser considerados nesta situ~ão desde 22 de
Agosto de 1938.
(Yisadns

polo 'I'rthu nnl do Contas, com a fill.Ot:lI;ã~) ~~~;.~~~o
serem
cIHolulllOlllO!'i, nos turrnos do doei oto II.......... ,)1),

dovfdo s

Major, do regimento de artilhana ligeira n.? 5, Albano
Ansolmo Bufa da Costa LObo, no" termos da alfneafJ
do artico 31.° do decreto-lei n." 28:402, de 31 ele Dezembl'obdo 1037, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484,
do 10 do FO\'C'roiro último, dovcndo ser considerado
nesta situação desde 31 do Dezembro do ano findo.
(VJsada pnl0 rrrihul1nl cI~ ('Olltas, com tL ~nota~~o ~.~)~o)rom do ..
,'1001 \.HuululIleuto ,nos rorruos do decreto JI. 2.......;)7.
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vMinistério

da Guerra

Por portaria

_(.a

2.· Série

PROMOÇOES
2.a Repartição

Direcção Geral-

de 29 de Julho do corrente ano:

(Visada pelo 'I'rlbunal
do Contas, com a ano taçâo <lo serem
vldos emolumentos,
nos termos do dooroto 11.° 22:257).

<lo-

Nos termos da alínea a) do artigo 35.°, § 1.0 do mesmo
artigo e § 1.0 do artigo 37.° do decreto n." 21:365, de
22 de Abril de 1932:
Regimento de infantaria

n.· I

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José
Ribeirinho Pereira, Alexandre José Duarte, Joaquim
Gomes Rascão o Augusto Manuel Antas Barros, o
primeiro desde 1 de Novembro de 1937, o segundo
desde 1 de Novembro de 1933 e os restantes desde
1 de Novombro de 1935.
Regimento de infantaria

II.· 7

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Abraão Rui
Carlos Cerqueira de Albuquerque do Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.

Por portarias
Ministél'io

de

(j

de ~l!Joslofindo:

da Guerra - 2,· Direcção Geral - 3.· Repartição

Capitão do serviço do admiuistrnçâo militnr, o tenente
do mesmo serviço Ernosto Gustavo do Arruda,
(Vlsndu polo 'I'ríbuunl do Contus om 1 cio Nutt'JIlI,,·o cl411~38. Silo
dovídos ornnlumuntos,
nos turmos do docroro !l.o 2~::!57).

Batalhão

de caçadores

n.O 7

Capitão do serviço do ndministrnção
militar, o tononto
do mesmo sorvíç o Fernando António Gomos.
(VIRndn 1'010 'I'rlhulInl do üontns om 1 do NIlIl'ml,,·o cio 193R. fllo
do v ídos ut1\nlUmlllltoR, 1101 termOI do dourulo 11.° !!:!:~67).

Regimento de artilharia

ligeira

n.• 4

üupi:ã__o, o. t.enollto, do rogimonto do artilharia
n. o, Mário Augusto LOpOH.

ligoira

(Visneln )1010 'l'rtbunn! du Cuutns om!!G do.\go.to
d .. 19:18. S~o
d.vluo~ omolumuntos, nus turuios do ducrulu n." ~~:~57).
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Grupo independente

de artilharia

de montanha
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n. o 12

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Alexandre Abreu Castelo Branco.
(Visada polo Tribunal do Conta, em 1 do Sutcmbro de 1938 São
devidos emotumouros,
nos termos do doureto n.o 22:257).'

Oficinas gerais de material

aeronáutico

Capitão, adido, o tenente de aeronáutica, com a patente
do capitão, adido, Frederico Coelho de Melo.
(Visada pelo 'I'rlbuual de Contas cm 25 de Agosto do 1938. São
devidos emolumentos, nos tormos do decreto n.? 22:257).

Fábrica

de pólvoras físicas e artifícios

Capitão do serviço de ndmíuistração
militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, João Gonçalves
Ferreira.
(Visada polo Trihunal
do Contas orn 25 do Agosto do 1938. São
dovidos erno lumentos,
1I0S tormos do decreto
n.? 2~:257).

Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

CapitilO do SC1Tic;0 de administrução
militar, adido, o
tenente (10 mosmo sorviço, adido, professor ordinário
efectivo no mesmo Instituto, .João Rodrigues Franco.
(\'isn<1" pele Tribunal
do Contas om 23 do Agosto do 1938. São
dovJdos omolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Por portaria de 1/3 de Agosto findo:
(Visada pelo TrihuunJ
do Coutns om 27 do Agosto ,<1,e ,1?3S. São
devídus omotumou tcs , nos tOI'JllOS do doereto n.? ~2:lJ7).

Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Capitão elo serviço do administrucãc
militar, o tenente
do mesmo sorvico JOilO Lúcio da Silva Porcirn.

Por portaria» de 20 de A!/oslo fineZa:
Ministério

da Guerra - 2.' Dírecção Geral-

3.' Repartição

Capitão do scrvico dr, administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Manuel José )r{'ndon~a Per0it·a.
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Grupo de aviação de informação

Capitão, o tenente de aeronáutica,
Reis Temudo.
(Ví sadn polo Tribunal
dovldos cmotumontos,

Escola Prática

n. o I

Diogo Rogério dos

de Contas em 31 do Agosto do 1~38. São
nos termos do decreto H.o 22:257).

de Administração

Militar

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Albino Amílcar Rodrigues de Soure.
(Visada pelo Tribunal
do Contas om 31 do Agosto do 1~38. São
dovídos omolumontos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Hospital militar

regional

n. o 4

Major módico, director, o capitão médico, do regimento de infantaria n.? G, Zeferino Moroiru de Sousa
Baptista.
(Visada pol o Tribunal
do Ccntas om 31 do Agosto do 1938. Silo
dovidos cmo lumoutos, nos tOl'lUOS do docroto II,o ~2:2Jj}.

Adido

Major módico, o capitão médico, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guar da nacional republicana,
Carlos Cipriano Ghira Dine.
(Visada palo T'ribuunl de Contas orn 12 do Sctomhro do 1938. São
dovldos omotumontoa,
IIOS tOl'II10S
do decreto u.v 2:?:~57).
I

POl' portarias de 27 de Aqost» findo:
(Visndas pe lo Tc bunaf ,10 Contus, com a nnotnção do serem devldos cmotumc-ntos,
nos torrnos 1.10dcorcto 11,° ~:?:~57).
í

1.'

região militar - Quartel general

Coronel do corpo do estudo maior, chof do estudo
maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo, chefe do
estado maior interino, José MaL'ia Cabral d Sampaio.
3." região militai' - Quartel

general

Gonera],. com.andant~, O brigadeiro do cavalaria,
danto intoriuo, LUIZ da Cunha l\IoltPHcs.

COJlHln-

Quadro da arma de infantaria

Cnpitüo, O tenente de infantaria,
Artur Rodrigncs Paula Santos.

no quadro

da arma,

2. Série
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n. o 3

Capitãis, os tenentes, do regimento de infantaria n.? 18,
Raúl Ribeiro dos Santos, e do infantaria,
adido, em
serviço no Ministério do Intorior, na guarda nacional
republicana,

Alfrodo

Abeillard

Vieira.

Regimento de infantaria

n.O 4

Capitãis,
os tenentes,
do batalhão
independente
de infantaria u." 25, Manuel Joaquim da Trindade e, do batalhão de caçadores
n.? 4, José Cortes Ferreira
do
Sousa.
Regimento de infantaria

n. o 5

Capitãis, os tenentes de infantaria, Júlio Alberto Gomes
Carvalho e José Ferreira Mendes Nazaré e, do batalhão do metralhadoras
n.? 1, Josó Vitorino Pavia de
~Iagalb[tis.
Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tononto
miliciano
de infantaria,
do mesmo extinto quadro,
adido, cm serviço no Ministório do Interior, na guarda
nacional republicana,
Sisenando Vasques Macedo.
Regimento de infantaria

n. o 8

Capitâo, O tenente do infantaria,
adido, em serviço no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana, J osé da Rocha Sooiro.
Regimento de infantaria

n.O 9

Coronel,
comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
do distrito do recrutamento
e reS01"\'<I n.? 20, Manuel

Gonçalves

Mendes.

Capitão miliciano, do extinto quadro ospocial, o tenente
miliciano, do mesmo extinto quadro, do regimento do
infantaria n. ° G, Filipe U ornes Gouçalvos.
Re!limento de infantaria

n. o 14

Cupitrto, o Íl'JlI'lI te do infantaria,
adid?, cm Rorvi~o no
il1inistlÍrio do Interior, na guarda nacional republicana,
.I o (~ João da Cruz I'creiru.
Regiment~ de infantaria

n. o 20

Capitãis, os ton sutes do illf~lIltaria, .~ú~io ,C~sar <111. çostn
Uhaby e, :llli(lo, m serviço no ~rlllll:ltl'1'I0 das F'inan\,as, na guunb fiscal, Antônio Argol do ::\1010.
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n." 21

Capitãis milicianos,
do extinto quadro especial,
os tenentes de infantaria,
do mesmo extinto quadro, João
Marques da Silva e, do regimento de infantaria n.? H),
J osó Gomes Silveirinhn.
Batalhão independente de infantaria

n. o 22

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tenente
miliciano, do mesmo extinto quadro, do batalhão independente
de infantaria n. ° 23, J osé Raposo.
Batalhão de caçadores n. o 2

Capi tão,
Alves

O tenente
Roçadus.

de infantaria

Carlos

Alberto

Garcia

Batalhão de caçadores n.O 4

Capitão,
vaco.

o tenente

de infantaria

António

dos Santos

Ca-

Batalhão de caçadores n.v 7

Capitão, o tenente, do batalhâo de caçadores
fredo Alberto da Silveira e Lorena.

n." 5, Al-

Distrito de recrutamento e reserva n.O I

'I'enonto-coronel,
sub-chefe, o major, do regimento
infantaria
n.? 7, Luiz Augusto do Sousa Rodrigues.
Distrito de recrutamento

do

e reserva n. o 3

Tenente-coronel,
com o curso do estado maior, sub-chefe,
o major, com o mesmo curso, do regimento de infantaria u.? G, Jorge Dias da Costa.
Distrito do recrutamento o reserva n.O 5

'I'enontc-coroncl,
sub-chofc, O major do regimento do
fnntaria n.? 1, António Pais do Andrudo Baeta.
Distrito de recrutamento

1Il-

e reserva n. o 6

COl'on01, chofo, o tononto-coroncl,
do batalhão do motru
lhudorus n.? 3, Augusto
Martins Nogueira Soares.
Adidos

Uapitão,
o tenente de infantaria,
adido, professor
da
, E~c~la Central de Sarg?n~os, Fernão Marques Gomos.
Capltãl~, os tonoutos ele infantarin,
adidos cm SCT\·i(.o
no Ministório do Intoriur, na. g~Jal'(la nucionul repu-

2.· Série

ORDEM:

DO EXERCITO

N.o 13

591

blicana, Carlos

José Moreira e Romeu Óscar de Barros Carmona.
Capitãis, os tenentes de infantaria,
adidos, om servir-o
no Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e Cadastral,
Alfredo Pimenta Ramos de
Faria Júnior, Pedro da Silva Fernandes,
Carlos 111annel Teixeira
Malheiro,
Ismael Joaquim
Spinola e
Duarte Rodrigues
de AI moida.
Capitão,
o tenente de infantaria,
adido, om servico no
1\1i nistério das Colónias, Acácio Francisco
Loão Cabreira IIen riq ues.
(Vlsada pelo 'I'rbunal
vido .. emolumentos,

de Conta" com a anctnçâc do serem denos termos do decroto u," ~2:257).

Nos termos da alínea (t) do artigo 38.°, § 1.0 do mesmo
artigo o § LOdo artigo :n.° do decreto n. ° 21 :365, de
22 de ...\.bril do 1932:
Regimento de infantaria

n. o 4

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, .João Maria
Cabral, contando a antiguidade
desde 1 do Novembro
do 19;~;).
Regimento de artilharia ligeira n. o 4
Alfores miliciano do artilharia,
licenciado, o nspirunte a
oficial miliciano
do artilharia,
licenciado,
Manuel
Freire ~r ndos Godinho. contando a antiguidade desde
1 de N ovemhro do H)3~).
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Alferes miliciancs do artilharia, licouciudos, os nspirnutos
a oficial miliciano
<lo artilharia,
licenciados, .Ioão do
Brito (' unha, Horúcio
\~asques Per(lira li Carlos
Alberto da f;ilvcirn Moni» dt' Castro (\ XOl"onha, contando todos a antiguidade
desde 1 de ~ ovcmbro de
1935.
T

Por

jJ01·t(T,.(a,~
(\'llndn
vnlcs

de 3 rio corrente mês:
p"'10Trl unnl (lo Coutns, cem a nnotaç;(~,.~~~,~ Pfelll do1108 termos do doere to li. .._ ......7).

J1l01umolltu,

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 1.. Repartição
oronel, o (('ll!'lltl'-coron
\'<IIlCira Vurojão.

I de artilharia,

('h('1(', Roque

do
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n."'3

Capitâo do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Armindo
de Mugalhãis Barros do
Araújo Cerqueira
de Queiroz.
Regimento de infantaria

n.O 5

Tenente-coronel,
segundo comandante,
o major
fantaria António Ferreira
Damião J únior.

de in-

Batalhão de caçadores n.O I

Capitão,

o tenente

do infantaria

Luiz das Dores

Santos.

Frente marítima de defesa de Lisboa

Tenente-coronel,
chefe da secretaria,
o major, do regimento de artilharia
de costa n.? 2, Luiz Nobre de
1\1elo.
Escola do Exército

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, o
major do mesmo serviço, do conselho administrativo,
Hcmetério Augusto de Carvalho Massano.
Adido
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, o
major do mesmo serviço, adido, cm serviço no Ministório das Finanças,
na guarda fiscal, Brúulio Ludgero
do Freitas.

Ministério da Guerra _I.a

3.a Repartição

Direcção Gml-

Por portaria de 1(J de Agosto findo:
Promovidos
aos pnstos a seguir indicados, nos termos
da alínea {() (lo (ll'tigo ;).).0 elo decreto n.? 21:86;) de
22 ele Abl'il (le 10:32, coní.inunnrlo na situação de li~enciados cm que PC encontram,
os seguintes
cadetes:
A aspirun tes a oficial milicianos
as unirlndos n que pertencem:

de in lautnria,

para

Do regimento
(~e.inf:ll1laria
n .? .1: p1'i111ri1'os sargentos
Manuel Honório
(1" Matos Vlrgas
Vasco (lr Albuqurrquc
Quinianillla,
)i'p1'lI:111do i~'('r1'"il'a, (\)1't(':3 e
Manuel
J'orvis de Atollg'lli:t }<'pl'l'l'ira Pinto
Basto,
prhn eiro cabo n ." 1:l:n /al, Bu('í1io ~\.1('ilI0 Dionf io,

2.· Série
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Regunc10 cabo n." 1:±48/26, Francisco ela Silva Presas,
soldados n ," 1:493/31, Manuel António
Fernandes,
n ." 1 :J86/31,
Francisco
Ferreira
Quil'ino
Rosa,
n .? 1:29G/32, Manuel Ferreira Coe11lO, n." 1:710/33,
José Peile ela Costa Pereira,
n .? 1:346/36, Américo
Rodrigues
Leite, n ." 1::3·H/36, Domiruroado
Gusmão
Corroia
Arouca,
n ." 1:790/27,
Al-v~ro Rodrigues
Duarte,
n ." 1:3±0/36, Fernando
elos Anjos Mascarenhas,
n.? 1:521/31, Alberto
Lopes, n .? 2:242/28,
José Augusto .}I~oedo de Campos o Sousa, u." 1:299/
32, Manuel Ribeiro Cabral, n ." 1:480/31, José Maria
Marques ele Miranda,
n ," 1:492/31, Francieoo Xavier
Maria Salema ele Avilez Lôbo ele Almeida
Melo e
Castro, n." 995/36, Nuno Joaquim
Lorena Oliveira
Birne,
n ,? 67/36,
David
José
Rodrigues
Cruz,
n ." 1:3;)0/36, Francisco Pereira Inácio, n.? 1:055/36,
Armando Jorge Santos Carvalho ela Fonseca, n.? 1:298/
32, Mário Moreira de Almeida, n ," 1:303/32, Ernesto
António Pereira Enes, n." 312/33, David Soeiro Júnior, n .? 1:038/35, Manuel
Jorge de Sousa Costa,
n." 979/36, Xorbcrto de Jesus, n .? 1:482/31, Rogério
Pinto, 11.° 1:3;)5. 36, Mário 'I'avnres Mendes, n ." 1:314/
32, José Marques Guerra, n ." 1:472/3J, Rui Martins
Gomes,
n ." 1:;)02/31, Artur
Benevides
de Melo,
n." 1:597/29, José Pinto Morais da Cruz, n ," 1:483/
31, José Leonardo ele Sousa Carvalho, n..? 1:756/33,
Manuel Eduardo
Mendonça,
n ." 1:730/30, Joaquim
Oliveira da Silva Jansen,
n." 1:295/32, Amílcar Calado Coelho, n ," 1:262/34, António José Simões Monteiro n .? 980,36 Manuel Gualberto Pereira Capitão,
n ,? Í:305/32;
llÍanuel
Mendonça
Bnilarim
Júnior,
n ." 1:348/36, Artur da Cunha Alves, n." 1:479/31,
Ade lino Matias Ferreira, n." 1:319/32, António Jesus
dos Santos Rocha, n." 1:357/36, João Duarte ela Silva
J'únior, 11.° 1:49,1/31, Gualtcr Moutinho Correia Cardoso, 11.° 1:490/31.
Frederico
Furtado
Morgado,
n ," 1:699/30, José )forgado
Rosa, n ." 1:290/32, Januãrio
dos Santos
Pi nlio iro, n ,? 1:300/32, Forry
Correia Gomes, n .? l:054/a6, Alvaro Romão Duarte,
n ," 1:3W/3G, Gui lhr-rme Luiz Anselmo
Stichaner,
n ." 1::n5/3~,
Antõuio
Lillo l<'l'anco, n.O 1:7~O/27,
José Augusto J)c]ga(lo Pinto, n.O 2:243/28, Joue.> Arna1<10 Lôbo Vilela,
n.O ] :;)01/31, };lluardo Alberto
Côrte Uea1, Jl.O ] :304/3'2. Afon!in ~U1l0 Vasco de
Campo;;, n.O 1:297/3'2, Joaquim
Oliveira
Serrano,
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n.? 1:491/31, Armando Martins do "Vale, n ." 1:602/29,
José Lopes, n." 1:342/36,
João Curlos António Bracourt Pestana
de Vasconcelos,
n.? 1:484/31,
Álvaro
Simões Lopes, n ." 1:347/36,
António
José Jorge,
n .? 1:301/32,
An íbnl José Rio de Miranda
Jesus,
n. o 988/36, Armando
Osório da Ounha Dá Mesquita,
n.? 1:294/32,
Arlindo
Gonçalves Reis, n ." 1:025/35,
Luiz Acácio Pereira
Dias Henriques,
n.? 1:270(34-,
Raúl Onldas Silvério,
n ," 1:271/34,
Orlando VaI do
Rio Paiva,
n." 1:281/32,
Eduardo
Monteiro
Castanheira Freire; do regimento
de infantaria
n.? 2: soldados n." 438/36, Alberto Rodrigues Paisana, n .? 704/
29, Amílcar
Ooimbra Leitão,
n." 616/32,
Luiz de
Matos, n.? 434/36, João Augusto Bexiga, n." 705/29,
~Ianuel Gonçalves 'I'errciro, n. o 685/31, Arlelino Marques Rosa, n ." G67/30, J'osé Marqu.es de Almeida,
n." <140/36, António Lopes Fnr inhn, n ." 410/34, AIfrerlo de Ol ivaira ; (lo )'('gil1ll'lltO cle infantaria
1I.0 ;3:
soldado n .? 614/32, Luiz Fi.lipc de Miranda Aviz Pereira de Brito; elo l'('gimento (le infuntnj-ia n ." 4: soldados n ." 881/:31, José Gomes de Brito Barbosa,
n ," 715/30,
Rogério lIeitor
ela Paixão,
n." 876/32,
Renato Mansinho
ela Graça, n ." 882/31,
Felisberto
Ascenso da Silva Metelo, n ." 330/35, Ciríaco Damásio
da Trindade,
n .? 8W~/31, Jo~é Manuel Salvador Martins, n.? 877/32, Rogério Pires Peros ; elo regimento
clr infantaria
n ," 5:'priml'iro
~mrgl'lIto João Baptista
Franco,
soldados n ." 866/32,
Manuel
Pinto Nunes
Azevedo, n ." 867/32, Jorge Bcbiano Correia Amaral
Coimbra, 11.° 6:l-2/aJ, José Bernardino
Duurte Figueiredo, 11.°] :099/29, JORé dos Santos Fernan dos Agudo,
H.O 8.')7 ;:~'2, .f ()~é SárrPll
SnJl('lH's Baonu., 11." 1-\71/82,
Luiz Furrciru
Martungil
Ribeiro 'J'c'lcH, 11.° 801f:t~,
José Pacheco 'I'õrres, 11.° 70-t/:~3, Sl'bastiITo (lufita,Yo
Hoc1l'ig'uPs,
11.° 7(i8/a(j,
Manupl
TJOlll'~ Camilo,
n.O 1 :188r30, .J OS0 Francisco
J>cl'ostrolo Dufl'nl'l',
)1." 8G1/;l2, António ]>jnto BaRLo!'i(lp Ahl1PÍlla, n." 832/
:W, Mário (la COll('ei<;ão Pinto Me(lpil'os, 11." 1:172/:30,
.t\ntónio .}Ial'ia e~(? Amaral
~)yl'rui(, 11." 63G/a:l, Mú1'10 Bnptl~(a
ela Sdvn AlpgTla, ll." 1:1Tl/:W, Ant(ílJio
~\·l() ]>UlTl'ira ('I'UíI, !l." !J ISj:n, .Allt(lllio Vipo'as SoareR)
1:10Y'2!), }Líxi.o Amado A1Vl's, H.O (3;)7/'28,
All(OlllO .Jose C'ascnl!tpll'n,
11.° 1 :100/2D, Hntíl Faria
,ela FO!HH'ca, 11." 8GS/;l2, Antpl'o Oelori('() ]>;)('11('('0 TO_

;1..0

1m',

11.°

1:0G'2/2!J, ,Túlio ele' Ahlll'ie1a,

J1."

80-trt~, ~fa~
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nuel Fuschini
ele Magalhãis
Vilas Boas, n ." 686/3;),
Raúl Simões da Cruz Ferreira,
n .? 990/33, Agapito
SPITa Fernaudcs
Vidul, n ," 962/31, Manuel Fernando
Brnz Teixeira,
n ." 778(36, Amaro Figueira
n ." 772/
;36, jJval'o Diniz Amores, n ." 1:554/28,
E(luardoda
Cunha Seixas Navarro
dr Castro, n.? 1:167(30, António Belo de Almeida,
n .? 943/31,
.Alvaro Cohen
Pope, n,O 1:171/80, )(ál'io António I odrigues ela Silva
Baptista,
n." 868n2,.J orge )1al'ques Ferreira,
n ." 987(
33, J\Jberlo Dias Póvoas, 11,0 766;;36, José Gusmão
Barata,
u." 860(32,
L'irruiuo
elos Santos
Gomes,
n." 869(32, Saúl Oliveira,
11.° 1:110/30,
Olímpio de
Azeverlo )Iatos, n." 9-16(31, Ernesto Fernandes
Pinto,
n ." 938(31, Francisco António Vidal Abreu, n." 762/
:lG, l~rmanelo dos Santos Cruz, n," 764:/36, António
Domingues,
n .? 1:;),)8/28, Amériro
Silviuo Palma,
n,O 947/a1, IIel'llani
c1p Carvalho Rodrigues Fulcão,
n.? 8:)3/32, José CUJ'ry Cabral ele Castro e Atn ídc
Carvalhosa,
n ." 1:174j;{0, Eduardo
Curado Ribeiro,
u." 866/;32, Francisco
Fumunrlcs,
n .? 7G7;;W, Manuel
de Saldanha !la Onma "XUllPK, n .? 1:361/28, Agosti11ho
Barbicri Baptista
Cardoso, n .? 862/32, José Catarino
Duarte,
n,O 988p3,
António
Gonçalves
Valente,
n .? 760 86, Jouo Emílio Ledo Perdigão,
n ." 949(3],
.Túlio de Vasconcelos Azevedo Pereira e ~ilva, n .? 930(
31, José ::,\(anud da Silva Xavier, n ." 944/31, l·'rederico (Iu il lterrue "~ulle'l 'I'cixeirn, n." 1:177/:30, Amadeu Costa, n ." 1 :lG9;:W, Carlos Vítor Pence Alvares,
11.° UIZrn. Carlos ])ia~ Coimbra,
n,O 708/35,
J ou<[uill] (la Siha Unlypia~ Júnior.
)],0 G7;lf:33, JJuiz
8iJilP.lO ~lt'n(lt',;,
n,O !l.jl(ll, José Sa1pJ11a N'ullrs de An(11':u1('. n," 8:).~)n'2, Ui\lulitlo (ll' Oliveira
Pombeiro,
n,O 7();3;;Hi, Ll'O])01<10 (luul!er UOlllPS, 11,° 760/36, Alfredo ,Augu;;to l<'pl'J'l'iJa, n," G;19ja4. rrJ'is!ão
.José
U Olu'a I \'P'\ .Tol'g't'. 11." SG:l;:lZ, ~Hrj() ~a!ivillatle
UUPl';'a l~oqUC', )l,' 7R.->;:W. An!ônio .Tosé :MelltlCi'l rl'ei_'pira da FOlhl'('a; <10 l,t'gilllt'llto
(1" infantaria
n,~ G:
:-;olllu(lo'\ n," GZ·.j.;:lG, Allt(íllio
tlO:l Santo:> pprPlI'~',
11." G!JD;;lZ, ;Tosp (louYl'ia
Pl'n:ira,
11.° ()!)8j:32, lJu!z
()()J'1'pia <1" Xo)'oulw;
<10 l'eg'Jll:C'llto lll', Jllfall~:l1'1a
11.°7: ;;o](laclos 11.° 1:140(;10, ~\lbl!lo Ho(ll'lgul's 1 lld,o
Fl'l'1H111tll"~,
n," 77'2j:l'2, Annillclo
lla ~ilYa l'\'J'~ancl,e~,
n," 7(iS(;l'2. Arlllr .\,~sll11C;ão (lo Carlllo, n,O /71/.3.",
,Ant<Ínio Fortunalo
l{cwha (~ua],(,'\Jlln, n," 7()?(;l2, A1~tÔllio ..\JdUllP'
da Si1\'Ll, n,O ,LOD(;35, ,AlllúlllO 'lll' 011-
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veira Santos; do regimento
de infantaria
n ." 8: soldados n ." 1:815/28, António Manuel Seixas, n." 1:426/
31, Fernando Afonso Oliveira Vaz; do regimento ele
infantaria
n ." 9: primeiro cabo n .? 841/31, Domingos
da Costa Gomes, soldados n ." 1:032/30, Nelson da
Silva Pereira,
n. ° 387/32, Emílio Augusto
Coelho;
do regimento
ele infantaria
n." 10: soldados n.? 551/
34, João José Rodrigues,
n. ° 629/32, Guilherme
Castro Leandro,
n. ° 780/31, João dos Santos Rodrigues,
n ." 428/35, Manuel Liberal,
n ." 429/35, José Marin
Pais Machado,
n.? 38/31, Luiz Inácio Mamede;
do
regimento
ele infantaria
D.O ll: soldados
n ." 502/36,
Manuel
Cabrita
Ribeiro da Oruz, n ." 854/31, José
Casimiro Santana,
n ." 853/31, José Nunes da Costa
Gouveia,
n ." 744/29, Manuel Nepomuceno
Leite ela
ClUZ; d o regimen Lo de in íun taria n." 12: soldados
n ," 888/31, Albel'Lino dos Santos Matias,
n .? 772/
32, Germano António dr Oliveira, n .? 890/31, Amândio Ribeiro da Cruz Ferreira,
11." 887/31, Augusto
Mendonça e Pinha Sá Osório, n." 881/31, José Dias,
n ." 88G/31, Eltlefonso Barroco,
n ." 774/32, Manuel
Coutinho, 11.0 776/32, José Faria Ribeiro de Almeida,
n ," 775/32, António Bernardo
ela Silva; do regimento
·ele infantaria
11.0 13: soldados n ." 489/35, Albertino
Ferreira
Ribeiro,
n ." 928/:n, Eurico ele Castro Chaves, 11.0 927/31, J'osé do Nuscimento
Costa, n ." 411/
36, José Mar'ia das Neves; elo regimento
de infantaria n." 14: soldados n." 859/31, Delfim Hermínio
do
Lucertla
Corroia,
n ," 858/31, Oscar Duarte
de Almeida
Faúlha,
n." 1:180/29, António
'I'avarcs
elp
Pina, n .? 736/30, AbrI ])0\,:1::; l~igueireclo,
n." 650/
31, Augusto Ferreira do Mn.í os, n ." 666/31, Armando
Manuel Igrrjas
Bastos, n ." 1:008/;30, Cântlirlo Inocêncio Caldas Amado, n .? 55:3/35, l';tlu[\1'(lo AUgUDto
AlblHIUPl'CllH', n ." 1:009/;30, A1'lnall(10(le l"iO'llcirctlo
n."b15: solPina Cabral; do rt'gimcltlo
(lr infantaria
dados
n .? 973/29,
T orberto
Cartl igos dos Reis,
11.°
1:273/;31, Antônio
Pin10 Rimõl's, n .? 602/;3~,
Vaseo Üastel-Branco
Harjona de .Freitas
li." 561/36
0arlos. Filipe Pinto Pilllf'ntrl;
do l'l'gil;lento
de in~
fantal'Jlt
n." 16: Reg'ullclo S:tl'gt'llto
,J oilo Crisóstomo
_jfOldpil'o
AlltUlll'S, pl'ill1piJ'o ('aho 11.° G77/al, Cl'lt'Stino Hrboeho Pais, soldados n." G7.">/31,Anlónio
ma,l Gnnçnlvrs l<'pl'l'l'iru, n. o ;l5D {:l2, Anaclelo HOlna
Galhardas,
11." 678/31, Jorge de Azevedo Rua, n."-15'2./

~ra-
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ele ~Iatos Sil-va, n." Lj49/36, Luciano
Manuel Domingues,
n. ° 307/30, Teófilo Coelho Costa,
n ." 673/31, Fernando
Lopes Barradas;
do rezimento
de infantaria
n .? 17: soldados n ." 588/32, Linoo LideI'
Furtndo
de Lonet Delgado,
n .? 848/31, Armando
Celorico
Drago,
n.? 841/31,
José Pedro
Camilo,
n ." 821/29, Eugénio Dias Miranda, n ,? 516/35, Francisco .• Tosé Fi gueira de Sousa, n. ° 8n /31, Vergílio
ele VIlhena Peres Santos, n .? 589/32, José Caro Quintiliano;
do regimento
de infantaria
n .? 18: soldados
n ," 1:420/30, José Joaquim
Devesas,
n .? 1:380/36,
Alfredo Nogueira Pereira, n ,? 1:422/30, Manuel Barbosa Nunes
Casqueiro,
n ." 999/35, José Luciano
'Vieira Rodrigues,
n .? 588/32, João Sabóia ele Gouveia, 11.° 2:194/28, José J'úlio de ~IOl'ais e Almeida,
n," 485/35, José ele Sousa Neves Pinto,
n .? 1:430/30,
Vítor Manuel de Portugal da Silveira Martins Portugal, n.? 1:134/32, Jorge Artur Carneiro Martines,
n ." 1:866j:36, Ernesto
J'osé Furtado
rle Oliveira,
u." 1:4:n/:J8,
António
.Antão da Silva
Júnior,
n ." 1:132/:32, Artur de Almeida
Coimbra, n .? 1:435/
32, Délio Tamegão,
n ." 586/32, Alvaro elos Santos
Varnndas,
n ," 1:693/31, Augusto
Saraiva
Peixoto,
n ." 1:001/35, Alfredo Tuvares Lema,n.o
1:691/31,
J'úlio Baptista Couto Júnior, n ." 1:020/30, Domingos
Toscano Soare" Barbosa, n ." 1:692/31, Bernardino
António Pereira
Ferreira,
11.° 514/3J,
Daciano André
ela Silva Quintela,
11.° 601(31, Noé de Freitas
Albuqurrqu!',
n ." 1:6 5/31, J'osé Deodato do Rêgo Lima,
n .? 1:6!)6/:n, António
Mr-ireles Feio, n.? 1:694/31,
Mário Almeida Pinheiro,
11.° D78/3;),
Fernando
Henrique (10111C" Pinto, n ." J :()!)5/:n, .Tosé ela Rocha Peixoto ~rngalltãis,
n ." 1:011(36, Armindo
Fernandes
~ra('ha(l(), 11.° 1:17:l(12, Holnrnrino dr FiguC'irrelo; do
rcuimeuto
dl' infantaria
11.° 1D: soldados
11.° 305/32,
°
António
.Iosé Osório Flallll'np;o, n." 80..1:/28, José ~fallUC'l
~ alIai:; Santos
Souto )faior,
n.O 317/31, José
l~c1ual'(lo ll.into ela Uoeha e Cunlm, n.O 274/34, Francisco Al\-r,; Ji't'lTcira,
11.°
6'W/3ü,
Gustavo
Jorge
('ullh:t t1P .Araújo ::;obrpim,
11.° J4i>/3;), Hi('anlo
Gar. '1 (O I'{'gllllrll
.
l o (e
1 ln
. f ancana.
"
')0·.
eia dl' O I·1\,(,11'll;
n. °_'"
:;ol(lal!O'; n. o 156 rV>, .J o"é J oalluim ela Ellrarnaçao
e
f)OllS,I.
n.O 802/3'2, JOlío das ~Tcvrs, n.O 1:;3lf)/28, :MaIlUe! Vieira
ele Carvalho, n. 80D/32, Brneslo Augusto
O
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,Torge ~1arques Donato, n. ° 648/36, Eduardo dos Santos Frias, n." 467/36, José Nunes ele Sá, n." 1:122/
30, João Augusto Marques de Almeida, n ." 944/31,
António Gonçalves Lourenço, n ." 701/33, Hui Bento
1)(,880a, 11.° 276/;n, Eduardo Knopfli, n." 799/32, José
Baeta Cardoso do Vale, n ." 1:119/30, Tomaz Isidoro
Pita Silva, n.? 514/32, Luiz Dias, n ." 943/31, Emílio
Fernandes Carranca, n. ° 808 ;'32, António Henriques
Tavares de Almeida,
n .? 1:216/29, Carlos Ferreira
Pimentel,
n." 1:121/30, João Rodrigues
Casaleiro,
n. ° 950/31, Francisco Dias Serrano Júnior, n. ° 949/
31, Manuel Raposo Serravcntoso, n .? 942/31, :Manuel
Cabral, n ." 807/32, Francisco António
Martins,
n ." 469/35, Joaquim
Rosa ela Paixão,n.o
946/31,
João Francisco ele Carvalho Marques, n .? 810/32, Manuel Santana Ribeiro dos Santos, n. o 945/31, Manuel
Calrritn Matias,
n ." 9~8/31, F1'311CiRCO Barrigas
de
Carvalho, n .? 1:118/30, Edgar do Nuscimento Duarte,
n." 800/32, Augusto Cantante Marques, n ." 953/31,
José Borges da Gama, n." 666/36, José Diogo; do regimento
de infantaria
n ," 21: soldados u.? 886/32,
João Baptista
Sabino e Costa, n ." 493/33, João Luiz
Augusto
Pinto Rocha, n. ° 889/32, Emfl.o Ferreira
Pinto; do batalhão independente
ele infantaria
n.? 22:
soldados n .? 203/32, ,João <lo Espirito
Santo cTt' Almeirla e Silveira, n ." 238/30, Delfimde
Sonsa, Ramns ;
do batalhão independente
(lr inf'antnriu
n ." 2:1: solllaelos n ." 248/32, Pedro Parreira
(le Bruges, 11.° 272/'2!),
Luiz
Moreira
Júnior;
(lo hatnlh~o
inrlopcndento
de infnn turia n .? 24: soldados n ." :389/28, ,João Hpnrique Ca1(1('ira BrUPllcoUl·t ela Câmnra , n .? 41,:>;:10,
Alfredo ele MC'lo Bcuto ; do bnlalhão incll'l)('lulenlC' de
infantaria
n .? 25: pri mciro cuho n." 1/:3:1 Lniz A 111'Plio IIl'nriquC's, Hollla!10Hn.O (;[):3/:32, .Toão da Cruz FiMIjo cle Uanha, n." ()64:/a~, ~rall1wl Ho<ll'i,,'uC's ele
Gouveia, n.O 611/34, .João TolC']üino'l'C'oc1oro (l~Sou~a
n.O 631/:32, Aubry Oliwlra
c ('nslro, 1).° G10/32, .An~
t~.llio ~\'l'llalldcs
(la ~iJva, 11." ] 11/ a2, Mário UOllH'S
l!lg'uell'a;
<lo batalll'lO (le ('n\'adol'ps n.O 1: Rolda(lo
li." ]GG. E/2n, };gÍ(lio Barala
Nunl,lll:\; !lo haiallJ,lo dl'
e'tH;ndol'('" li." 2: Holda(los 1l.":lO/a2, A1Ilônio ('ul'laxn lIa
FOlls('eu, (' n." :300/:10, .Tosé Alliônio tIl' 01i\'C'ira rl'{\l'_
1\'';;
do batalhão
dI' nl(;~n<lOl'(,H 11.° (i: so](lallo n.O 1'21/
;l;'), .Jmi(~ LtH'llH Fnldo;
do haialhilo dI' Il\('il'alhado)'us
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n ." 2: soldados n. ° 465/36, Flnreutiuo
~felo da Costa
Rumos, n." 469/:~6, Adplino de Sintra Nunes, n.? 3671
36, .José Júlio Ferreira
:Fauslo, n ." 190/32, Fuusto
da Graça Barata , n.? 131/35, Antero Aucusto
Sobral, n ." :)07/32, Ali"tidps Gonçalves, n.? 41/35, Oristiano Cm-los Lei lão Bandeira j para o batalhão de caçadores n ." 5: elo regimento
ele infantaria
n ." 5: primeiro sargpnto
Carlos Cecílio Nunes Góis Mota e
sohludo n." 1:29;l/;~2, Alexanllre
Carlos Pires de Mascarenhas.
A aspirantes a oficial milicianos
de artilharia
costa, para as unidades a que pertencem:

de

Do regimento
de artilharia
de costa n." 1: primeiros
sargentos ~Uval'o Alexandre
e ~fário Ernesto Fernaneles da Cunha, soldados n. o 230/33, Alberto Delfim
Leite Roc1rigues, n." 26.i/33, Fernando
Brito Pereira,
n.? 281/36, Roberto Manuel Coutinho Oliveira Churters de Azevedo, n ." 4~0/;J1, J'osé Lima de Sousa
Pinto,
n." 3G7/;~2, Cristóvão
Augusto
Romeu Saldanha da Riln'ira
)IeTlrsps, n." 473/:n,
,Júlio Vasc011('e10s Cordeiro, 11.° 47;;35, )Iário Augusto Correia
da Costa, n ." 2~O/:3G, Horácio Avelino Brasão de
Freitns, n ." 479/31, )1arlUe1 Simões Anjos, n ." 563/30,
Saúl Pires da Silva ~Ia('haclo, n.o·5G2/30,
,José 01'moud dos Santos,
n ." 3:3/370/:32,
Manuel
Fonseca
Alexandre,
11.° 56,1/30, ~Hrio
Veríssimo
Duarte,
n." 481/;n,
~Ianuel )1artinho j do regimento
de artilharia. de costa. n ." Z: primeiro sargento .Alvaro dos
Santos l' 8ilva, Ho]datlo:'l 11.° 409/28, João Manuel de
Abreu
]j'aria,
11." :n~/;~4, .Júlio
Manuel
~L.tl'tills,
n ." a9S/;W,
J os6 de Figupirec10
Mendes
Barata,
n ." ;~·í!)/;32, António (jo!l<:a]vrs Ferreira,
)1.0 419/29,
,José ],0llL's Cri·;(o, n.O ;l,HiI:3~, Antônio
dr Campos
.Alldl'adt' j do grupo dI' (lefesa :mblllarina
de ('o"ta:
Holllallo 11." 144 f'Hi , Hui .J.\utônio :Mal'ÍllllO de Al!lu'ida Ra!llpaio I' ~IC'lo j (lo grupo dl' ariilharia
COlltra ,H'ronan's:
soldados 11.° 1!);I/;n, ~\Il'xnnd!'l' )fc:>ui('1' ~Ial'hallo, ll.O 21O/:~2, Fl'l'cll'l'ico HUl'llay tll~ ~fC'llclo!lc;a, 11.° ]D4;:H, .JosP ~\lliónio NeH's Brak-Lamy;
para o l'Pgillll'Jlto
dI' artilharia
dI' co,.;ta n.O 2: (lo rl'{)'illll'nio de artillwria
dp l'osta 11.° 1: soldado
~." am-l/:l~, NUllo lIilltZ(, Hilll'iro.

GOO

ORDEM DO EXÉRCITO

A aspirantes
campanha,
Do regimento

N.· 13

2.' Sério

a oficial milicianos
ele artilharia
para as unidades a que pertencem:

de artilharia

ligeira

11.°

2: soldado

ele

cadete

n." 441/36, Agostinho Pereira Natário , do rlegimento
d e artilharia
ligeira n.? 3: primeiros
sargentos António ele Avelal' ~\fari,llho Falcão e António de Sousa
Ramos da Costa, soldados n." 1 :0;)6/26, João Ilídio
:Mexia de Brito, n ." 8G3/34, Alberto Numas da Si lva,
n ." 909/31, A.cúrcio Fernandes Rodrigues, n ." 1:0-:1:9/32,
Viriato Faria da Fonseca, n. ° 860/34, José Pires Borges, n ," 1:046/32,
Teotónio Pereira Júdiee Pargana,
n ." 861/34, Henrique
Rosa Vieira Lopes, n ," 910/31,
Filipe Custódio Gouveia; do regimento
de artilharia
ligeira n ." 4: segundo sargento João Maria de Sousa
e Brito, e soldado J1.0 864/aO, Leandro Augusto dos
Santos Lima; (lo rcgirneutnde artilharia ligeira n." 5:
soldados
J1. ° 78 :1:/31, Alfredo
MD Ilieiros Lopes da
Silva, n ." 707/36, Jorge Joaquim
(lr Castro 'Tavares,
n.O 708/36, José li"Ol'llDlldo Rebôlo Manso, n ," 4a8/31,
Francisco Furtado da Ponte.

A aspirantes
as unidades

a oficial milicianos
a que pertencem:

de cavalaria,

para

Do regimento
de. cavalaria
n.? 2: primeiros
sargentos
Diogo de Oliveira H0go Chaves, Jorge Alberto Hibeiro de Oliveira, scguudos sargentos Luiz Maria Gil
Gouveia Beltrão,
~kgislllunc1o do Castelo Branco e
J1Uiz ela Câmara Mrl\PHrS Alves, soltlrulos n .? ·192/3G,
Alfredo Leão 'J1omnz Correia, )).0 ·J01/a2, Nuno José
ela Assunção
Can hão, Jl.0 422/a6, 'I'ornuz ]!'e<rnaincles
Cubal ; (lo regimento
(lo cavalaria
n." 4: aoldndo
ri." 177/3G, Orlando HibC'iro Martina ; (10 rczirnonto
(lo
cavalaria
n ." 5: prillH'il'O sarg'Pllto Matpus~"'yll1a]'ia
e
Sousa, o soldado n." 45Dj:32, Anlónio Pnrrr ira Amaral
Cabral La-Corcla;
elo rpgimeJlto
(1(' cuvnluriu
n.
primeiro sargento Aní ón io UoelriguC's Moutinho,
e 1'101(lado n .? 301/31, An t ero Pedroso lIt'l'llúnclC'z; elo l'('g'i]11('l1lo de cavalaria
11 _o 7: soldados
n ,? 5;)7/aG Pedro
Vítorda Gama Salgu('iro Costa, n.? G-WI;3ü, lh;mh<'l'to
Dias Sárrea, n_Of);j~/;W, .Tosé ll'Ol'll:lllclo (lr Vio'uril'C'cln
~foJliC'iro, n_O 583/;35, Luiz de .Avila c Caslro °u.o :J;)ÜI
o 5<}5/;3(;,
;W, Arnaldo
~aql~~m }l~ Oliveira .Prgado,
}f.anucl AnloJUo t\tln'l'lo;
do l'('glll1PlItO <1(' cavalaria
O

!

Jl:
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n ." 9: soltlndos n ." 257/:36, Gaspar Pinto de Carvalho
Freitas do Amaral, n ." 1:062/33, José da Mota Marqu.es, 11.° 1:065/33, ,Tergílio Augusto Fernandes Morais.

A aspirantes a oficial ruilicianos de en cenharía
b'
para as uni'd a des a que pertencem:
Do regimento de telegrafislas: primeiros sargentos Fernando xle Castelo Branc., ,e João Filipe
soldados
n ,° 623/31, 11áTio da Fonseca Gonçah:'2s Pôrto
n ." 48G/36, Vasco Eduardo ele Azevedo l\1avigné d~
Sousa Vaz, a:t.o 842/32, Luiz Guinapo Feronha,
n ." 180/31, Adalberto Nunes da Silva 'I'ôrres, n ," 748/
3~, Henrique Oscar Ferreira, n ," 191/32, Artur BeneYl~le Franco, n." 1:12:>/31, João Maria Barreto Ferrerra elo Amaral, n ." 413/29, Fermandn Júclice Samora
ela Cunha Eça, n." 925/31, Rogério Augusto Leite
Roc1.ng'ue·s,n." 988/29, J..lvaro Gonçalves Lourenço de
] reltafl,n" 577/30, Alberto Aguiar Silva, n 362/31,
José Gonçalves Gomes.
.?

A aspirantes a oficial milicianos
unidades a que pertencem:

méclicos, para as

Da L." companhia de saúde: primeiro cabo n 517/27,
Alexandre Alves, soldados n." 22/32, Alvaro de
Barros Pereira Moitas, n." 199/31, José Manuel
Pinto ele Sousa, n." 124/34, Armando Augusto de
Barros, n
182/30, Ulisses Ferreira dos Santos,
n ," 28j/ZfJ, António Augusto ele Barros, n." 163/31,
Afonso Pereira Guimnrãis, n." 338/30, Augusto Xavier Valente, '11" 434/31, João ele Sousa Brogueira,
n.? 278/30, Pedro Décio Pinto Amorim da Costa,
n. ° 8D /32, António ~ arciso Bertran d Ferreira Neves,
n 87/3], António Nogueira Guedes, n ," 251/31, .Alvaro Pereira da Costa Basto, n.? 212/31, João Luiz
Mesquita Cardoso, n 162/3-1, Luiz Alves Carpinteiro, n ," 417/31, José António Pereira Peixoto Machado, n ." 273/30, Rodrigo Augusto ele Sá Morais,
n ." 270/30, ,r osé Ferreira
Gonçalves da Costa,
n ." 29:3/30, João Ferreira
Gonçalves da Costa,
n 4a~/31, Afonso Yit1rira e Casiro, n.o 33D /32,
:Fel'llando Gonçalves Pereira de 13arros, n" 437/~1,
\rtírio J30te1ho Gonçalve~, n.o '258/30, João Ferreua
de ousa; (la 2. companhia de ~aúde: soldaclos
,?

.?

,?

.?

.?

3
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n .? 38/32, António de Almeida Figueirerlo,
n.? 25/34,
José Dias Serra Pratas,
n .? 136/29, Francisco
Mendes Pimentel,
n ." 203/29, Vítor
IIugo de Barros,
n ," 08/28, Adolfo Correia Rocho., n." 108/28, José
"entura ela Cruz Barata, n ," 117/29, Manuel Vieira
Cantante,
n ." 64/33, Rui Gonçalves
ela Cunha,
n." 1:106/28, Ah-aro Augusto Mendes elos Santos ~Iadoira, n ." 268/31, ~UYaro Falcão Sacadura, n ." 98/
32, Joaquim Leite de Almeida Baptista,
n ," 49/33,
Alberto Nunes Pires; da 3." companhia
de saúde:
primeiros
sargentos
Ernesto
Carlos Brandão ele Oliveira, Fernando
Simões da Cruz Ferreira,
Fausto
Jaime Campos Cansado,
segundos
sargentos
Eurico
J orgp Pais e Fernando
Vítor Henriques
e Castro,
soldados n ." 130/32, Alvaro Joaquim
Gonçalves,
11.° 63/26,
~Ialluel Maria ela Piedade
da Costa Correia, 11.° 416/29, José Souto do Almeida
Rainha,
n ." 405/29, JOHó Mariu Simões <1(' Uarvalho, n." 411/
2H, Luiz Mousin ho de Albuquerque
do Gusmão GaIvão, n ." 340/;31, David Cohen Von Bcuhorst, n .? 814/
27, Carlos Sebastião ele Pontes Leça, n.? 404/29, Manuel Baguinho, n .? 118/31, Eduardo J'úlio 'Marques
Perdigão, n ," 1:097/28, Eugénio
Zeferino
Pereira,
n .? 618/28, João Gonçulves Coelho, 11.° 1:065/28, Domingos Pulirlo Garcia, n." 1:106/28, .João Maria Panulcla de Oliveira, n ." 301/29, José BsLcves Sanches
de Brito, n ." 433/30, Eduardo
'I'eixcira
ele Sousa,
n .? ]()!)j30, Afonso Eduardo ~fartins Zuqueto, n ," 38/
31, Ii'rancisoo António Contente Pernandcs,
n ," 472,/
31, Alberto ~IarqtH'~ Cardoso, 11." 3nO/;n, Clarimundo
Guedes Emílio, li." ~D~/31, Aní óuio (ll' Lacerda Nobre, n ." 44:>/31, .Tosp Mnria 'I'orrudo Bnrroso, n." (j.')/
:31, Fel'llundo Afonso ~larquc~, ll.O 371/a2, Ail'c" da
Silva .Gouvpia,
ll."
:W~;a2, l>r<11'o H,t'hl"lo Palltul'l';;
()aldpm.
ele Cas((']o Bl'allt'O, lI.O 86/;32, Rui IIa~~l'
}<'PlTcira, n.O 227/:3'2, ;}os(. .Jacinlo Cutileiro,
n.O 2R'.!/
;3,'2, .J(~a~uim (le Brito ela. )Iuna, n.O 2]9/32, Luiz (la
(.oJlc·r)\ao ,Carvalho \Tipgas, n." Hlj:l'.2, li'rullci~co }fa1'1 a ~I el q Ulades cl a ('l'l1Z Aobm l, n. o 28B / :32, .J 0:1(p1 i III
J)clgaelo, n.O 7;\/'27, .Manuel NUlll'S 1.'(.li Rihril'\l
n.O (j,Q,j27, Bel'narc1illo elo,> Hml!os Frpirr, n." 62/27:
.TáCOlllC (la Ctlllha ])plfilll,
!l.0 J:O!lH/:!8,
.roão LO}ll''i
elc' Az('vcc1o, n.O (i..fn/2H, .João AlhillO HihPTro CalHal
II."
1:]();3/2R, ~oil() Hodl'igups
.l<'PI'I'Pil'll
da Rilvn:
!l.O ;J)!l '2B, .Jo"e (~~un('iro de NOIli·;a Dias,
!l." 347/2'.),
T
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Francisco Cândido, n." 75/29, António Augusto Vilas
Boas Carneiro de Moura, n ," 370/29, Arménio Carneiro Pinheiro, n 393/29, Vítor Manuel Santana
Carlos, n ,° 444/30, Alexandre Gomes dos Santos,
n." 33/29, ~lário de Rodrigues Cardoso, n ." 258/29,
Carlos Artur de Paiva Raposo, n ." 447/30, Teófilo
Martins (le Oliveira, n." 387/30, Aventino França
Xavier Basto, n 371/30, Júlio Correia Pinto, n.? 98/
30, José Bento da Veiga Otolini Travassos Valdez,
n 488/31, António da Silva Pires, n ." 486/31, Guilherme Rodrigues 'I'ralhão, n ." 503/30, Bernardino
Esteves Roque, n ." 400/31, António Benedito de
Sousa, n 270/31, Adelino dos Santos Lã, n." 47/31,
António do Souto Lopes, n.? 63/31, Afonso Alfredo
Tavares, n ." 339/31, Arsénio Luiz Rebêlo Alves Cordeiro, n." 465/31, V asco Urpina Chamusco, n.? 202/.
31, José Rodrigues. Pablo, n ," 389/31, Quírio Vigiante Gomes da Silva, 11." 2,")2/32, Vítor de Melo
Gonçalves, n ." 158/32, João Silva Santos, n ." 177/32,
Luis Ortiz de Moní elnno, u 33/32, Mário Silva
J'acquet, n.? 2iJlj:3'2, Luiz Lopes Pontes MaceLa,
n ." 292/32, Teófilo J'oaquirn Salvado, n ." 280/32, Armando Silva Xavier, n 362/32, Henrique da Costa
Alemão Teixeira, n ." 13/3:3, Artur Fernandes, n."129/
33, Carlos Alberto Freire de Oliveira, n ," 480/31,
Manuel Loução Martins Júnior, u ." 242/33, Alvaro
F'ilipc da Fonseca, n ." 217/34, António Alves Vieira,
n." 601/27, António Eduardo Vieira, n ." 33/27, António Domingues dos Santos, n.? 1/27, Constantino
Marques Paixão, n 182/28, José de Matos Ratinho,
n ." ] :09.j/28, João Gomes, n." 616/28, Leopoldo JTernaudo (los ~alltos Figueiredo, n ." 1:074/28, Luiz Antônio Andrade, 11. 527/28, J'osé Damião França Félix, n." 76/28, António Gomes cle Almeida, n," 45/30,
Fausto L",itüo Barbosa, 11.° a:.w/:30, Joaquim Inácio
da Gama Imaginário, 11." 42;3/30, Francisco ,José ele
Carvalho
Fl'1Tpira ('1'[\;;])0, 11.° 74/:30, José Augusto
dp Matos Botica, n ." 482/3], Mário Gonçalves Cidrai-,
n an/;n, António Leal Bravo, n.o. 460/31, ~os~ Almiro da Si lva, 11. 20;3/3], Antóuio Restalll Pmto;
n ," 53/;31, Luiz Filipe Vieira Lisboa, 11.°.156/31, Jose
Godinho dr OliVl'ira, n." 52/31, 1~1ranClSCO
de _S:;tles
dr Barros e Vas('oncelos :E~teves, n." 4ü6/31, JaIme
.?

.?

,?

.?

.?

.?

.?

0

.?

0
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Bacharel, H.O 372/31, Francisco Maria Vichi Pinto
Coelho, n." 11/32, Alberto de Vasconcelos Nogueira
de Lemos, n ." 9/32, António Gonçalves de Sousa
Dias, n ." 12;)(32, Adriano Viegas Salema, n ," 353/32,
Amândio Ortiz Ribeiro elos Santos, n ." 361(32, Joaquim Gamboa, n ," 225(34, Malaquias ela Costa Lobato Pimentão, u.? 20/29, José Pires de Almeida
Gonçalves, n ." 611(30, Paulo ela Costa Benevides,
n ." 54(31, Fernando Manuel de Sousa, n 468(31,
Alvaro Remígio de Sousa, n.? 66/31, Alfredo Luazes
Mayer, n." 489(31, Fernando Henriques Vaz, n ." 661
34, Augusto Tamagnini, n.? 500/31, António ela Luz
Silva.
.?

A aspirantes a oficial milicianos veterinários,
as unidades a que pertencem:

para

Do regimento tle artilharia
ligeira n
1: soldado
n ." 737/29, Afonso José Arriaga; do regimento de
artilharia
ligeira n." 2: sol<lado n ." 790/29, .Toão
Diniz de Almeida Santos; do regimento de artilharia ligeira n." 3: primeiro sargento cadete Fernando dos Santos Furtado Coelho, ,e soldado n." 905/
31, Rogério Ruiz; do regimento de artilharia
ligeira n ," 4: segundo sargento António Guedes Correia de Campos, soldados H.O 865(30, António Simões,
n ." 790(31, Teodósio Marques Antunes;
do regimen to de artilharia
ligeira n. ° 5: primeiros sargentos José David Simões, Horácio Nobre Bri.lhante
Simões, soldados n 821(:12. Manuel Moreira Jacoh,
n
816(32, António Alexandre
(la Costa Ralo,
11.° 820(32,
Teófilo Lopes Frazão , do grupo m.ixto
independente de artilharia montada n ." 24: soldado
li." 146(34, João Pimenta Beja Marques (Jo(lillho;
da bataria de artilharia
de defesa móvel de costa
n." 3: soldado n." 6/32, António Lemos Panasco Alves de Sousa Gomes; do regimento de cavalaria n." 1:
soldado n." 302(30, António Gonçalves Carinhas Júnior; do regimento de cavalaria 11.° 2: soldados
n." 41(30, António Augusto Ribeiro Cabral, n 430/
30, João Soares Lôbo, n." 404/30, José Sales Gomes;
do regimento de cavalaria n ." 5: soldado ]1.0 380/31,
Mário .Iosé Boina d Azevedo; do regiruento de cu.?

.?

.?

.?
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valaria n. ° 1: primeiro sargento José de Sousa Gomes
Pereira, segundo sargento Jerónimo de Melo Osório
de Castro, e soldado n ." 5;)5/36, José J anuário Alves
de Oliveira; do regimento de cavalaria n ." 8: soldado n ." 48/R, Olímpio elos Santos Silva; do regimento ele cavalaria n." 9: primeiro sargento Rafael
Albano de Ol'iveira }foreira, soldados n ,° 331/31,
José ela Conceição Gonçalves, n ." 336/31 José Carrilho Ohaves, n." 311/36, Mário Júlio Parrot Catarro,
n." 263/31? Raúl Lopes Gonçalves, n ," 260/31, Manuel Henriques Moreira; para o regimento de cavalaria n ." 1: elo distrito de recrutamento e mobilização
u." 5: sold adn n ." 861/1:981, José Emiliano da Oosta.
A aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos,
para as unidades a que pertencem:
Da La companhia de saúde: primeiro sargento Cláudio
Pedro de Brito Pinhol, soldados n ," 340/32, Marcos
Borges de Morais, n ." 12/33, Manuel Cândido Costa
da Silva Corrcia ; da 2." companhia de saúde, soldado n ." 396/27, Alvaro Ferreira Fresco; ela 3." companhia de saúde, soldado n ," 499/31, Fernando Bettencourtdos
Santos.
A aspirantes a oficial milicianos de administração
militar, para as unidades a que pertencem:
Da 1.' companhia de administração militar: soldados
n." 361/32, António Rodrigues de Oliveira, n.? 252/
32, Abílio Gonçalves Brandão, n." 467/31, António
José Barreira da Costa, n ," 295/34, António Gonçalves Marques ; ela 2.8. companhia de administração
militar: ~()l(la<lo 11.° ;3H8/2D, António Hamhps de
Amaral Oastilho; da 3." companhia de administração
militar: sol dndos 11.° 79'0/'32, António Morais Maia,
11.°
751 (:n, Raúl
Rorlrigues
Cerqueira
Afonso,
n ." 1'28/26, Fernando Vnsconcelos e Sá, n," 406/26,
Munuel Lourenço Diniz da Silva, n," 253/35, Alberto
Marta Louro, 11.° 789/28, António Vasconcelos ~aposo, n ." 69n/:30, João Uerardo Coutinho da fala,
)).0468(30,
Aníbal de Magalhãis Júnior, )).°311/31,
António .T ORé ele Melo.
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VI-

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Ministério da Guerra _La
Por portarias

N.· 13

2." Série

E TRANSFERENCIAS

2.a Repartição

Direcção Geral-

de 6 de Agosto findo:

Fábrica de munições de artilharia,

armamento e viaturas

Tenentes: do regimento de artilharia do costa n. o 2,
António Augusto Lopes e, do grupo do especialistas,
César Pinto Cortês.
(Visada pelo 'I'rtbun a! do Contas om 27 do Agosto do 1938. Silo
dcvldos omotumout os, nos termos do decreto n.? 22:251).

Escola do Exército

Ajudante da secretaria, o capitão do batalhão de caçadores n, o 2, Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista
Cardoso. (Visada polo Tribunal do Contas om 2D do Agosto do 1938. São
devidos

omotumoutos,

nos termos

do decreto

n.? 22:257).

Por portarias de 13 ele Agosto findo:
Nomeado secretário da Escola do Exército o capitão <lo
infantaria, da direcção da arma, 'I'adeu do Sacramento
Monteiro, (Visada polo 'I'rlbunal do Contas em 1 do Sotombro de 1~38. São
dovidos

cmotumontos,

nos termos

do doo rcto n.· 22:257).

Exonerado, a sou pedido, do cargo do assistente do laboratório químico da Escola do Exército o major de
artilharia, sub-director da fábrica do cartuchamo e
pólvoras químicas, Augusto Luciano Alves, funções
que desompenhava cumulativamonto com as de sub-director da referida fábrica.
Exonorado de sccrctúr io da Escola do Exórcito o capitão de infantaria Alberto Alvim Leal.
Exonerado, a seu pedido, do cargo de chefe da delegação n.? 4 da Farmácia Central do Exército o capitão
farmacêutico José João Farinha Júnior, cargo quo
desemponhava cumulativamouto com o de nssistcnte
do estudes do Col6gio Militar,
(Allotadas

11010'I'rlbunal

do Contns

om 20 do Agosto

do 1938).

Direcção da Arma de Infantaria

Major, do extinto batalhão do ciclistas n.? 1 Raúl TOrros
Baptista.
'
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n. o 5

Capitãis milicianos

médicos, licenciados, do extinto batalhão de ciclistas n.? 2, Armando Pereira do Amaral e
Augusto da Cunha Lamas.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 17, Júlio da Silva
Madeira, por pedir.
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
licenciado,
do extinto batalhão de ciclistas n." 2, António V uz Pacheco do Oanto e Castro.
Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
licenciado,
do extinto batalhão de ciclistas n. ° 2, Manuel Rodrigues Barros.
n.O 7

Regimento de infantaria

Alferes, do batalhão de caçadores n.? 8, Américo
tinho Mendoça Frazão, por pedir.
Batalhão independente

Tenente, do batalhão
Frazão, por pedir.

de infantaria

de caçadores

Agos-

n. o 24

n.? 9, Henrique

Read

Batalhão de caçadores n. o 8

Alferes, do regimento de infantaria n.? 7, Ernesto Sérgio
Jaime Leal, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

Tenente,

do batalhão
de caçadores
por pedir.

n. 03

n.? 9, Baldomero

Pavão Barbosa,

Distrito

Capitão,

de recrutamento

e reserva

n.O I

de reserva,

António

Maria Carreira.

de recrutamento

e reserva

na situação
Distrito

Suh-chef , o major, na situação
nandos.
Tenentes,
na sitnução do reserva,
Luiz Gomos do Andrado.
Escola Prática

Tenento,

Soares.

do batalhão

n. o 16

de re erva,
António

João

For-

Bartolomeu

de Engenharia

do pontouoiros,

J osé

do Freitas

o
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Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Tenento do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da repartição
de estatística
e estado civil do
corpo expedicionário
português,
Belmiro dos Santos
Carvalho.

Por portarias

de 20 de Agosto findo:
Manutenção Militar

Capitão do serviço do administração
militar, em disponibilidade, em sorviço na 3. a Repartição
da 2. n Direcção Geral dêste Ministério, João dos Santos 'I'õrres,
no lugar a que se refere o quadro anexo ao decreto
n.? 18:074, de 11 de Março do 1930, no quo diz respeito ao lugar de chefe do serviço de contabilidade
(capitãis ou subalternos),
nos termos do artigo 110.0 do
regulamonto
da Manutenção
Militar, aprovado por decreto n." 16:696, de 9 de Abril de 1926.
(Visada peJo Trlbuuul
vldos omolumontos,

do Contas, com a uno tnção do serem
nos tormos do doereto n," ~2:2(7).

do.

Tenente do serviço de administração
militar, do grupo
de artilharia pesada n.? 1, Joaquim Maria Belo, no lugar de que trata o quadro anexo ao decreto n. 018:074,
de 11 de Março de 1930, no que se reforo à Mes« em
Lisboa, nos termos do artigo 110.0 do regulamento
da
Manutenção
Militar, aprovado por decreto n.? 16:096,
de 9 de Abril do 192ü.
(Visada poto Tr+hu nal do Contas, com nonnct ncão rlo serem
vtuos omol umon tos, nos turmus <lo uccroto 11,0 22:2j7).

do.

Oficinas gerais de fardamento e calçado

Sub-director, o tenente-coronel do serviço de adrninistração militar, do depósito geral de fardamento e calçado, Artur Xavier da Uata Pereira.
(Visada poJo 'frlhuunl
do Contns 001 3 do 60ll'III11 r 0 de 1038. Silo
dovtdos omoíuruoutos,
nos termos do decreto n.? 22:2~7).

Ministério

Capitão

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

miliciano
cial, no mesmo
beiro,

de artilharia,
do extinto
extinto quadro, António

quadro ospodo ~[atOK Ui-

2." Série
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4.' região militar

Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tenente, do regimento do sapadores de caminhos
ferro, Américo Mascarenhas Macedo.
Regimento de infantaria

de

n.O I

Maj or de infantaria, da 1. a Repartição da 3. a Direcção
Geral dôste Ministério, Luiz António de Sant' Ana, por
pedir.
Regimento de infantaria n. ° 4
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão do caçadores n. ° 4, José Martins Fangueiro, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 7

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 16, Basílio Esteves, por pe·
dir.
.
Batalhão de caçadores n. ° 4
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 4, José do Sant'Ana Júnior, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva n.O 6

Tenente, na situação de reserva, João Correia Bessa.
Frente marítima

da defesa de Lisboa

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de artilharia do costa n.? 2, Augusto
Mendes Ribeiro.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Tonente, do grupo independente do artilharia de montanha n.? 15, António Luiz Margarido Castilho.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

n.O 15

Alferes, do extinto grupo mixto iudopondonte de artilharia montada n.? 14, Napoleão Pita Meira do Amorim.
Companhia de trem hipomõvel

Tenente do extinto quadro auxi liar de artilharia, do
extinto grupo mixto indepondonte de artilharia montada
n.? 14, António Raposo dos Santos.
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n. o 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n." 1, Carlos Augusto Ventura Vilares.
Regimento de cavalaria

n.O 8

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Ápio Felisberto Nunes de Almeida.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente, do batalhão
Pires Benitos.

de pontoneiros,

Carreira

Urbano Augusto

de tiro de Santarém

Adjunto, o tenente, na situação de reserva,
Rodrigues Calarrão.
Carreira

Francisco

de tiro de Guimarãis

Director, o capitão, na situação
Martins Fernandes Júnior.
3." companhia

de reserva,

Francisco

de reformados

Comandante, o capitão, na situação de reserva, Albano
dos Santos.
Depósito geral de material

sanitário

e de hospitalização

Director, o major médico, do hospital militar regional
n." 4, Manuel de Sousa Meneses.

Por portarlas de 27 de .1g08to findo :
Exonerado do vogal do conselho de administração da
Fraternidade Militar o tenente-coronel, na situação de
reserva, J osó Miguel Coelho Godinho.
(Anotada

Ministério

pe lo Tribunal

do Contns em 1 do Sot omuro do 1938).

da Guerra - 3." Direcção Geral -

1..

Repartição

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general do governo militar de
Lisboa, Adriano Habaçal Dias Miguel.
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3.' região militar - Quartel general

Capitão
miliciano, do extinto quadro especial,
do extinto grupo mixto independente
de artilharia montada
n." 14, José Joaquim Lourenço,
Direcção da Ar-ma de Infantaria

Chefe da L." Repartição,
o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento
e reserva n.? 5, Ciríaco José
da Cunha Júnior.
Chefe da 3. a Repartição,
O coronel,
do regimento
de
infantaria n." 16, Francisco Vicente da Silva.
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
de infantaria,
do distrito de recrutamento e reserva n." 3, Mário Armão Ferreira.
Regimento de infantaria

n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 2.8 Repartição
da L' Direcção Geral dêste Ministério, Francisco
de Assis Mesquita V asq ues Garcia.
Regimento de infantaria

n.O 8

Tenente chefe de banda de música, do regimento
taria n.? 9, António Maias Moira.
Regimento de infantaria

de infan-

n. o 15

Tenente miliciano do serviço de administrucâo
militar,
do extinto quadro especial, do regimento de infantaria
n.? 5, Rogério Ferreira
Proenca.
Batalhão de caçadores n. o 4

Comandante,
o tenente-coronel
de rocrutamento
e reserva
Almeida.

de infantaria,
n. ° 5, Eugénio

Batalhão de metralhadoras

do distrito
Ribeiro de

11.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da direcção do serviço de obras e propric(ladl's
militares da 2.a região militar, Mauucl Gomes de Sousa.
Regimento de artilharia

Major,

ligeira

n. o 2

do extinto grupo mixto independente
do artilhana montada n." 14, António Augusto de Sousa Olivciru.
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Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do extinto grupo mixto independente de artilharia montada
n.? 14, Manuel Pinto Curado.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Alferes veterinário do 2.° grupo do regimento de cavalaria n." 9, Emílio Vieira Lisboa.
Regimento de artilharia

de costa n.· I

Capitão, do extinto grupo mixto independente
lharia montada n.? 14, João Dias Garcia.
Tenente, do extinto grupo mixto independente
lharia montada n.? 14, António Carvalho.
Regimento de artilharia

ele artide arti-

de costa n. o 2

Tenentes, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Manuel
de Jesus Ramos, por pedir, e, da escola prática da
arma, Daciano Pereira do Barros.
Alfores, do oxtinto grupo mixto indepondonto de artilharia montada n." 14, Armando Machado da Silva.
Museu Militar

Sub-director, intorino, o capitão, na situação do reserva,
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Jorge Mário
Melo Castro e Sousa.
Servico meteorológico

do exército

Chefe, O major de aeronáutica,
José Machado de Barros.
Depósito geral de material

da direcção

da arma,

de guerra

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilhu ria, do extinto grupo mixto indepondento do artilharia montada
n." 14, Gilborto Maria de Carvalho.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo exército
do extinto grnpo mixto independente do artilharia mon.
tada n.? 14, João da Silva Jóia.
Ouadro de oficiais farmacêuticos

'I'euente farmacêutico, do hospital militar da <rU~U'llÍÇ!iO
do Tancos, João Pais Pinheiro do Figucil'odoo por motivo disciplinar.
'
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Por portarias de 3 do corrente mês:
Govêrno militar de Lisboa - Qual·tel general

Capitão do oxtinto quadro de oficiais do secretariado militar, da 4." Repartição da 2." Direcção Geral dêste
Ministério, José Vitorino dos Santos.
2." região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tenente de engenharia, da escola prática da arma, José
Salvato Bizarro Saraiva.
4." região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do quartel general do govêrno militar de Lisboa, José de Sousa Nunes, por pedir.
Escola Prática de Infantaria

Capitãis: do regimento de infantaria n. ° 7, Carlos Rodrígues Varela, do rogimonto de infantaria n. ° 17, Ambrósio Afonso Loureiro, e do batalhão de caçadores
n.? 1, Fernando Zangarilho Garção,
Tenente, do batalhão de caçoadores n." 2, José Paulo Patacho Ribeiro de Almeida.
Alferes: do batalhão de caçoadores H.O 8, Evangelista
de Oliveira Barreto e Fernando Rodrigues Frutuoso
e, do batalhão de caçadores n.? 9, Aires Fernandes
Martins,
Regimento de infantaria n.· 6

Major, do regimento de infantaria n.? 15, António de
Sousa Coelho.
Tenente de infantaria, no quadro da anua, Raúl Augusto
Mesquita da Silva.
Regimento de infantaria n. o 18

Major, do regimento de infantaria n.? 8, António Duarte
Carrílho.
Batalhão de caçadores n. o 7

Alferes miliciano, líconciado , do regimento de infantaria
n.? 1, Fernando Azôuo Duarte, por pedir.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Tenente do serviço do udministrução militar, do regimento
de infantaria 11.° :20, António de Andrade Ferreira
ele Abreu.
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Batalhão de metralhadoras n. ° 3
Comandante, o tenente-coronel, do regimento de infantaria n. o 9, José Zeferino de Sequeira.
Direcção da Arma de Artilharia

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, da companhia de trem hipomóvel, Manuel Bento Alves.
Regimento de cavalaria n.O 8
Capitão veterinário, da 4. a Repartição da 2. Direcção
Geral dêsto Ministério, António Tavares Lebre, por
pedir.
Ii

Regimento de telegrafistas

Tenentes, elo batalhão de pontoneiros, Armando Mesquita
Pereira Cosme e Manuel Barbosa de Matos Chaves.
Grupo independente

de aviação de protecção e combate

Comandante, o major de aeronáutica, em disponibilidade,
Francisco lligino Craveiro Lopes.

Por portarias de 10 do corrente mês:
3.'

região militar

Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
regimento de sapadores de caminhos de ferro, João
Augusto Teodósio, por motivo disciplinar.
Regim~nto de infantaria

n.· 4

Major de infantaria, no quadro da arma, em serviço no
1.0 tribunal militar territorial
de Lisboa, Amândio
Machado, por pedir e para os efeitos da alínea a) do
artigo 45.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1920, alterado pelo decreto n. o 19:175, de 27 do
Dezembro de 1D30.
Regimento de infantaria

Major, do batalhão de caçadores
zardo Adão Antunes.
Regimento de infantaria

n.· 5
11.0

8, Joaquim

Foli-

n.· 16

Tenente módico, do oxtinto grupo de artilharia a cavalo
n.? 1, Ricardo Pedro Chaves de Almeida.
Alferes chefe de banda de música, do regimento de infantaria n.? 10, Manuel João Alves.
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n.O 21

Comandante, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n. o 21, José Augusto de Melo
Vieira.
Batalhão de caçadores n. ° 8
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do extinto grupo de artilharia a cavalo n. o 1, Manuel
António Assis.
Distrito

de reerutamento

e reserva

n. ° 2

Chefe, o coronel, do regimento de infantaria n.? 21, José
Garcia ~larques Godinho.
Distrito

de recrutamento

e reserva n.O 5

Tenente, na situação de reserva, José Francisco Mourão
Ferro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O 17

Capitão, na situação de reserva, António Joaquim
rito, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento

e reserva

Gal-

n. ° 18

Capitão, na situação do reserva, Justino Leite.
Exonerado de adjunto, o tenente, na situação do reserva,
António Gonçalves Negreiro.
Direcção da Arma de Artilharia

Chefe da 3. a Repartição, o tenente-coronel de artilharia,
chefe da 1. Repartição, José Mac-Bride Fernandes.
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia, do
extinto grupo de artilharia a cavalo n,o 1, Manuel
Pereira da Costa.
ti

3." inspecção de artilharia

Adjunto, o capitão, do regimento de artilharia
n ,? 3, João Lopes da Fonseca Guodos.
Regimento de artilharia

ligeira

ligeira

n.O I

Tenentes: de artilharia, em disponibilidade, Al~rodo. de
Azevedo Fonseca e, do extinto grupo de artilharia a
cavalo n.? 1, Almor Branco Baptista.
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Alferes veterinário, do extinto grupo do artilharia a
cavalo n." 1, .António Martins de Sousa Júnior.
Tenentes milicianos, licenciados: do extinto grupo mixto
independente de artilharia montada n." 14, Domingos
de Melo Marinho Falcão Barata e, do extinto grupo de
artilharia a cavalo n.? 1, Raúl das Neves Reis.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do extinto grupo mixto independente de
artilharia montada n. ° 14, Venceslau Fernandes de
Figueiredo.
Alferes milicianos, licenciados, do extinto grupo mixto
independente de artilharia montada n.? 14, Luiz Carlos O'Neill de Bulhões, Joaquim Feliciano Padrel,
José Martins, Justino António dos Santos, César Júlio
Pimentel, Armando de Matos Pereira, Manuel António
Sérvulo Soares e António Bento Júnior.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Major, do extinto grupo de artilharia
Raúl Gomes Saraiva.
Regimento de artilharia

de costa n.O I

Alferes, do extinto grupo de artilharia
Tomaz .T osé Basto Machado.
Regimento de artilharia

a cavalo n.? 1,

a cavalo n.? 1,

de costa n.o 2

Capitão, do grupo de artilharia pesada n.? 1, João dos
Santos Marques.
Tenente, do regimento de artilharia ligeira n,? 1, José
Ventura Roldão.
Alferes, do oxtinto grupo de artilharia a cavalo n.? 1,
Manuel de Sousa Jardim.
Grupo de artilharia

pesada n.O I

Capitão, do regimento do artilharia ligeira D.O 1, José
Agapito da Silva Carvalho.
Tenente do serviço de adminÍf:ltraçitO militar da. 3. a Ro. ~ da 2 . a D'irecção Gleral dõsto Ministério,
'
partícüo
Armando Pais Gaspar.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

'I'enonto, d O extinto grnpo de artilharia
Carlos Pereira.

a cavalo n,o 1,

2.' Série

ORDE1\! DO EXÉRCITO N.O 13

617

Regimento de cavalaria n. o I

Alferes do quadro dos serviços
do extinto grupo de artilharia
Joaquim Manuolito.

auxiliares
do exército,
a cavalo n.? 1, António

Regimento de cavalaria n. o 7

Comandante,
o coronel de cavalaria,
arma, Fernando
Pereira Coutiuho.

da direcção

da

Regimento de sapadores mineiros

Tenente, do batalhão
Campos Cansado.

de pontoneiros,

Rogério

Jaime

de

Grupo independente de aviação de protecção e combate

Alferes: de infantaria, Viriato de Freitas Viana Tavares,
de artilharia,
Ernesto Armindo Felgueiras
e Sousa e
Manuel Simão Portugal,
de cavalaria, Carlos de Pinho
Canelhas e Raúl Patrocínio
de Almeida
Cabral e do
engenharia,
João Anacorota de Almeida Viana, todos
adidos, em serviço na arma de aeronáutica.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Alferes:
de infantaria,
Marciano
Bonucci Veiga o Armando Correia Mora e de artilharia, Horácio da Silva
Gonçalves, todos adidos, em serviço na arma do aoronáutica.
Depósito geral de fardamento e calçado

Director,
o tenente-coronel
do serviço de administruçâo
militar, das inspecções do mesmo serviço, José António Cerveira.

Ministério

da Guerra - 3. a Direcção Geral-

J. a Repartição

Por portaria de 21 de .Tulho do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal do Contas om 23 do Agosto do 1938. São
dovldos emolumentos, tiOS tormos do decreto n.o 22:267).

Nomeado professor ordinário da 2.:1 cadeira do curso do
0
estado maior, nos termos da alínea c) do artigo
do decreto D.O 19:616, de 28 de Fevereiro
de 19:31, o
coronel do corpo do estado maior Alvaro Telos Ferreira de Passos, em substitutçno do coronel do mesmo
corpo, João Carlos Pires Ferreira. Chavos, exonerado
por portaria de 19 de Maio do corrente ano.

:31.
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Ministério
Por portada

da Guerra - Repartição

2.' Série

Geral

de 25 de Mato do corrente ano:

(Visada poJo Trlhunal do Contns om 15 do Agosto do 1938. São
devidos emolumontos,
DOS tormos do decreto
0.° 22:257).

Nomeado, por urgente conveniônciu de serviço, reconhecida por despacho ministerial de 19 de Maio do corrente ano, professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, nos
termos dos artigos 90.0 e 141.0 do decreto n." 18:876,
de 23 de Setembro de Hel30, o tenente do serviço de
administração
militar Marcelino
Ferreira Martinho
para reger as cadeiras do curso do contabilista, cumulativamente com o serviço que desempenha na 3.11 Repartição da 2.:1 Direcção Geral dêste Ministério.

PO?'

portaria de 22 de Agosto findo:

Colocada no hospital militar principal de Lisboa-Pavilhão da Família Militar - a enfermeira militar do
hospital militar auxiliar de Belém, Virgínia Rosa Ferreira de Almeida.

VII- COMISSOES
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 8 de Agosto findo:
Exonerados de membros da comissão encarregada de
estudar a contabilidade dos estabelecimentos produtores
do Miuistório da Guorrn, a quo se refere a portaria d
25 de Setembro de Hl36, publicada no Dieno do 00vêrno n. o 244, 2. sério, do 17 do Outubro do mesmo
ano, o coronel do artilharia Anacloto Domingues dos
Santos e o licenciado António Fernandes Leitão, o nomeados para os substituir naqnolo serviço o t uente-coronel do artilharia Roq uo de Soq ucirn Varejão e o licenciado Joaquim Ferreira de Sousa Júnior, professor da
Escola Industrial e Comercial de Setúbal, agregando ti.
si, para o estudo particular da escrita a faz r ~n cada
fábrica, o chefe da contabilidade respectiva.
fi

(Nlo earooo do vlllo ou uno iação do TrIbunal do Conta.).

2.' Série
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2.a Repartição

de 20 de Agosto findo:

Nomeada uma comissão composta dos oficiais ao dian te
nomeados,
servindo o primeiro do presidente e o último
do secretário,
para, com a maior brevidade
possível,
olabornrem
uma tabela para avaliação sumária de incapacidade
parcial e permanente
e impotência
funcional,
resultante
do lesões, para uso das juntas hospitalares
do
inspecção e a aplicar aos militares nos termos dos §§ 2.°
e 4.° do artigo 8.° do decreto lei n.? 28:40J, de 31 de
Dezembro de 1037:
Coronel médico, inspector da 3. n inspecção do serviço de
saúde militar, Alfredo Guilherme do Vasconcelos Dias;
Major módico, do hospital militar principal de Lisboa,
Manuel do Vasconcelos;
Üapitãis milicianos médicos, do extinto q uadro especial,
do hospitil militar principal
de Lisboa, Alfredo Poreirn do Sousa (' ~Ianl101 Hermenegildo Lourinho;
Tenente médico, do hospitil militar principal do Lisboa,
Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado.

VIII -

AUMENTOS

SÔBRE

Ministério da Guerra -I.
Concedidas

as

a

O SÓlDO

E DIUTURNIDADES

Direcção Geral-

vantagens

do

que

2. a Repartição
trata

o decreto

n.? 20::?4í, du 24 de Agosto
lhos vão indicadas,

de 1031, desde as datas quo
aos oficiais em seguida moncionados:

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, necessar-te para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:
1'01'

portaria

no oftciatenentes,
Setembro
de 10 por

de 1/ ele ~l!/o.~to findo:

(Vísndn polo Tr-lhu nnl do Coutu« Olll 5 do Sutcmbro elo 103". Silo
dovido::.; emolulUf'utos,
nos termos do docrnto n.o 2~:257).

Infantaria

-:- tenontos,

adidos,

cm serviço

lia colónia

<lo

Moçumbiq ue, Frullcisco K uuos du COIlCl1i,:LO Caetano
e Lino da HnSSU1Tl'iç:lO l' Sil "ti, desde 1 do [)l'zClllbro
do 1037.
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Idem para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo

i

Por portarias de 11 de Agosto findo:
Infantaria - capitãis João Augusto da Paixão Moreira o
miliciano, do extinto quadro especial, Albano Augusto
Duarte Noves, adidos, om serviço no Instituto
Geográfico o Cadastral,
nos termos elo artigo 20.0 do
decreto-lei n.? 28:403, de 31 de Dozembro de 1037,
desde 31 de Julho de 1938.
(vísada
polo 'I'r.lbuual do Contas om 29 do Agosto ~o 1938. São
dcvídcs omolumoutos,
nos LorIDOS do decreto n.? 22:257).

Infantariacapitão miliciano, do extinto quadro especial,
adido, em serviço na colónia de Moçambiq UO, N orberto
Albano Múrías, desde 1 de Dezembro do 1037.
(Visada polo Tribunal
de Contaa cm 5 de i'iotolohro do 1938. Rão
dovidos omotumentos,
nOH tOl'UlOS do decreto
n,o 22:267).

IX - CONDECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 2 de Agosto findo:
o alforos miliciano elo rogimento de infantaria
n, o 7, Abraão Rui Carlos Ccrvoiru Albuquorquo
do
Oliveira, porque, fazendo parto da missão militar portuguesa junto do exército nacional espuuhol, desempenhou sornp re as várius missões de quo foi incumbido
com porfoitn noção dos seus deveres militaL'os o completo desprezo pela vid a, sendo ferido em combate no
dia 30 <lo )[aio o morrendo gloriosnmonto cm combate,
na fronte do Ebro, em :30 do Julho, hourundo ussim,
polo sou exemplo de valentia o sacrifício da vida, o
notne do exercito português, pelo que os sons s01'\'i('os
devem SOl' considorudos importantes o extrnorrliuários.

Louvado

PaI' portaria de iO de Agosto findo:
TOIHIo a Sociodud
AgríçoJa da Quinta da Car.lign, Umitudu, com soda na Carrligu, Iucilitado h E!:Icola I'rú-

2.' Série
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tica de Cavalaria,
em anos sucessivos, a roalizução de
fogos do guerra na Charneca do Arrepiado,
com prejuízo algumas vezes dos trabalhos
agrícolas
e sem
nunca ter feito qualquer reclamação
sõbro bastantes
prejuízos
causados, antes facilitando
o alojamento
do
pessoal e dos solípetles sem a menor remuneração,
o
que mostra por parte daquela Sociedade
uma nítida
compreensão dos seus deveres cívicos e muito aprêço
pelas institurçõos militares:
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que seja
dado público testemunho
de louvor à mencionada
Sociedade pelos motivos expostos.

Por portaria de 18 de Agosto findo:
Louvados
o capitão miliciano de infantaria,
do extinto
quadro especial, Alberto
Dâmaso Figueiredo
Lopes
Praça o o nlforos, reformado,
João António Maria Martons Ferrão Gomes da Mata, porque, fazendo parto da
missão militar
portuguesa
de observação
junto do
exército espanhol, tiveram comportamento
horóico nos
combates do sector de Gandesa, dando assim exemplo
de perfeita couip reonaão dos deveres militares,
que
cumpriram
integralmente,
até ao próprio sacrifício da
vida, honrando por essa forma sobremaneira
o nome
do exército português.
Estes serviços devem SOl' considerados muito importantes
o extraordinários.

Ministério da Guerra _I,a
Por portarias

Direcção Geral-I,a

Repartição

de 9 de .J!/o,~to findo,'

Condecorado
com a medalha militar de prata <ln, classe
do bons serviços, com palma dourada. o eapitiio miliciano, na ~itl1al,;rro de rC.CITa, António Dias, POI', HC'
gUIHlo deliberação
do , upremo Tribunal illilitar, HP
encoutrnr
nns ('ondi\,()os da alínea fi) (lo § 2.° (lo artigo 8.° do regulamento
para a CÜllCP:->S;LO da meda lhri
militar, (le ~8 dl' Setembro (11' 1\117, c do n."
(lo
artigo :.?O do decreto 11.° li:O\)H, do 11 til' Rntombl'o de
191H, alterado pelo decreto 1\.0 l~:()Sl, do H (te Agosto
ele lD:.?G.

n.o
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Condecorado
com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços o tenente de infantaria Fernando
do
Magnlhãis
A brou Marques e Oliveira, por, segundo
dclibcraçâo
do Supremo Tribunal Militar, se achar nas
condições da alínea c) do § 2.° do artigo 8.°, artigo 11.°
e § único do artigo 10.° do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços o primeiro sargento n.? 7/E, do depósito de material
aeronáutico, Américo de Araújo
Bastos, por, segundo deliberação
do Supremo Tribunal Militar, se encontrar
nas condições da alínea b)
do § 2.° do artigo 8.° elo regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917.

x-

DEClARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Fcrrori Gusmão de Sousa Fraga continua a pertencer, como vogal auxiliar, à comissão de história militar, criada pelo decreto n.? 9:290, de 12 de Dezembro
de 1023, ficando, portanto,
sem efeito a oxonerncüo
do
Duarte

mesmo oficial, constauto
da portaria do 13 de Abril último, publicada na Ordem do Exército n ," 11, 2.n sério,
do corrente ano.
2) 'rendo sido agraciudos
com a Medalha de Agradecimento, da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha,
o sargento (I pra<;as a seguir mencionados,
é-lhos permitido usar as respectivas
iosignias:
Primeiro

sargento

cadete,

do regimonto

de cavalaria

n." 7, Carlos Aiala Vieira da Rocha e segundo cabo
n.? 310jE do regimento
ele telegrnfistas,
António de

Sousa Coelho, para usarem o n, ° ;3 na fivela da rcforida medalha;
Primeiro rabo n.? 17jg, do grupo ele especialistas,
Francisco Foliciano, para usar o n.? 2 na fivela tia referida

ruodulhu

:

Soldado 0.° 414jE, do regimonto
nio Rorl rigues.

do tolcgrnfistns,

Antó-

2." Série
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Ministé,'io da Guerra _I.a

Direcção Geral-

3) Declara-se
que, por
findo, publicado no Diàrio
do 23 do mesmo mês, foi
Ordem a seguir designada

despacho
de Hl de Agosto
do (Iooêrno n.? 195, 2.a série,
condecorado
com o grau da
o seguinte oficial:

Ordem Militar

Tenente

do cavalaria

l." Repartição

de Aviz

Cavaleiro
António da Costa.

4) Condecorados
com a medalha
militar ela classe
do comportamento
exemplar,
em conformidade
com as
disposições do regulamento
aprovado pelo decreto de 28
de Setembro de 1917:
Medalha de ouro

Tenente,

Capitão,
lhãis.

Govêrno militar de Lisboa- Quartel general
na situação de reserva, Salvador António Júnior.
I.' região militar - Quartel general
na situação de reserva, Manuel de Jesus MagaRegimento de infantaria

Capitão

Joaquim

Eduardo

n.v 8

da Silva.

Medalha de prata

Grupo de artilharia
Tenonto

contra aeronaves

José Sérgio Pessoa.

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.n Repartição

õ) Doclaru-se
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presento Ordem do Erército, contam as
antiguidudcs
dos HOUS uctu ais postos desde as datas qllC',
respoctivnmonto,
1110svão indicadas:
Corpo de generais

General Luiz da Cunha
de 1938.

Meneses,

desde

22 de .T ulho

624
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Corpo do estado maior

Coronel José Maria Cabral
Julho de 1938.

de Sampaio, desde 19 de

Infantaria

Coronóis:
Manuel Gonçalves Mendes, desde 18 do Julho de
1938.
Augusto Martins Nogueira Soaros, desde 1 de
Agosto de 1938.
Tenentes-coronéis:
António Ferreira Damião Júnior, desde 20 ele Junho de 1938.
Jorge Dias da Costa, com o curso do estado maior,
desde 8 de Julho do 1938.
António Pais do Andrado Baota, desde 18 do Julho
do 1938.
Luiz Augusto do Sousa Rodrigues, desde 1 do
Agosto do 1938.
Capitãis

:

Luiz das Dores Santos e, milicianos, do extinto quadro especial, Josó Raposo, José Gomes Silveirinha e Fílipo Gomes Gonçalves, todos desde 1 de
Janeiro de 1938.
Júlio César da Costa Chaby, desdo 11 de Janeiro
do 1938.
Artur Rodrigues Paula Santos, desde 13 de Janeiro
do 1938.
Carlos Alberto -Garcia Alves Roçadas, desde 17 do
.Iu nciro de 1938.
António dos Santos Cavaco, desde :?8 de Fevereiro
do 1938.
Carlos .J OSÓ Moroiru, J osé .1 oüo ela Cruz Pereira,
Acácio Frnnoisco Leão Cabreira IIenriquos o Júlio Alberto GOlllCH Curvulho, todos dosdo 4 do
1\1a1'Ç'0 de 1938.
J osé Cortes Ferreira de Sousa, desde õ do Março
do 1938.
.
Duarte Rodrigues de Almeida o Alfredo Abeillard
Vieira, ambos desde G elo l\fLlI'~O de 1038.
Manuel .J ong 11 im da Trindade,
desde 7 do :\IaI'<;odo

1 D:3'3.

Ismnol
voirn

Joaquim Spiuolu, Alfredo Alberto da SilC 1;OI'(,lIa, Carlos Manuel 'I'oixeiru 11 alheiro,

2." Série
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J osó da Rocha Sooiro, Pedro da Silvu"Felílandes
o Ruúl Ribeiro dos Santos, todos desde 12 de
Março de 1938.
António Argel de Melo o, milicianos,
do extinto
quadro de oficiais, Sisenando Vasques Macedo o
João Mnrqucs da Silva, todos desdo 14 de Março
de Hl38.
José Ferreira Mondes N azaré, desde 16 de Março de

1938.
Romeu Óscar de Barros Carmona,
Josó Vitorino
Puvia de Magalhãis e Alfredo Pimenta Ramos de
Faria, todos desde 21 de Março de 1938.
Artilharia

Coronel Roque de Sequeira Varejão, desde 22 de Agosto
de 1938.
Tenente-coronel
Luiz Nobro de Melo, desde 22 de Agosto
de 1938.
Capitão Mário AugustoLopos, desde 11 ele Julho do 10:~8.
Capitãis :

Aeronáutica

Diogo Rogério dos Reis 'I'omudo o Frederico Coelho
do Melo, ambos desde 1 do Janeiro de 1928.
Médicos

Majores:
Carlos Cipriano Ghira Dine e Zeferino Moreira do
Sousa Baptista, ambos desde 27 de Junho de 1938.
Serviço de administração

militar

Tenentes-coronéis:
Brúulio Ludgoro
de Freitas e IIometério
Augusto
de Carvalho Massauo, ambos desde 12 de Agosto
do 1!J38.
J'r" I I

u'apitili:-; :

({

Fornando
Ant6pio
Gomes, Ernr.Úo
Ó llstayO de
Arruda,
.Jofio 0oiH;al\'cs
Parreira,
'JoãQ l{odrigllOS Frunco
() Alexandro
Abreu Castelã Branco,
todos desde 1 de ,1anoiro do 1\.)38.
Jo;'·o Lócio' dtt Sih"ll Porciru, desde 20 dÓ ~rlfl'ço de

1938. I
I
Armindo de :\r(l~a!hãis Barros de Al'Id(ro 0erquoira
do QlIeiroz, dusllofO do :\faio <.10''19:38.

I
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Albino Amílcar Rodrigues do Soure, desdo 19 de
Julho de 1938.
Manuel José Mendonça Pereira, desde 25 do Julho
de 1938.
6) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
J osó Esteves da Conceição Mascarenhas, colocado no
grupo mixto indopondente de artilharia montada n.? 14,
actualmente extinto, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, substituído pelo decreto u.? 19:175, de 27 do Dezembro de 1930, por portaria de 21 de Agosto de 1937,
publicada na Ordem do Exército n. ° 13, 2. a série, de 31
do mesmo mês e ano, completou o ano de comando,
pelo que foi mandado regressar à sua anterior situação,
na 3." Direcção Geral dôste Ministério.

7) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
J orIO Carlos Pires Ferreira Chaves, colocado no regimento de cavalaria n. ° 7, para os efeitos da alínea a) do
artigo 47.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, substituído pelo decreto n. ° 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, por portaria de 19 do Junho de 1937,
publicada na Ordem do Exército n. ° 12, 2.:l série, de 10
de Agosto do mesmo ano, completou o ano de comando,
pelo que foi mandado rr-gressar à sua anterior situnção ,
na 3. Direcção Geral dêste Ministério,
ti

8) Doclara-so que são nomoados para freqüentar os estágios a que se rofcro o artigo 47.° do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro do 1929, modificado pelo decreto
n, ° 22:400, de 4 de Abril do 1933, os seguintes coronéis:
Corpo do estado maior

Ernesto do Frnnça Mondes Machado, no rogimon to de
infantaria D.O 19.
Alfredo ji:rnesto da Cunha, no quartel general da 3.1\
região militar.
Joaquim dos Santos Correia, no regimento do infantaria
11.° 12.
Infantaria

Raúl da Silva Tuvaros: no regimento do infantaria 11.° 18.
1fanucl Joaquim Crespo Júnior, no regimento de infantaria n." 6.
Luiz Sampaio, no regimento de infantaria n.? 8.

2.' Série
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António J OSÓ 'I'oixoira, no regimento de infantaria n,° 10.
José Eduardo Moreira Salas, no regimento de infantaria
n.? 11.
J osé Tristão de Bettencourt,
no regimento de infantaria
n.? 7.
Artilharia

Daniel Augusto

Pinto

da Silva,

adido, no Ministério das
Colónias.
Carlos Elias da Costa Júnior,
com o curso do estado
maior, no Conselho Tutelar e Pedagógico
dos Exércitos de Terra e :Mar.
Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal, na Escola Prática
de Artilharia.
Gilborto Duarte Mota, no regimento de artilharia ligeira

n.O 3.

Fernando
Pímentel da Mota Marques,
de material de guerra.

no depósito

geral

Cavalaria

Artur José de Almeida, no regimento do cavalaria n.? 2.
Abílio do Sonsa Namorado,
na 4.a Repartiçâo
da 2.a Dirocção Geral dêsto Ministório,
António Joaquim do Faria, no regimento
de cavalaria
n.? 5.
Engenharia

Jaime Augusto Rosa, adido, com licença ilimitada.
Humberto
Leopoldo
Severim do Soqueira
Morais,
regimento de sapadores mineiros.
Francisco do Brito Cordovil Vaz Coolho, na Direcção
Arma de Engenharia.

no
da

9) Declarn-so
quo os capitãis do infantaria
José Luciano Martins Corroia, Abel Malhou Zúniga, J osé Pereira Pascoal, Mário de Vasconcelos Cardoso, Grnciliano
Reis <la Silva Murque«,
António
Manuel da ::\rota o
Costa, Severino
Gonçalves
Guerreiro
Chaves , Alltón~o
Ernesto do Almei du, ..António Germano Sorrão <los BOIS
Júnior,
Octávio Cãmaru, g(luanlo António dos Santos
Poroira, José (la Costa Figupiredo,
Alberto Ca~'los de
Almoida Frazão
Eduardo
J08ó dos Santos, LJlH'rato
Euzénlo
do Sú 'Vinna Brandão,
Manuel Bernardes
do
o
1 . ('
Almeida Topinho, Silvério do Amural Lebre,
'lllZ. ,~nzaga 'l'adl'u, Armando Augul'to da Costa, Carlos Ribeiro
Pestana, 'I'oodoro Vurgílio da Silvu Santos, Curlos Llon-
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riquos Gomes da Silveira, António Galvão Júcomo de
Castro, Agostinho do Nascimento Crisóstomo, Manuel
António Pereira l\Ii Irou, J úlio Rodrigues da Silva, Diamantino Antunes do Amaral, Armando Martins Dias
Rocha, Alfredo Augusto da Silva Braga e Rodrigo AIvarez Pereira freqücntaram,
com aproveitamento,
no
ano escolar de 1037-1938, o curso de comandantes de
batalhão, na Escola Prática de Infantaria.
10) Declara-se quo o capitão do infantaria João Augusto da Paixão Moreira, adido) em serviço no Miuistério
do Comércio o Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, deixou ele estar nesta situuçâo em 28 de Agosto
findo, continuando,
porém, desde a mesma data, na situução do adido, mas em serviço no l\Iinist6ri.o do Interior, na guarda nacional republicana.
11) Deeluru-se qne foi nomeado, provisõriamoatc, director da carreira do tiro de Lagos, o capitão elo regimento de infantaria n .? 15, João de Albuquerque Veloso.
12) Declara-se quo o capitão ele infantaria Manuel
Bernardes
ele Almeida Topinho, que continua desempenhando o cargo do director ela carreira de tiro de Santarém, exerce tambóm as funções elo presidente
da
comissão liquidatária
do extinto batalhão de ciclistas
n. o 2, desde 4: do Agosto fiudo.
1:3) Declaru-se que o capitão Abel Rodrigues Casaleiro,
inscrito nu escala.' do tenentes do infantaria,
chegou à.
sua altura para a promoção a capitão em 21 de Março
do corrente ano .

. .1+) D.,~cbra so que, por portaria d~ .1G dll.Ag()sto 11ndo ,
fOl.eoIlsl<leraJ:t
nula 0, <l? lH n~llllll ofoito a ]lt!l'to da portana do 30 de Julho último, msorta na O/·t!I'1II do 8.'i'él'cüo 11.0 1:?, 2.a sério, do corrente ano, qll(, colocou, 1'0:-;poctivnmento,
nos batalhões do caçadores II. os f> o 7 os
tenentes do infantnrin, no quadro da arma
Pedro da
Silva Fcruaudos o Ismael Joaquim Spinolu. '
lf» Doeluru-so que O tenente, do roc"inl(lnto de infantaria n. o 7, Alfredo da Sil vn Carr] aso e.foi oxonorudo dü
adjunto da carreira
do tiro do Santarélll
um lf) do
Agosto findo.

2.' Série
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16) Declara-se q ue o toncnto de infantaria Rui Padrão
Pessoa de Amorim freqüentou,
no corrente ano, com aproveitamento,
na Escola Prática de Infantaria,
o curso de
comandantes
do companhia.
17) Declara-se
que os tenentes
de infantaria
Isidro
N ognoira, Eduíno Ramos, José .:\Iaria de 1\1elo , António
Gonçalves
Sousa Júnior e José Júlio Vioiru freqüeutaram, no corrente ano, na escola prática da arma, o curso
de sapadores
de infantaria,
obtendo a classificação
de

especializado sapador.
18) Declara-se
que o tenente de infantaria
Arnaldo
Nunes Vitória, adido, em serviço no Ministéri«
das Finanças, na guarda fiscal, deixou de estar nesta situação
em 20 de Agosto findo, continuando,
porém, desde a.
mesma data, na situnção de adido, mas em serviço no
Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana.
lU) Dcclaru-so quo os tenentes de iufantnriu a soguir
mencionados foram nomeados para Ircqüoutar
03. turno
do curso de comandantes
de companhia,
que tom inicio,
na Escola Prútica de Infantaria,
em 10 de Outubro próximo:
Q

Fernando

de Olivoira

Leite,

adido,

no Ministério

das

Colónias ;
António Teixeira Monteiro,
adido, na guarda fiscal (a);
G uilhorrno Augusto, adido. no Ministério das Oolónias;
José J oaquim de Sousa, no batalhão independente
do
iufan tariu n. ° 2-1;
Isidro Nogueira,
nu regimento de infantaria n.? 2;
Ilunriqno I<~t"l1csto 'I'eixeira Xloriiz, no distrito do recrutamenta o rOSC'f\'H da :\IadC'irn ;
R,)(lolfo Mnrtins Viana, no regimento do infantaria n.°:3;
Houriquo Dciuinguos
Peres, no regimento do infantaria
n.? 19;
.
Francisco
Holbccho Fino, na Direcção
da Arma de Lnfnntariu ;
Manuol Nascimento Vieira, adido, no ::\1ini:;tério das Co-

lónius ;
Norborto
António Muccdo
turiu u.? 17;
João Bnrrosa, no hu talhão

Leal,

no rogimento

do caçadores

u. n

\);

de ínfun-
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Alberto ele Maia Mendonça,
no regimento de infantaria
n.? 19;
Manuel Gonçalves da Silva, adido, na guarda nacional
republicana;
Raúl Duarte Silva, adido, no Ministério das Colóuias ;
José Vítor j,Iateus Oabral, na Escola do Exército;
Virgínio Jlanuel Mousiuho Braga, no batalhão de caçadores n.? 9;
Afonso Martins Correia Gonçalves, adido, na guarda
nacional republicana;
Basilio de Mendonça Nobre Marreiros, na carreira do
tiro «Vorgueiro-Ducla
Soares»;
Francisco António de Moura Carneiro, adido, no l\nnistório das Colónias;
Alberto Ribeiro da Silva Moura, adido, no Ministério
das Colónias;
Francisco Robalo, adido, na guarda fiscal;
Alípio da Silva Vicente, no regimento de infantaria n.? 14;
António Alves Pinho de Freitas, na Escola Central de
Sargentos;
Manuel Mariano Ribeiro Júnior, adido, na guarda fiscal;
António Matoso Pereira, no regimento de infantaria n. ° 21 ;
Carlos Mário da Conceição, no rogimonto de infantaria
n.? 14;
Miguel Cristóvão do Araújo, no batalhão independente
de infantaria n." 23;
Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior, adido, na
guarda fiscal;
Artur Volosa Machado,
no batalhão de metralhadoras
n.? 2;
,
José Simões, no batalhão de motralhadorus
n.? 2;
João Vitorino Sonres de Avclar, no regimento elo infantaria n.? 5;
Luiz Justino 'I'oixcira do Vasconcelos
e Sú, adido, no
Ministório
das Colónias;
Frederico Peixoto Chcdas, adido, no Ministério das Colónias;
)[úrio Teles rum plona, no batalhão do motmlhudorus
n,°

~;

José Joaquim do Santa Clara Barbus, adido, na guarda
fiscal;
Renato Ferraz do Boaventurn, no regimento do infantaria
n.? 3;
Frnncisco Dias <lo .Arulrudo Piçarra, no regimento <lo
infantaria u.? 12;

2.' Série
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Francisco dos Anjos Faustino, no regimento
n.? 1;
João Alves de Sousa, miliciano do extinto
cial, adido, com licença ilimitada.

G31

do infantaria.
quadro

espe-

Os oficiais nomeados
devem apresentar-se
na Escola
Práticn de Infantaria
na véspera do inicio do curso.
A nomeação do oficial com a anotação (a) só so torna
efectiva so o mesmo completar
uma escola do recrutas
antes do inicio do curso.

20) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, om
serviço no Instituto Geográfico o Cadastral,
J OSÓ Ma ria
Eruauz Leito Ribeiro foi nomeado, a seu podido, para,
sem dispêndio
para a Fazenda
Nacional, frcq üontar o
curso de comandantes
do companhia,
quo tem início, na
E,scola. Prática
de Infantaria,
em 10 do Outubro próxuno ,

21) Declara-se

que os tonentos: do infantaria, Mário do
unes. João Teotónio Caldeira, J úlio César da Costa
Ohabv, Artur Rodrigues Paula Santos, Alfrodo da F'runçu
Dó ria Nóbrega, Carlos Alberto Garcia Aln~s Roçadas,
António dos Santos Cavaco, Carlos José Moreira, Josó
João da Cruz Pereira, Júlio Alberto Gomes de Curvalho, José Cortos F'orrcira de Sousa, Abel do Sousa Xloutinlio, Duarte Rodrigues do A lrnoida, Alfredo Abeiilard
Vieira, Manuel Joaquim
da Trindade,
Ismael Joaquim
Spinolu, Alfredo Alberto da Silveira o Lorena, Carlos
!lLull\el Teixeira ~lalhriro,
J osé da Rocha Sooiro, Pedro
da Silva Fernandes,
Raul Ribeiro dos Santos, António
Argel de 11elo, Romeu 6ticar de Barros Carmona, Josó
Forrclru
~10nues Nazaré, José Vitorino Pavia de Magalhfiis, Alfl'oclo Pimenta Ramos de Faria Júnior, Fernão
~Iarq\1('~ GOlllL'S 0, milicianos do extinto quadro ospocial, João "Jlarquos Ferrciru Braga, Jos6 Raposo, Francisco José Dentinho,
José (JOffi0S Silvoirinhu,
Filipe
Gomos Gonçalves,
Sisenando
Vasques 'Macedo e J oão
Marques da Silva írcqüeutarum,
com aprovaitnmonto , uo
COiTOU to ano, na I~::;cola Prática
de Iufuntariu,
o curso
de comandantes
de companhia.

Pai

\'11 ~

que os tenentes <10 infant.u-ia
Vitorio
Crispim,
Joaquim
-:'\futos. Fortunato
...\nI6Jlio
O "J[anut'l
das Doros
dos Suntos -:'\[ullL'ir<l Jú-

:32) Dcclaru-so
Frederico
Fl'rrinho
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nior freqüontarrun,
na Escola Prática
de infantaria.
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no corrente ano, com aproveitamento,
de Infantaria,
o curso do sapadores

23) Declara-se
quo os alforos : de infantaria,
Viriato
de Freitas Viana 'I'avaros, Marciano
Bonucci Veiga o
Armando
Correia
Mera, de artilharia,
Manuel Simão
Portugal,
Horácio da Silva Gonçalves e Ernesto Armindo Felgueiras o Sousa, de cavalaria, Raúl do Patrocínio do Almeida Cabral e Carlos de Pinho Canelhas, e
de engenharia,
Jcão Anacoreta do Almeida Viana, concluíram, om 1 de Agosto findo, o curso de aeronáutica
para oficiais, nos termos do decreto n. o 24:849, de 5 de
Janeiro de 1935.

24) Declara-se que os capitãis do artilharia Alexandre dos Santos Majer, João da Costa 'I'cixeira Pinto o
Alcino
Miguel Pereira
Rodrigues
rrcqüontarmn,
com
aproveitamento,
no corrente ano, na Escola Prática
do
Artilharia,
o curso de comandantes
elo grupo.
25) Declarn-so quo os alferes do artilharia
Nuno Guilherme Roriz Rubim, Manuel de Sousa Jardim, 'I'omaz
José Bastos Machado, António Braamcamp
Sobral e Augusto da Silva Viana concluíram o tirocínio para nlforos
o froqüentaram
O curso
de oficial oriontador-esclnreccdor com bom aproveitamento,
tendo obtido a clnseilicncão
de oficial orientador-esclarecedor,
2G) Declut-a-se que os alferes de artilharia
Eduardo
-Iouquim Pai da Vida o Santos, Alberto Ferreira
Freitas
Costa, Alvaro José Duarte Penedos, Napoleão Pita Mcirn
de Amorim
e Vitor do Nascimento Vaz concluíram
o
tirocínio para. alferes com bom a proveitnmcnto .
27) Declara-se
que OR alferes de artilhnrin, suprnnumerúrios, Tomaz José Basto Machado, António Brnamcamp Soares, Eduardo Joaquim Pai da. Vida e Santos o
Augusto da Silva Viana ehogararn tL altura par« ontrar
no quadro em 1 do Janeiro do 1\);38.
28) Declara-se
quo o alferes do artilhuria 1\[<111\1('1 do
Sousa Jardim, a quem se ['('1'('1'0 a dodal'ar:t1o :32) <la Ordem do Exército n .? 11, 2.3. sério, do corrente ano, chegou à altura para ontrnr no quadro em I (1<.'.Ianciro de
1\.1;38, o não em 12 do Abril, como foi publicado.

2.· Série
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20) Declara-se que o capitão do cavalaria Ricardo
José Alves POrto foz par te, como vogal agregado,
da
comissão do regulamento
tático do cavalaria desde 28 de
Outubro do 1931 até 2~ de Abril de 19:35 e da comissão
técnica de cavalaria
desde 3 de Janeiro a 5 do Abril
de 1035.
30) Declarn-se que os capitãis de cavalaria, em dispouibilidado,
João Afonso Amado do Melo Ramalho da
Cunha e Vnsconcelos e J orgo Mário Melo Castro o Sousa
chegaram
tt altura para entrar no quadro, respectivamente, om 18 de Julho e 12 de Agosto do corronte ano.
31) Declara-se que, por portaria do 6 do Agosto findo,
anotada pelo Tribunal de Contas em 18 do mesmo mês,
é Carlos Souto Maior Negrão o verdadeiro
nome do
alferes miliciano do regimento
de cavalaria
n.? 9, que
foi reintegrado
no serviço do exército por portaria do 31
elo Dozombro de 1936, publicada na Ordem do Exército
n." 1, 2.:\ sério, do ~7 de Janoiro do 1937.
32) Declara-se quo o capitão médico, supranumerário,
António Azevedo Moirolos do Souto chegou à sua altura
para entrar no respectivo
quadro em ~7 de Junho do
corrente ano.
33) Declara-so quo o verdadeiro nome do capitão vea quo alude a declarução 18), inserta na Ordem
do Exército n.? 12, 2.a sério, do corrente ano, é Artur
Gomos Alvos, e n~LO António Gomes Alves, como foi
terinário,

publicado.

34) Publica-se a lista dos oficiais que no 2.° quadrimestre do corrente
ano so oforecernm para R01'\'ir nas
colónias, durante o mesmo ano, nos termos do decreto
n. o 13:309, do 23 do Març'O de 1\)~7:
Serviço de administração militar
Capitão José }[al'Í:t Ferreira
tin to quadro especial.

Tubord a, miliciano

Quadro dos serviços auxiliares do exército
Alferes:
Francisco

José Pelica .
Azevedo.
G nbriel ,

..Alberto Augusto
A mórico Pereira

<lo ex-
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Capitão

Acácio
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militar

Antunes.

35) Declara-se
que o coronel, na situação de reserva,
Camilo Amândio da Silva Sena, foi agregado
à comissão do defesa de Lisboa, desde 16 de Agosto findo, nos
termos do artigo 8.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de
Dezembro
do 1937.

36) Declarase que foi nomeado adjunto da inspecção
permanente
do Conselho Tutelar o Pedagógico dos Exórcitos
Terra o Mar o tenente-coronel,
na situação de
reserva, José Miguel Coelho Godinho.

ue

37) Doclara-so que o major, na situação do reserva,
João Fernandes
desempenha
as funções de sub-chefe
do distrito de rocrutumento
o reserva n. ° 1G desde 4 de
Outubro de 1937.

38) Declara-se quo o major miliciano, na situação de
reserva, Artur da Cunhu Azinhais foi nomeado vogal do
Oonselho Tutelar e Pedagógico
dos Exórcitos do Torra.
o Mar.

39) Declara-se quo presta serviço na 3. n Repartição
da I." Direcção
Geral dõsto Ministério,
desde 2G de
Agosto findo, o capitão, na situação do reserva,
José
Rodrigues
Sota.
40) Declara-se que, por portaria do 20 do Agosto findo,
foi mandada ficar nula o do non h um efeito n parte ela
portaria de G do DlOSll10 mês, insorta na Ordem do Etcército n.? 12, 2." sóric, do mesmo ano, que colocou no distrito do recrutamento
e rosorva n." 7 O capitão, na situação do reserva, Josó Diogo do Oliveira.
41) Declara-se
que o capitão miliciano,
na situacão
do rOSel'YH, An tónio
da Puri ficaçilO Ferreira
passa a
dosompenhar
s rviço nos serviços meteorolómcos
elo

cxrécito ,

o

42) Declara-se
q uo foi 1l011l0<Hl0 director
elo tiro civil do Alijó O tenente, na situação
Pedro

Augusto

Cardoso

Dias,

da carrci ra
d reserva,

2.- Série
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43) Declara-se
que o tenente, na situação ele reserva,
Jesus ele Deus Calado presta serviço no conselho administrativo
do govêrno militar de Lisboa desde 1 de Janeiro do corrente ano.
4"*) Declarn-so
que o tenente, na situação de reserva,
JOtLO Augusto Lopes, que prestava
serviço no quartel
general do govêrnu militar de Lisboa, passou a desempenhá-lo na 2. a Repartição
da La Direcção Geral dêsto
Ministério
desde 24 de A gosto findo, o o tenente,
na
situação
do reserva,
Ernesto
Maria dos Passos,
que
prestava serviço na mesma Repartição,
passou a desempenhá-lo na La repartição
do govêrno militar do Lisboa
desde 23 do referido mês de Agosto.
45) Declara-se
que o tenente, na situação de reserva,
Agostinho
de Almoida
Graça presta serviço na casa
de reclusão
da La região militar, e não na do governo
militar do Lisboa,
conforme
consta da declaração
25)
da Ordem do Exérctio n.? 12. 2.a série, do corrente ano.

4G) Declarn-so que o tenente, na situação de reserva,
Feliciano No~ueira presta serviço na casa do reclusão
do govôrno militar elo Lisboa desde 30 de Março do
H)38, e não desde 1 de Janeiro, conforme indica a Ordem do Etcército' n. o 12, 2. a sério, do corrente ano.
47) Declara-se
que foram nomeados para prestar serviço nas unidades, serviços o repartições quo lhes vão indicados, nos termos do artigo 8. o do decreto-lei n. 028:402,
de 31 do Dezembro de 1937, os soguintes oficiais na situação de reserva:
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral - 2.' Repartição
'I'enentos
Passos,

Narciso d a Silva Bastos e Ernesto
desde 4 de Agosto do 1938.

Maria dos

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
1." Repartição

Tonente

Joaquim

Baptista,

doado D do Julho

de 1038.

2.' Repartição

Coronel Abel .Joaquim Truvnssos Valdoz, desde 2n do
Julho de 1938, e tenentes José de Almeida da Costa
Jardim o Domingos
Jarvnlho, desde 1 de Janeiro do
1938.
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Repartição

Capitão Jaimo Augusto elos Santos Borges e tenente António Dias Ferreira, desde 1 de Janeiro de 1938.
4, a reqiâo militar
Delegação da 3.' Repartiç:\o

da 2." Direcção

Geral dêste Ministério

'I'enonto Juciuto Jo~6 de Sousa Charrua,
Agosto elo 1\)38.
Batalhão de caçadores
Capitão módico José Jouquiui
de Agosto elo 1938.

11,°

desde 3 de

9

da Rocha

Gomes,

desde 3

Conselho Superlur de Promoções

José Sulas, desde 1G <lo .\.g:osto de 19:38.

Major

Comissão nomeada por portaria de 12 de Maio de 1938

Tenente

Auguato

CÓi'!Ul'

J ustino 'I'eixeira, doado 12 do

:\1aio do H)38 .

•
~inistério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.11 Repartição

48) Declura-se
(Jue os u:;'pil'allü';)
a ofieiul III il iciunos,
prouiovid os a êst e PI)"tO )lOl' portaria
d.c lG dl' .\g-o,;to
findo , inscrta nu .lJl'Pl'cnie Ordem do g,)'ér(~il(), coutam
as k'g'ulnlL's uutiguidudcs:
o" de iufuntariu,
artilhuria
de costa, artilharia de cumpamhu, cuvuluria (' uugenharia desde !) de Oul uhro rh' l!J:~i'; Iu l'lllaeêulieo:> e vetoúnúl'ios rlpst!e .J til' Sdelllhl'(l
(1(· ln:!,; do serviço de
l1<1minititraçi'io militar desde :3 dp Uulubro de 1!J;l7;
llwdi"')rl
dl·~,rle "* de Scteurluo
dl' 1!);17: ~Uval'o de Bairos Peruiru ~1oi as, .\)t!(íltio d!' .\ lm.iidu Fi uuei red o,
Jo",LÍ Munuol Pillto NOll~a, .\"aro
.l ouquii» UM(lll\,nIY(',;,
Al111aJHlo AUglltsto ,1(' Barro.;, l lis~i.'s Fprr.ira
do,; Nal.tos, .\lpxalldre
.\ I\'l'~, • lli<ílli() .\ug'uslo
de' Hano,;,
" fo,lI.o pl)J'l'ira. OUillUll'uis,
,) o.;; Djas ~::ktTa 1'rala:-.,
j'Pl'll:llldo
(JOll<;ahl''; PPll·im dr' Bal'l'OH, .\ug'll,;to Xa\ il'r '"al('ntp, Fnll}(·i '('0 )fr.lld",' .Pinl!'ntc,l, \lallUl'1 )1:1_
l'i I da Pi~·dadl· da. Crda
('01'1 pia
(lp Ba!'. ('
'
, \' itor I lno'fI
,...
l~, .\r!Qlto J01'O.'(\I<'1. Hodl:l, ,10,10 dto :-)otlsa HI'0A'Ul.irn,
~~In(''llo
nndo,;
HJamli'ío
dl' 01 iVt·i1'3 , J.'an lo ,lnilllP
('<llllpO:i
C\m,;ado, ,Jo[. ~(lllto dt· .\Illleidll Haillh:l, ,Io'~
í
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Maria ~illlões de Carvalho,
Luie Mousinho de Albuqu{:'nIuc de Gusmão Gaivão, António N arciso Bertrnml
Ferreira .Neves, José Ventura da Ctruz Barata,
Manuel
Yieira Cantante, Rui U()ll<;aJvei\ (la Cunha, Carlos Neba."tião de Pontes Leça, llanuel
Baguímho, Eduardo
Júlio Marques
Perdigão,
.Aní õni» Nogueira
Guedes,
AlYaro Augusto ~11Ü!ll(lell dos Santns :\Iaueil'.a, Fernando
Simões da Cruz Ferreira,
..ih'aro Pereil'a da Coo ta
Basto, Eugénio Zeferino Pereira, J não Gonçah-es Coelho, Domingo." Pulido Gania,
João .Ma1ri.a Paradeln de
Ol.iveiru, JO:hl E,te,e~ Sanches de Brito, FraJlciRco António Coartenta Fernanrlss,
Al berto Ma.rques Cardoso,
Fermand., },.!onso Marques, J oaquiru de Brito da 1Iana,
Francisco Maria ~Iel(luíadei:l da Cruz Sobral, J ORé António P ere ira, Peixoto Machado, Fernando Vítor HenúCluL"S e Castro, João Lopes de ~ev-edo,
João Albino
Ribeiro Cabral, José Carneiro de Sousa Dias, F'ranuisco

Cândi.lo,

António

Augusto

Vila» Boas Carneiro

de

Mouro, Arménio Carneiro I iulieiro, Vítor :l[almel Santana CaeIos, AlexanJre
Gomes dos Santos.y Mário de
ll(}(higue::l Card 0";0, CarIo·" Ar-tur .clL' Paiva Raposo,
Adelino ,JOH Santos Lã, AI aro F'i lipe ela Fonseca, J osé
ele :M:atoo R3tinho,
.Toão Gomes, Leopoldo Fernando
dos Santos F'igueiredn,
Luiz António de Andrade, Jo:sé
Damião Franç
.Félix, Antônio
Gomes de Almeida.,
Aüriano
Vieg'<
" ltllla,
J Q.âltuim. G muoa, Eurico
Jorge Pais, J 000 Pires de Alm ida {j,o,n ,:U"'!:'s e Augusto
Tanuto'nini;
,de...;.<le4:
Outuhro de 1907: 1.{úrio Botelho U~n\alves,
Pecho Décio Pinto Amorim da Cotlta,
António da Luz Sih'a, ..s,Jvaro Falcão Racadura, Aires
da ~ilva Gouveia, :;\1 nu!:'l .J:Tun ' Félix Uibeiro, Bernardino uos Santos l·'reir,
ADt 'ruo eln. Silva Pires,'
Guilherm Rodrigues 1'l'allu1o, Bernardino E-steves Roque, ~\ntónio n~!llediio d , u. ,Antúnio
do ~outo LoIH'~, .\fonoo AlfrNlo ']' vaI' \;;, Va<;co L'l'pim Chamusco,
.1o-é Hoclrigu ''; PubJ~, Qnírio Vigi,an<t Gome~ da t-lilva,
Yítor (le )h']o (hmç'alves, ATInando SilYa Xaviel', J oa-'
(luim Leite de ~\Jllwicla Baptista,
IIenri(pw (la Costa
Alt'lllão
Teixl'iJ'H, 4\rtur
1!\'J'lllllHh\s,
Car'los ,,\]1)('r1,o
l<'l~ir(l <le O]i wira,. ~lmlul'l Lour;:lo ~laTtins Júnior,
Antcí io Eduanlo Yipira, ,.\ntcíllio ])omilll:,"Ues dos ~allto", COllslnutillo
)!anlUl',,\ Paixão,
Fau 'lO L 'itilo ]!arb()~a, Joaquim Illli<'Ío da ,( {ama llllUgi'lUÍJ1.i), l"raJlCIH(,.O
J o~é ele Cornllho .Fl'lTt'im CrÍ't:ipo, li<.í.ri(j) Gooral'VL'IS Cl-

ue
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drais, João Ferreira
de Sousa, ~\lltónio Leal Bravo,
J o,,~,éAlmiro ela :-\ilva, António Rcstuni Pinto, "\1on80
Videira c Castro, Luiz Eil ipe Vieira Lisboa, Francisco
de Salcs de Barros e Vascoucelos
E~teve:'l, Jaime Bacharel, Frnncisco
Maria Vichi Pinto (,()plho, .Alberto
de Vasconcelos K ogueira <le Lemos, Antóuio Gonçalves
de S011Ha Dias, ~\lllúlJdio Ortiz Ribeiro elos ~al}lt()S, Alberto Nunes Pires, Malaquiae da C()~Ül Lobato Pimcnião, Paulo ela Costa Bencvides,
Fernnaido
Manuel (ln
Sousa,
~Uvaro Remígio
de Sousa,
Alfredo
Luazes
:Mayer e Fcruand., Henriques
Vaz; desde 3 do NOVt'mbro de Hn7: David Cohen Von Bonhorst, .Toão Luiz
Mesquita
Cardoso,
Luiz Alves Carpinteiro,
Eduardo
'I'eixeira c1e Sousa, Afonso. Eduardo :JIartins Zuquele,
Oluriruuudo
Guedes Emílio,
Alltónio ele Lacorda
X 0'bre, .J osé Maria 'I'orrado Barroso, Pedr., Rebêlo Palhares Caldeira Castelo Branco, Hui Ilusse Ferreira,
José
Jacinte Cutill'il'o, Luiz da Conceição Carvalho Vicgn«,
Joaquim Delgado, Rodzigo Augusto de Sá Mornis, José
Ferreira Gonçalves da Costa, J ácome da Cunha D 1fim, João Rodrigues
Ferreira (la Silv,a, 'l'eófilo Martins de Oliveira,
João Ferreira
GOIl1çal ves da Costa,
Aventino França Xavier Basto, Júlio Correia Pinto,
José Bento da Veiga OLoline 'I'ravassos Valrloz. Arsénio
Luiz Rebêlo Alves Cordeiro,
J oão ~ilYa Samtos, Luiz
Pereira Urt iz de MOInirlano, Mário fiilva J aequrt, Luiz
JJopeR l>o>lltes MacC'ia, Teófilo Joaquim
Salva(lo, .\l1lônio Alves Vieira, .T o"é A uguslo de ~fatos notica e ,)osá
Godinho de Oliveira.

4.!J) ])prlara-l'e que, si'llClo <l,p cpm o lllímero <ll' alullos
a a<lmiLir à freqürncia
da ERrola Central de Saro'enloR
no ano ledivo
de lD:38-19:30, llOS termos elo c1~)creto
O
n. 22:169, de 2 clp I~('vere'iro de lD3:3, em cOllfoTllli(ladc
com a <1eclaraçITo publica(la na pr('~rnle Ordem do E.l'rrcito, é feila a ~ma clistriblli'(,'ão, nos tl'rmos do arlio·o 31.0
do eitado decrelo, da Reguinle maneira:
b
ln fan t aria
Ariilharia
Cavalaria.
Engl'll haria .
Apl'Olláuiiea.
Sl'l'\i~o <1('saúde

11

16
H
G
miliLar

a

2
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Serviço ele ::ulmillistl'ação militar.
Necretaria(lo militar.
.
Guarda nacional
republicana,
infantaria
Guarda
nacional
rcpubl icuna,
caval arin
Guarda fiscal

G39
1
U
4
1

4
'\

E~ta dcclarucüo
anula a que consta (la Ordem
E,I'(~l'cito n ." 12, 2.a ~él·ie, do corrente ano,

do

50) Declara-se
que, ele harmonia
com as dcclaruçõos
respeitantes
à Escola Central de Sargentos,
publicadas
na presente Ordem do E.l'él'cito, devem ser aumentados
à escala constante
ela declaração
publicada
na Ordem
do E,d:rcito
n
."
12,
2,"
série,
de
16
ele
Ao'oslo
dp 19:j8,
.
..
o
os seguintes primeiros sargentos:
Infantaria:
do batalhão ele caçadores n .? 6, Armando ele
Abrpu Araújo :llalheilo;
<.10 rt'gilllC'llto dp infantaria
n ." 18, António de Almeida;
do regimento
de infantaria n,· 12, António )Iaria Barroco;
elo batalhão
de
mctralharlorus
n .° 1, cadete Lu iz Filipe POllR Dias;
do regimento
ele infantaria
n .? G, carl ct e 'I'clo Rimas;
do bata Ihão ele caçadores n. ° 4, cadete .Joâ () Nimões
ele Silva; do batalhão
ele oaçadores n ." 7, cadete Alberto Carlos da Üoncei çâo Serpa RoarPH; elo batalhão
de metralhadoras
n ." 2, cadete Alfredo António Pereira;
do batalhão
de caçadores n ." 6, cadete Luiz
:Macedo Pereira;
elo batalhão de metralhadoraa
n.? 3,
cadete Henrique
Fernandes
Nogueira;
do regimento
ele infantaria
n ." 18, cadete Jaime Horácio Pinto Guctl('~; do batalhão
de cnçadores n.? 7, cadete Amílcar
Augusto
Pomp ílio de ~rargaric1o;
do regimento
de
infantaria
n ." 12, cadete José 'I'ôrres AIres; (lo l'egimcn o ele infantaria
11." 18, Fruncisco
Casimiro
de
Puivn ; do n'gillll'nlo
de infantaria
n .? 3, Casimiro
J'osé ela Cunha; elo regillll'nlO de infanlaria
11.° '2, António J osé Carvalho Guerra ; do regimento
11e in f'antnriu n .? -1, .)oilo Casimiro :llurgalho;
elo l'('gillH'nto
de illfantal'ia
n," 18, )lallll,·l
Pereira;
do l'l'gillll'nto
clp infantaria
n." 1, ~\.irl·" ,}o:é Lu))a de Carvalho Estc'\'PS;
elo r('~ónH'llto de illfautal'ia 11.° 5, F(')')I:llI<lO Augusto HaJllos Pillto; (lo n',,'illll'lllo (le illflwtlll'ia '11.0 I!),
,) o~é:-;jJl1õ('sda Silva JtÍl~i()l'; !lo J'l'g'imclllo (ll' illÍt\lt·
tarja n,O 21, (J··]"JllalIO F('liz('~; do hatalhào ~1('{'açad~l]'ps n.O 7, Damiilo
SiI\IÕl'~; do l'l'gilllClIto 11e lllfantul'Jtl
í
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n." 5, I'i'l'mino Guilherme AJves; elo depósito militar
colorria 1, João Rodrigues Catanas ; ao rcgime<nto c1p.
infantaric m, lD, Celestino Cândido de Figueiredo de
Almeida; elo bntalhão de cuçadores '11.0 7, António
Pereira ; do batalhão independente
de infantaria
11. ° 24, Simeão Inácio da Costa; do r,eginwnto dr infantaria n. ° 16, Porfírio J oaquirn Pereira; do regirnento dE'infantaria n. o 12, J osé IhITOSO Boavida ; do
regimento de infantaria n ." 6, Joaquim ele Jesus, e,
do 'Tegime~ntode infamtania m." 13, AntÓlnio Gonçalves
de Freitas.
ArtilhaTia: <lo regimento de artilharia ligeira n." 4,
José Luiz Barbosa; <lo :regimento de artilharia ligeira n. o 2, J ORéMartins ; do gTUpOde artilharia contra aeronaves, cadete Fernando Vilas Boas Mousinho
de Albuquerquc ; da companhia de (Tem hipomóvel,
cadete llermógenes
Amâncio Fern audes ; do regimento (le artilharia
(le costa n. ° L, J osé Mendes
Vieira ido grupo de especialistas, José ele Almeida;
do grupo mixto independente de artilharia montada
n." 1-10, AllgustO dos Santos Governa; do regimento
de arti lliaria de costa n." 2, Benjamim Angéli.co; do
g;rupo independente de artilharia ele montanha n," 12,
António .Augusto Pres tes ; elo regímen to ele artilh aria
de costa n 1, Sccundino Gonçalves Araújo; do regimento de. artilharia ligeira n. o 4, Joaquim Henriques
(Io~ SantoH, e do grupo de cletP.~l1snbrnarina de o ta,
Mário Mendonça,
Cavalnria: ela Escola Prática (1\ Cavalaria, JOMéMonteiro
Alv s ; do regimento de cavalaria 11.° -l , Amadeu MarCJues,(le. Carvalho ; do regimento clc cavalaria n ," 8,
JOHé Uoelrig'Rcs de Sousa.x; .à.llíhal AimõPiI (h Silva
Tl'igl1eil'OA; (lo rcgillló'nto cll' ca,alal'ia n.O 7, ,Toaquim
JOc'é CaTl"l'im, e, elo l'l'gilll('nto el· (·u,valarin. 1\." .~, Uo,;'Ul't 8at,adol" He'nriques DOlllÍUg'lle ..
EngelJlUll'iri: do l"cginH'nto ele tell'grafi.~tafl, cadete JosP
Maria da )lota Fr'itn.s; !lo reg-imrntD tIl' sl1parlores
mineiro",
.To:'1p .•Tol1(luim Pl'l"l'int (htlviTo, .Toa![uim
Fernan(lr>s
Deves:lJ" e Ypl'ísilimo Pl'rl'ira da no~a; (la
]<;iI('O]ll Pl'úti:ca de Eng'l'lllJ aria, .\ 1)('1 li rpira. ...\ f onso,
e, (lo l'c>g'imcnto r1P ~Up:lrlo!"{'t'í Illinpil"o", ?![aTlllPl
{al'que,; da C()~ia.
.
Âeron(mti.('a:do grupo ill1leplll1<lcnlp clr avilu;ão cIp bOll1bn.rt!p:llllputo, ~lantll!1 (lo. 'alllo. c .Ant611io Luiz t1e
Cn.r nJ.oo.
.?

I
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ele saúde,
Serviço de saúde militar:
ela 3.a companhia
Manuel José Correia e, da 1.~ companhia
de saúde,
Domingos Fernandes
Barbosa Júnior.
Secretariado
militar: da La Rt>partição da 3.& Direcção
Geral, Horácio ele Jesus Dias Ribeiro;
da direcção
elo serviço veterinário
militar,
Joaquim Esteves Martins; da 3." Repartição
da 2. a Direcção Geral, Marcolina
elos Santos
Pascoalinlio , da delegação
ela
3.& Repartição
da 2.& Direcção
Geral na 4.a região
militar,
1Iiguel
Sequeiro;
do quartel
general
da
La região militar,
Armando
dos Santos Pinto;
cantina elo Ministério
da Guerra, António da Silva Cardoso; do hospital militar veterinário
principal,
Manuel Amaral
da Silva ; do conselho administrativo
da 3.& Direcção Geral, José Marçal
da Silva; do distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 14, .Augusto
dos Sant.os; da Direcção
da Arma ele Engenharia,
Pedro das ~ eves ; <10 Supremo Tribunal
Militar, Luis
Duarte Laureuno , e, cIo Cofre (le previdêneiu
elos ofi. ciais de terra e mar, Cipriano 'I'ornaz ela Silva.
Guarda
nacional
republicana,
infantaria:
batalhão
n ,? 1, Alynro Montes e José Morais;
cavalaria:
João
Vicente Far-inha e Francisco
Afonso.
Guarda fiscal : )Ianuel Rodrigues
A.gra, António Monteiro, João José l!"igueira e José Augusto Dias.
51) Declara-se
que são nomeados para freqüentar
a
E cola Central de Sargentos,
no ano lectivo de 19381939, nos termosdc artig-o 31.0 elo decreto n..? 22:169,
de 2 de Fevereiro ·de 193:3, os ::lpguint.l's sargentos:
sargentos:
do batalhão
ele caçadores n .? 2,
do La talhão de caçadores n. n 5, Henrique Pêra ;
regimento
de infantaria
n." 12, 1IamH'1
elos Santos; do reg'Ímpnto ele infuntaria
n." ~O, José
Gomei! Barraqueiro;
(lo regimento
<1(' iuf'autaria
n ," 19, Vilipe Mont.eiro; (lo regimento
de infantal'~:1
n." 2, .Augusto )rar(lu(,~; (lo l'egimento (le iufnntaria
n ." G, Secunrlino
)fartin.:: Rial; elo hatalh:lo ele caça!lore" n .? 2, .[unu(] }{O(lriglW ; d o n'g-impnto de infuntnrir
n ." 10, ITor:í('io Alhino ; (lo hntulhiío ele caçadorcs H.O .1. ,/0-0 ~fl'T}(lo!l(;a Cltala<:a .Júnior;
(lo
ha!alh=To ele lIletralha(lora~
1l.V z, ,fo. ~ TJóio Ot:ra;
<lo
rcgiJl1Pnto
de infalllaria
11.° l!), Ra. ílio )lnrqucs;
(lo
batalhão
de IllJhalha\lon1"; ll.° ~, }'Prllan(lo )[enul's

Primeiros

J osé )Iaria;

ao
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Campante ; do batalhão
de caçndores n. o 6, Manuel
Birra Leitão;
elo regimento
de infantaria
n." 4, Domingos António M estre ; ela Escola Militar, João Aug'lUltO ele Lima ; elo regimento
ele infantaria
n ." 10,
António dos Santos Subtil; do regimento
ele infantaria n ." 14, José Pereira
ele Sousa Guimurãia:
(lo regimento
ele infantaria
n." 17, Antônio
Godinho (lo,;
Nantos Ramos; elo regimento
ele infantaria
n.? 1, J'osé
Maria ; do regímen to ele infantaria
11.0 18, ~Ianuel
Valente
ela Silva;
elo batalhão
ele caçadores
n ." 2.
António Lourenço
Magro; elo baf alhão ele mel.ralhaclaras n ." 0, ~Ialluel António Correia Zi lhão ; elo regimento
ele infantaria
n.." 3, António
Mauuel
dos
Santos ; elo batalhâo de caçadores n..? 9, José Ferreira
(James; elo batalhão de caçadores 11.° 2, Raúl ela Silva
Gomes Viana; elo )'pp;imellto do infantaria
n.? 7, Autóuio Marques Caramujo;
elo batnl hâo de C-:1çiH]orps
n ." 8, António nlanuel Mart.ius ; elo l'C'gilllC'utO de infantaria
n ." 3, António
Henriques
Cnrdoso ; do regimento ele iufanttuia
n." 20, J oaquim (la Silva Murques; do rcgimcu lo ele infantaria
1],° 8, ,Tosé ele ~1l'10;
do regimento ele infantaria
u.? 10, Belmiro Pereira;
elo batalhão
ele caçadores n .? G, António
Curto ; do
rcgi men to ele infuntaria
n ." Z, C(.Sitl' ])ÜtR Fcrrciru ;
elo butalhão de caçudorcs n." 2, Dom iujros NU1IPR; (lo
hatalhão de caçndoros n ." 9, José Ovtávio elo Curmo
UOl1\,'alves Cosia; do batalhão de metralhadoras n .? 2,
Armando Elias ela Costn ; do regimento
de infantaria
n .? 16, J atinto
Manuel
Piteira
Vulent c ; elo regimento (le infnnturiu
11.° 7, José
Fcruanrl'o« da Costa
])ias; (lo clepósito mi litar colonial, ~fantl('l PaiR Nilvcsiro J únior e J oiio Correia elo Mirunda ; do 1'eo'i))I('lllo de artilharia
de ('oHla 11.° 2. '}OSl- Yi('ira'
;:a(lele, (lo )'Pgillll'lllo (lp al'lilllllria
Ih· ('osla 11.°
Alherto (la Nilva 'l\·ixpim
Baptisla;
(lo 1'l,o'illlPlt!O (lp
artilharia
lig'pil'a 11.° 0, ~lalluel Ani<Ínio ÍtO(lrio'l1p;;.

.I:

do T'('g-illll'fl)lo dI' a1'lilllal'ia
lig'pil'n 11.° :\, ,\11161Ii(7 ~Ia:
Carvalho;
do 1'('~'illl(,1t!o de arlilharia
lin'pira
H.O 'J, ,Joaquim
Nnl1loH; (lo grupo (lp :11'lilhnrii7 1)(',mela 11." ~. Alt!(íllio da Cosl:1 ('al:lo' elo "l'l1])() inell'1>('I)(]('I1((, clt' arlilllllria
Ill' lllolt!an]u: II."
])OlllillgOR Mal'()llPS de O]iwil'a;
elo l'PgilllPlt!O dI' arlilharia
lip;pim 11." ], ,Toaquim 'J\·i. ein) ela :-\i]vII' do "')'ujlo
dp :ntilhal'ia
lh'Hucla n." 1, .J()~é ~Ial'in d:~ :-\ih~l' , (lo
ria

I~),
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regimenlo
de artilharia
de costa n ." 2, António Maria Antunes e António de Custro ; da Escola Prática
de Ai-tifhurin,
Alexandre
Yi('ente Nunes;
<10 grupo
de defesa submm-ina de costa, Francisco ln úcio Costa ;
do 1'l'gimen to de art.ilh urin ligeira
n. ° [), .T osé N 0gucira ~Iontciro e José Teixeira da Silva; (10 grupo
d« artilharia
a cavalo 11.° 2, Manual Madeiru ; cadele, do l'l'gi1llt'11to de cavalaria
u." 1, António José
de Almeida
Pereira;
cadete, do reg imcnto de cavalaria n .? 7, Aclino Homem ele Figueiredo;
do regimenlo dp cavalaria
n ." 9, António Albino Pires; elo
rt'gimento
de cavalnria
n .? Ó, Abílio Lopes Curado
Leitão; elo regimento
de cavalaria n ." 3, Rafael Henrique Alpalhão e .Toaquim da Sih-a; da Escola Prática
de Cavalaria,
José ~Iontciro Alves; do rcgimenlo
ele
cavalaria
n ." 4, Amad en )IarqlH's
de Curvulho ; do
regimento
ele tell'grafislas,
Fl'[\ll('j~CO
Nobre dos Santos c )!arcos
Cruz;' do regimento
de sapadores
ele
caminhos ele fl'ITO, António lIaria ele Almci du e João
Pt-re ira ; (10 J'l'I.6111l'J1l0 de sapadores
mi n eiros, João
Pi mcntn ; carl et «, <10 batalhão de automobilistas,
Raúl
dos San los Nuscimonto ; elo grupo in.depeurleute
ele
aviarão e hcuibarcleumcnto,
AllH~rico de Aruúj o Bastos ; elas ofic-inus g('mi~ ele material aeronúul ico, Augusto Arleliuo Salgueiro;
do grupo illc1epelHlente ele
aviação e bombardeamou
to, )Ialluel
elos Santos;
da
1." eompauhia de saúde, .Liurlolfo Martins Ferreira';
ela :1.&companhia
de suiide, Manuel José Correia; da
Es('ola Práticn ele Atlmiuistração
Militar, José J<\'1'llaneles; do extiul o qutídro (le sargentos
elo s{,('l'etariatlo
militar:
do quurtel gelll'ral du 2." região militar, Joaquim Pt'H'im Ahrantps;
(lo conselho aclminislrativo
(la 1 a t' :2." Dil'l'('çõ('S Ul'l'ais (lo )lil1islpl'io (la Guerra,
.losp Anlônio 80lTl'ia;
da :L" l{('j>arlic.;i'ío (la 2." Dirl'('\,10 Ul'ral do Uillistpl'io
(la (hIerra,
.Toão 0011c.;a]vl''i; elo <[U:ll tp] gl'llt'r.d (10 Grj\'l'l'110 ~filitar
ele
Li'ihoa, Alll;uku Ill'uriqtll,s;
(lo :2.0 'rrilnUlal ~rjlitar
'l'l'lTilol'ial,
Alfl'l'(lo F('rualU1E''i; (la :L" l{l'parlição
da Chu'ITa, Car(ln :1." ])in't'C;:lo U('mI do )linisli-l'io
los ela Gosla ]>l'l'l'ira; (la :l_a Hl'j>artic.;i'ío (la :?" ])irt'(·c.;ito Upral (lo )Iilli'itl~rjo (la OUl'1Tn, .José },'prnandeR
T,:U,'H; (la H,'parti(;ilo'Ul'I'al
(lo )fillislt~l'io ela GU~l'l'a,
Ft'J' laudo ~\lvaro da Ri1"fl )lartill
; do quarld
g('lle-
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ral ela 3.& região militar,
Joaquim
Miguel;
elo Tribunal Militar
Territorial
de Viseu, Alberto ele Almeida e Sousa; da L" Repartição
ela 3." Direcção
Geral (lo Ministério
da Guerra,
Horácio
ele J esus
Dias Ribeiro;
ela direcçiío do serviço veterinário
militar, Joaquim
Esteves Martins;
do quartel general
<la La região militar,
Armando
dos Santos Pinto;
do hospital
militar
veterinário
principal,
Manuel
Amnral
da Silva; da guarda nacional
republicana:
infantaria,
João Machado, Manuel Francisco
Raposo
Júnior, João Nunes Catana e Francisco Neto Júnior;
cavalaria,
João Vicente
Farinha;
da guarda fiscal:
Carlos Henrique
Lourenço,
António do X ascirnento,
José Brnz llipólito
e Francisco
Elias de Sousa.
52)
da fre
lectivo
croto
guintes

Declara-se quo foi concedido o primeiro adiamento
qüôncia da Escola Central de ~argentos,
no ano
do 1938-1939, nos termos do artigo 33.° do den.? 22:1G9, do 2 de' Fevereiro
de 1933, aos seprimeiros
sargontos:

Do regimento
de infantaria
n.? 14, Avelino Fernandes
dos Santos ; do batalhão
do caçadoros
n.? 2, José
Gaspar ; da escola militar de aeronáutica, Guilherme
Vidal da Silva O Aníbal da Solcdudo ; do extinto quadro do secretariado
militar:
do conselho administrativo da La e 2. a Direcções
Gorais do Ministério
da
Guerra, António Monteiro; da 1. a Rcparticno da La Dirccção Geral do Ministór io da Guorra, Cristóvão .T oaqnim Freire;
da 3. a Reparticão
da 2. a. Direcção Gora)
do Ministério
da OU('1'1'a, Marcelino dos Santo' Pascoalinho ; da delegação da 3.8 Repartição
da 2.3 Diroccão Gorul do ~finistério da G uorrn na 4.11 rogiilo
militar, :'I[iguel Sequeiro; <la cantina do Mini 'téria (la
Guerra, António da Silva Cardoso.

ú3) Doclura-sa que não são nomeados para freqüentar
a Escola Central ele Sargentos, 110 ano lectivo de Hm81939, por não aatiaíuzororu hs condic;Ot\s louuls
de admisti
...J

'

•

suo, os seguintes

r

surgoutos

:

Pl'illlOil'OR sargentos
cadr-tes : tIo rogimonto <lo cnvalnri»
n.' 2, José Uodinho (i:lm1\, Barata; do regimento dll

• eavulurin

D.u7,

~él'gioJoaqnilll

Rodriguos

onçulvcs ;
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do regimonto de cavalaria
talvão Fernandes.

N.· 13

n.? 9, .Iosé Pedro

645
de Mon-

54) Declara-se que foi eliminado da matricula elo 1. o ano
da Escola Central do Sargentos, tendo perdido a tolerância a que se refere o artigo 34,.0 do decreto n." 22:169,
de :3 de Fevereiro
de 1933, o primeiro
sargento
<li.
guarda fiscal, Rafael Isidoro.
55) Declara-se
que desistiram
da freqüência
da Escola Central de Sargontos, nos termos do artigo 33. o do
decreto n. o 22:169, de 2 de Fevereiro
de 1933, os seguintes primeiros sargentos:
Do regimento
de infantaria
n.? 1, Manuel TOrres Gonçalves; do regimento
de artilharia
ligeira 11. o 2, António Gregório
Guerreiro ; do extinto quadro do secretariado
militar:
do tribunal
militar territorial
do
da
POrto, Adolfo Guulter da Silva ; da 3.a Repartição
2.1\ Direcção Geral do Ministério da Guerra, Augusto
Nunes Pereira i da 2.a Repartição
da L." Direcção
Geral do Ministério da Guerra,
Constantino
Coelho
Cabanita ; da Repartição G eral do Ministério da Guerra,
J oão Felismino Vila Nova.

BCi) Declara-se
de

20 de Agosto

que, em conformidade com o despacho
de Hl38, não são nomeados para fro-

qüoutar a Escola Central <10 argentos, por completa.
rem qunrenta e oito anos do idade durante o curso normal da Escola, os seguintes primeiros sargentos:
de infantaria 11.° 7, Francisco Relvus ; elo
do infauturia n.? 1!), Júlio Gonçulves ; do
:r \gimento do ar tilharir ligeira n.? 5, João l\lanuel da
Sih'a, e do regimento do cavalaria n. ° 5, Américo J oa-

Do regimento

rogimcnto

quim Baleizão,

57) Declara-se que fica inibido do frr-qüontnr a Escola lentru] de Surgontos, nos termos do artigo :3:3. d?
d icreto n.? 22:1 lO, do 2 (lo Fevereiro du 1~l;t3,o }lnmoiro sargento
da 2.1\ companhia de saúde Alh(:rt_o. de
0

Campos
Lõho, por ter j1L sido
mouto do :3.° curso de II bi litação
tais.

eliminado
U(\IIIl.ltl\'adas c olas rozuu n-

G!6
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58) Pensões anuais 'lUA competem nos oficiais a seguir
designados,
que, nos tormos do decreto-lei u." 28:404:,
de 31 do Dezembro do 1937, transitaram para a situação
do rcsorva :
Coronol do corpo do estado maior Vitorino Henriques
Godinho, 39.0005.
Coronel 0.0 infantaria Ernesto Gonçalves Amaro, 36.000~.
Coronel de infantaria Augusto Bivar Xavier do Azevedo
Salgado, 36.0005.
Coronol de artilharia
Júlio Ferreira da Sil va Alegria,
36.000;5.
Capitão de infantaria .1086 Diogo de Oliveira, 18.0006.
Tem 30 anos de serviço.
Capitão elo infantaria Alberto Augusto Rodrigues, 21.GOO·5.
Tom 1 aumento, J3 anos do serviço e 50 portodos.
Capitão do serviço do administração
militar Cipriano
Augusto Rodrigues da Costa, 21.6006.
Tenente de infantaria António Vieira do Castro o Silva,
9.011tSJO. Tem 18 anos do serviço O 26 períodos.
Tenente de infantaria José Alfredo da Fonseca, 16.800:5.
Tem 1 aumento, 39 anos de serviço e 90 porío dos.
Tenente de infantaria
João Cândido lrorroiru Veloso,
15.067 ·')80. Tom 32 anos do serviço o 4-1: período'.
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, Raúl Pena o Sil va, 10.17Gt5.
Tom 21 anos, de serviço o 16 períodos.
59) Pensão annal quo cornpoto ao oficial a seguir deaignaclo, que, nos termos <lo artigo :31.0 elo decreto-lei
n." 28:..j,():3, do :31 do Dezembro <lo 1\:)37, passou iI situa<;i'todo rcsorva :
Mt\jol' do artilharia Albano Ansolmo Baía da Costa LOho,
22.48:'):$. Tem 1 aumento, 41 anos do serviço o 181)0ríodos.
60) Pensões anuais quo competem aOR oficiais a seguir
dosigund os, que, nos termos do dccreto-loi n." ~8:JO..j..
J~ Bt do _Dozombro ,do }\):37, h:ansitnralll para a situaçao de reforma, depois do doduzido« 4 por conto para a
Cuix a Gorul do Aposontuçõos :
Coro!101 do infantaria
:H ':)llO;5.

.Iouquim

Fclicluno

do Azevedo
'

'2.' Série
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Tcucnto-coronel
do infantaria,
com o curso do estado
maior, Raúl Frederico
Rato, :?8.800;S.
Tonente-coronel
do serviço do administração
militar, na
situacão do reserva, José Augusto Sá da Costa, 28.E00t5.
:\Iajor do' extinto quadro do oficiais elo secretariado
militar Júlio llo Carvalho Vidal, ~4.íGP,'\.
Cupitão
do infauturin
João
César
Corroia
Mendes,

20.íHGb.
Capitão de infantaria Américo Adclino dos Santos Doutel, 2(). 73Gi).
Tenente do serviço
de admiuistruçãc
militar Octávio do
Sousa Ferreira,
14.2D0·)GO. Tom 28 anos de serviço

e íô períodos.
61) Roctificadus se publicam as pensões a quo têm direito os oficiais a seguir designados,
na situação ele rosan-a, cm substitrução
das que lhes foram atribuidas :

Pela Orelem elo Exército
ano:

n.O 4, 2.a série,

do corrente

Tenente
de infantaria
Amadeu Acácio Salgado Dores,
18.180,). Tem 1 aumento, 44 unos de serviço e 4G períodos.
Tenente de infantaria Césnr de Seabra Rangol, 18.0281~20.
Tom 2 aumentos, 41 anos de serviço e 31 período s.
Tenente miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, José António de Freitas Barros, 11.3401!5. 'rem
2 aumentos, 31 anos de serviço e 1~ períodos.
Tenente do cavalaria João Baptista dos Santos, 14.330640.
Tem 1 aumento, 37 anos do serviço o 9 períodos.

Pela Ordem elo Exército
ano:

n:" 6, 2.° série, elo corrente

Tenente-coronol
do extinto quadro auxiliar do artilharia
Miguel da Co ncciçâo Correia, 28.230tS. Tem 46 anos
de serviço e 44 períodos.
.

Pela Ordem do Exército
alio:

n:" 9, 2.a série, do corrente

Tenente do infantaria António Antunes Basílio, 14.í9G;$.
T0Ul 1 um uumr-nto, 37 anos do serviço o 13 períodos.
Tenente de infantaria António dos Santos, 16.8006. Tem
2 aumentos, 40 anos de serviço e 26 períodos.
G2) Pensão anual q uo compete à enfermeira
abaixo dosiguudu, qU0 transitou
para a situação

militar
de ro-
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termos

da lei anterior
a 1 de J anoiro de
n.? 12, 2.n série, do cor-

1038, pela Ordem do Exército
rente

ano:

Enfermeira
militar Maria de Lourdes,
anos de serviço o 8 períodos.
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63) Doclura-so quo os estágios para os coronéis das
diversas armas, a que se refere o artigo 47.° do decreto
n. o 17 :37 8, ele 27 de Setembro do 1020, modificado pelo
decreto n." 22:400, do 4 do Abril do 1933, terão lugar
nas diferentes oscolasvdurnnto
o ano corrente, com iulcio
nas datas

a seguir indicadas:

Ii:scola elo 'I'raneruissõos --10 de Outubro.
Escola Militar do Acronúuticn -17
do Outubro.
F~scola Prática
Escola Prática
Escola Prática
Escola Prática

de Infantaria-24
do Outubro,
de Engenharia
- 31 de Outubro.
de Cavalaria--7
do Novembro,
de Artilharia -14
do Novembro.

64) Declara-se que, por despacho do 27 do Junho último, foi mandado funcionar na Escola Prática de Iufantaria um curso do COUla ndantcs do companhia para 40
tenentes da arrua, com inicio em 10 de Outubro do corren to ano.
, l\~») Publica-se a cluasificoção final obtida pelos oficiais
a seguir designados
q ue tortuinurum
o til' 'o do e itado
maior no ano lectivo de ln;n-ln;~8:
})ô." to

Cap.
TI'H.

}>I .. t lu tu

1>auilll ~\ 1." .ulflrn
titl!ll Htldrl~n
.
A

ILlQJlHJ

Sar

~1ad~

Cruz ,
Jo:w J\l ,-,

~'uit'1\ t
1)1 tlllto
.
il\~I'1 Bun a .. 4\pl"tH:J\du

Por muhu-ln.
Por un31l1mh{wht.

ldt
PUf'

tu,
u\.ÜO

/.01.

.\tl 11111) \h ,'~ \~Pl'Ís lmu l>h.tllIlo
.\htooill
.lu ú ~1.1.r.tlll
.\I'r"\ do
Lu! tâu,

til

111

I fi,UI:
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GG) Declara-se que os tenentes: de infantaria César
Pais Soares, do cavalaria José Costa Gomes e do serviço
de administração militar Daniel Neves Sales Grade concluíram, na Escola de Educação Física do Exército, o
curso de instrutores do esgrima.
(7) Declara-se que, nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 2.,1,:840, de 5 de Janeiro de 1035, o número de
alunos a admitir na Escola 1filitar de Aeronáutica, no
próximo ano lectivo, é de nove, devendo os documentos dos concorrentes dar entrada naquela Escola até ao
dia 25 do corrente mês de Setembro.
(8) Relação dos aspirantes a oficial, alunos da Escola do Exército,
premiados no ano lectivo do 1037H)38, em harmonia com o disposto no § 3.° do artigo
10. ° das alterações a introduzir nos capítulos IiI e IV
do regulamento da Escola do Exército (Ordem do Exército 0.° 9, L." série, de4 de Setembro do 10:!0):

Nú.BU'1

'1

•

Prémio.

Engenharia militar
,
4.° ano
3 .Juaquim da Luz Cunha
...
17,2
O José João Heur ique de Salcs 15,5
Grade.
2 Arm lu io ('orn'ia ,- Albcr+,
..
15,1
1 Alfrorlo Card im •
i;'),::!

fi'l

8

3.· ano

Kaul;a OHvtj!ra <lo Arriag-a.
~lál'io ,To:;é Saraivu .....

Pecuniário
1.0 premio

de 200$.
houo nâcc,

2.° prémio
3.° prémio

honorífico.
hono nfíco.

16,71 Pecuniário
r 16 1.~ prémio

'do 2()O~.
honorífico.

~

•I

3.° 0110

li
7G
:l;;

António
Francisco
de Aguiar
tG,l
Vasco Lima Vilas .....•
~15,!)
Hat'd do Figll('irndo Cunha l'a- ]5,1
cheéo.
' ..
17 f Ed~arJo Aug~oto
'uoes GUI'- 15
i
cia,
,I

'1

Pecuui ár io de 200,1.
1.0 préuiio hOIl<)l'~r;co.
2.° prémio hnnurifi co.
3.° premio

'.

lJ< Iloriliaa..
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o

1:-

o
o
o

-e

Prémios

Nomos

8

"

6

~

Artilharia
4.° uno

35
5U
45
4G
48
68
32

te

Eduardo IIubert Dias da Fonseca e Almeida.
José Pcrei ra (10 N ascimcn to.
Il o it o r Ramnlheira
Carrapichano.
João dI' Olivoirn Marquos ,
João Tiroa
Tristão de Araújo Leite Bacelar.
Augusto Gomes Pastor Fernandes.
3

Pecuniário

de 200$.

1.° prémio honorífico.
15,8 2.° prémio honorífico.
lG

15,5 3.° prémio
lfi,4 1.0 prémio
15, I 5.° prémio

honorífico.
honorífico.
honorífico.

15,3 6.° prémio

honorífico.

lG,8

16,2 1.0 prémio

de 200$.
honorífico.

15,0
15,5
15,4

honorífico.
honorífico.
honorífico.

° ano

121 Fernando Alberto de Oliveira
31 Horácio Emílio Perez Hrandão.
lG Augusto José Pais Ladeira.
.
7 L Itog(\rio de Ol iveirn Furtado
20 Frcdr-rico ..Ale ide rI(, Ol iveirn

Pecuniário
2.° prémio
3.° prémio
'1.° prémio

2.° ano

36 (lualdino Leite da Silva Mato".
25 F'ornrurdo P('rr"i"a Valrl\(:a .
37 .Ios(\ \',hOO Lobato d" Faria
H,olleolJ.

15,G Pecuniário
15,4
15

de 200$.

1.0 prémio honorífico.
2.° prémio honorífico.

1.0 ano

G21

Autôuio
:.'Ilanu,,1 d(' Faria
tciro Caruciro Pacheco.

:.'11011-115,21

Pecuniário

de

2001.

Cavalaria

•

2.0 uno

751 Hr-urique

t40 Jo,(\ .loão
lar.

Jhllta~ ,raia ...
J1 mriqucs
tIL' Ave-

'115,5
j P cunidrio
15,2 1.. prémio

de 150$
honoritico.
.
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Nomes

Prémlos

--.--Infantaria
3.° ano

117 Pedro
Alexandre
Brum do
Canto e Castro Serrano.
78 Abel Barroso Ri pólito . .
108 Joaquim
António Franco Pinheiro.
109 Joaquim de Hou,;a Xavier ...
83 António Augusto Carrinho ..
9G Armando José Ir acho de Pinto
2.°

16,1

Pecuniário

de 150~.

15,7 1.° prémio honorífico.
15,7 2.° prémio honorífico.
3.° prérn io honorífico.
15,6 4.° prémio honorífico.
15,G 5.° prémio honorífico.
15,6

ano

112 •J osó Manuel

lG,3

Pecuniário

de 150~ .

151
55

15,9

1.° prémio

honorífico.

15,7 2.° prémio honorífico.

90
118

111)
Hl

Il ettencourt
Conceição Rodrigucs.
Orlando Ferreira Barbosa
António A lbcrto de Carvalho
Rosado.
Hermes de Araújo Oliveira.
Luiz .\ ugusto
d(' ~rato~ Palctti.
Malluel IW)('iro (Ir Faria.
José Junqueira dos Reis

15,4 3.° prémio
15,3 4.° prémio

honorífico.
honorífico.

15,2 5.° prémio
15
6.° prémio

honorífico.
honorífico.

Infantaria e cavalaria
1.0 uno

Ei 1 Artur 11('11
riquo N IlIlC~ da, ii va 115,9

I Pccunidrlo

de 1501.

Administração militar
3.°

uno

1331 Hi('~\l'(lo Pinto ('armo !o'(,I'l'pira 115,2 1Peeuuhhio

de 150$.
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69) Nos termos do artigo 30.0 do decreto n.? 22:169,
de 2 de Fevereiro de 1933, se declara que o número de
alunos a admitir no 1.0 ano da Escola Central de Sar. gentos, no próximo ano lectivo de 1938-1939, será do
cem.
Esta declaração anula a que consta da Ordem do Eirército n.? 11, 2.a série, de 20 do Julho do 1038.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

70) Relação dos alunos do Colégio Militar premiados
no ano lectivo de 1937-1938:

Nomes

Designação
dos prêmtoa

dos alunos

Por aplicação

literária

2.° (Imo:
N." 267, Francisco

Josú

Dom iujruex

Canhfío

MI',!alha

110

pratn.

L° ano:
N.· 74, José Manu l 'I'ôrrcs Grinrho
Externo, João Rogério COlide I'creírn,

6.0

al10

Medalha de prata.
Uma obra dI' roconhecido valor,

:

N.· 05, l"ilipl' ,I" Paiva dI' Castelhrnnco L('itt,
Br andâo.
N.· 262, .loâo Miguel
alrle irn dI' Castro
Freire.
.
N.· 279, José Maria Soar s da Costa Alvares
N.· 4.41, Alberto ela Hilva Banazol
. . . . .
N.· 447, Frruanrlo
.Torg-e Rl'quoira Garçâo .

Medalha

de

l\J('(lalha

ele ouro.

0111'0.

Medalha
do ou 1'0.
Medalha
do ouro.
Mcdnlha do ouro.

7.0 ano:
.() 133, .10,é Augusto

N." lil,

Fornamles

Franciaco Mari:

N.· 251, António

Jaoiuto

.

Rocha

Simêes .

Ilidalg-o

Bal'ata

.

Prémio pceuniário
de' 100, .
Prémio pecun iár i O
do 1(K)~.
l'l'rlllÍo llC'Cllni:tl'io
dI' 100,.

2." Série
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Nomos dos alunos

Designação
prómíos

dos

Por aptidão física
4." anu :
N." 89, .loaquiiu Cario. Neto Arruda.
. ..
N .• 205, Carlos Jorgt' Black do Vilhena Freire
de Andrade.

Palmas de prata.
Louvor.

5.0 ano:

:\ .• 104, Augusto Arnaldo Spencer de Moura

Palmas

de prata.

Braz.

N.· 439, Nuno Hugo Lopes Alves . . . ...

Louvor.

6.0 ano:
N_0

441, Alberto da Silva Banazol

Palmas

de

ouro.
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ÉDITOS
de Recursos

Declara-se
que é de noventa, e não de cento e oitenta
dias, o prazo dos éditos publicados na Ordem do Eeército n," 12, 2.:1 série, de 15 de Agosto findo, relativo ao
ténrnte Augusto de Magalhãís Pires, actualmente
na polícia de segurança pública de Loanda.

XIIDirecção

ANÚNCIOS

do Serviço Veterinário

Militar

Declara-se,
em conformidade
com o regulamento
para
a admissão
aos lugares de alferes veterinários
do quadro permanente
do exército,
aprovado
por decreto
n. o 26:066, de 19 de T ovem bro de 1935, publicado no
Diário do Gocêmo n. o 268, 1.:1 série, da mesma data, e
Ordem do Exército
n.? 12, La série, de 30 do referido
mês e ano, que, por espaço de trinta dias, desde 1 a 30 de
Outubro próximo, está aberto o concurso ordinário para
o preenchimento
das vagas que se derem até 30 de Outubro de 1938 no quadro dos oficiais veterinários.
A êste concurso serão admitidos os militares do quadro permanente
e milicianos,
no pleno gôzo dos seus
direitos civis e políticos, prontos da escola de recrutas,
e os que possuam,
pelo menos, o 1.0 grau da: Escola
Preparatória
de Oficiais Milicianos ou instrução militar
equivalente
ou superior à escola de recrutas.
Os candidatos,
cidadãos portugueses
por nascimento,
devem dirigir os seus requerimentos,
por intermédio das
unidades ou estabelecimentos
militares a que pertençam,
~\ Direc('ão
do Serviço Veterinário
Militar, durante o
prazo do concurso,
instruindo-os
com os seguintes documentos:
Á

1. o Carta de curso médico veterinário pela Escola Superior do ~lodicina. Veterinária
de Li~b~a ou do q?al.
quer outra escola estrangeira
da t'specmhdade,
devidamente categorizada
e revalidada
em harmonia
com o
determinado
na legislação em vigor;
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2. o Certidão
de idade pela qual provem não completar trinta anos de idade até 31 de Dezembro do ano om
que forem abertos os concursos;
do registo policial, conforme o deter3.0 Certificado
minado no artigo 22.0 do decreto n.? 15:963, de 18 de
Setembro
de 1928. Aos candidatos
em efectivo serviço
será dispensada
a apresentação
do certificado do registo
policial;
4. o Certidão do registo criminal em que provem estar
isentos de culpa;
.
5. o Declaração
a que se refere o artigo LOdo decreto
n.? 27:003, de 14 de Setombro de 1936;
6.° Quaisquer
outros documentos
que comprovem
a
sua competência
profissional
e de serviços públicos, militares ou civis.
'rodos os documentos
devem dar entrada na Direcção
do Serviço Veterinário Militar até às dozassete horas <lo
quinto dia depois de encerrado o concurso, podendo a curta
do curso, atendendo à sua importância
e possível oxtruvio, ser entregue pelo candidato, dentro do mesmo prazo,
na referida Direcção.
Os documentos originais poderão ser retirados o substituídos por públicas-formas,
depois de coníeridas estas
pela Direcção do Sorvico Veterinário :Jfilitar.
a) Serão excluídos do concurso os candidatos julgados apenas aptos para o serviço moderado;
b) Serão igualmont
excluídos do coueurso OH caudidatos que, tendo sido julgados incapazes do sorvico durante a guerra ou em tempo de paz, em qualquer g'1'au,
forem posteriormonto
julgados aptos para o serviço militar;
c) Serão admitidos os «andidatos que não possuam o
1.0 I-(rau da Escola Proparatória
de 01kinis Miliciuno»
por não terem sido nomeados para freqüentar o referido
grau;
d) Encerrado
o coneursc e oxr-luído-, os concorrentes
quo não tenham satisfeito its ('o)l(li(~(I(,s d('signadas 1I0S
números anteriores,
sor:lO publicados no Diário do Ouvêrno os nomes dos candidatos admitidos, sendo-lhos d
signado o local, dia O hora em <i1H' deverão aprosontar-so, a fim de serem submotidos ao exame de uma junta
militar de saúde ;
e) OH cnudidatos .iulp;ados incapazos e os (IlI(' Iultarcm
HOt'50 excluídos
dali provas do coucurso ;

/
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f) As provas que os candidatos ao concurso de alferos veterinários
do quadro permanente
do exército tôm
do prestar são quatro:
Uma
Uma
Uma
Uma

prova
prova
prova
prova

escrita;
prática;
oral;
ele equitação.

Direcção do Serviço Veterinário Militar, 19 de Agosto
O Director,
João de Almeida Seara, coronel

de 1938.veterinário.

'

(Publlcndo

no Dià,.io do Got"tnlO n.?

lnn,

2," sê r ie, de 27 do Agosto

do 1938).

Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 1H,o do decreto n. o 12:70J, de
25 de Outubro do 1926, com as rectificações do decreto
n." 13:657, de 23 de 1Iaio de 1927 (Ordem do Exército n." 6, La série, de 15 de Junho de 1927), e para
efeitos do respectivo
provimento,
faz-se público que,
pelo Conselho de Instrução,
foi declarado Yago o lugar
externa
de professor
adjunto da 6.a cadeira-Balística
e suas aplicações;
meteorologia.
Os candidatos
ao referido
lugar devem satisfazer às
condições prescritas
no artigo 2.° e seu § único do regulamento
para o provimento
dos lugares do magistério da Escola
do Exército,
aprovado
por
decreto
n." 13:761, de 13 de Junho de 1927 (Diário do Gorêmo n. ° 121, 1. a série, do 13 de Julho de 1\)27).
O candidatos
devem apresentar
na secretaria
desta
Escola,
até às quinze horas do dia 29 de Outubro de
1938, as suas declarações, feitas om papel solado e dirigidas ao comandante
da Escola, inatruídas com os documentos a quo se refere o artigo 3.° e sou § único do
citado regulamento.
Escola. do Exército,
17 de Agosto de 1938.- O S~crotário, interino, Raúl Sátira da Cunh« F(/jlll'do, capitão do jnfantaria.
(publlca,lo

110

Di<íl'io do 00<",.,10

11••

202,2.-

SÓfl0,

do 31 do Agosto

do 1938).
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Declaração de vacatura

Nos termos do artigo 14.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com a rectificação do decreto
n.? 13:657 (Ordern do Exército n." 6, La série, de 15 de
Junho de 1927) e para efeito do respectivo provimento,
faz-se público que se encontra vago O lugar de instrutor
auxiliar do mestre de equitação,
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas na alínea c) do artigo 2.° do regulamento para o provimento dos lugares de mestre de
gimnástica e esgrima, mestre de equitação e de instrutores auxiliares de gimnástica, esgrima e de equitação
na Escola do Exército, aprovado pelo decreto n.? 15:294,
de 30 de Março de 1928 (Ordern do Exército n.? 3,
La série, de 31 de Maio de 1028),
Os candidatos deverão apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 20 de Outubro de
1938, os seus requerimentos, feitos em papel selado e
dirigidos ao comandante da Escola do Exército, devidamente instruidos com os documentos a que se refere o
artigo 3,° do citado regulamento,
Escola do Exército, 17 de Maio de 1038,- O Secretário, interino, Iiaúl Sâtiro da Cnnha Fajardo, capitão
de infantaria,
(PllbJicndo

JlO Diú"iu <lo Gocêru» n.· 202, 2." sóríc,

do 31 do Agosto

<lo 1938).

Rectificações

Na Ordem do ]!,'XeI'Cito 11.° 12,2,' 86riel do corrente alio p,538
J. 34.,·yondo 00 lê: "Viriato do Freita» VlOira 'I'avarcs» d~vo ler~
.,
d O L'",.reítas V'iaua 'f avaros» j P, 53'9 1. 25.' onde ~o
-tiO:"
inato
lê: «António Barra Júnior», deve ler-so : «Antóni~ Bana' Júnior»,

Obituário

1938
.Julllo
Agosto

20 9-

Capi.t~o, ref?l'mado,
Caplt.ao, reformado,
lhãis.

Joaquim Monteiro Arruda .
Artur Luiz Filipo do Maga-

10 - Coronel, rcíormado, José Maria Rebülo Valente de
Carvalho.

2." Série
Agosto
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»

14 -

»

15 -

»

22 -

»

28 30 -

»
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Frederico Guilherme Ferreira
de Sousa.
Tenente miliciano, médico, licenciado, José Salinas Calado.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, no mesmo extinto quadro, Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes Praça.
Capitão, na situação de reserva, Sérgio Augusto
Alves.
Tenente, na situação de reserva, António Luiz
Marques Perdigão.
Capitão, na situação de rcserva, Gaspar António
de Lima Teixeira.
Tenente, na situação de reserva, Manuel Correia
de Figueiredo.
Capitão rcformado Manuel Ferraz de Meneses,

António de Oliveim Salazar,
l~stá conforme.

o Ajudante

GelleJ'al,

LlOTE
'iB'

MINISTERIO DR GlI

Ordem do Exército
2.-

N.O 14

o

Série

30 de Setembro de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:
1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos elo decreto n.? 16:070, de 25 ele Setembro
ele Hl28, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Josefina. da
Glória Sequeira Goncalvos, órfã do tenente do serviço
de administração militar Eugénio Reinaldo Gonçalves, a
reversão da cota parte do subsídio mensal de GI/J. que
percebia sua mãi D. Mariana da 'I'riudade Sequeira Gonçalves, falecida em 31 de Julho do corrente ano.
Ministério da Guerra, 5 de Setembro de 1938. -Por
delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pnl o Tr-ibun al do Contas om 10 do Setembro do lnS8. Não
são dovídos ornotumontos,
nos tormos do decroto n.? 22:257)

((Ministério

MUDANÇAS DE QUADRO

da Guerra - La Direcção

Geral-

2.3 Repartição

Por portarias de 3 do corrente mês:
(Vlsadn. palo Tr-lbu n al do COlltns om 17010 Sotemhro do ln3~,l\no
s:10 dovtdos emotumonroe, IIOS termos do docreto 0.° 2~:~57).

Tôm ingresso no quadro dos serviços auxiliares (10
nos tormos do § 3.0 do artigo 7." do decreto-

exército,
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-lei n. o 28:402, de 31 de Dezembro do 1937, os oficiais
ao diante nomeados,
devendo SOl' considerados. nesta si,
tuação desde 31 de Agosto de 1938 e mantendo as mesmas colocações :
Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Tenente
do extinto quadro
militar José Dias Resende

de oficiais do secretariado
de Carvalho.

Regimento de artilharia

Tenente

do extinto quadro
Arisberto Lopes.

ligeira

auxiliar

n. o 5

de artilharia

Manuel

Por portarias de 10 do corrente mês:
(Vtsad as pojo Tribunol de Contas, com o anotnção do não sorom
dovidos cmo Iument os, nos tormos do decreto n,o 22:267).

Têm ingresso
no quadro dos serviços auxiliares
do
exército, nos termos do § 3.0 do artigo 7.0 do decreto-lei n. o 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais
ao diante nomeados,
devendo
ser considorudos
nesta
situação desde 31 de Agosto de 1938 e mantendo as
mesmas colocações :
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente

do extinto
militar Romórito
do 1938.
Distrito

quadro de oficiais do secretariado
Paulo Triaa, desde 8 do Setembro
de recrutamento

e reserva

n. o 7

Tenente
do extinto quadro de oficiais do s crotari do
militar José Carreira
Alves, desde 5 de Sotembro de

1038.
Regimento de artilharia

Tenente 0.0 extinto
de Sousa. Brites,

Regimento de artilharia

Tononto
gusto

de costa n,O I

quadro auxiliar de artilharia António
desde 8 do Setembro de 1038.
de costa n,O 2

do extinto
quadro auxiliar
Bernardo
dos Nantos, desde

de artilharia
Au8 do Setembro do

19a5.
2.· companhia

de saúde

Tononto do extinto quadro nu xiliar do serviço do saúdo
.?lra .iminno Ribeiro 1'4 a ruiva, dcsdo ;> do Setembro do

19:3 .

2.- Série

G6ã
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Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Mário Enes Ramos, desde 8 de Setembro de 1938.
Colégio Militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, professor provisório, José Maria de Lemos,
desde 5 de Setembro de 1938.
Instituto Feminino de Educação e Trabalho

'I'eneate do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel
Gomes Coelho, desde {) de Setembro de 1938.
I.o tribunal militar territorial

de Lisboa

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar António Faria Pais, desde 8 de Setembro de
1938.

III - MUDANÇAS
IIirristériD da Guerra-La

DE SlTfJAÇAO

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 9 de Julho do corrente ano:
(Anotada polo Tribunul

do Contas em 14 de Setembro

de 1958).

Adido

Tenente de cavalaria, no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, António Quintino
da Costa, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério da
Educação Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde 0 de Julho de 1938.

P01'

portarias de 27 de Agosto.fin lo:
(Anotadas

pelo T.rlbunal de Contr s .m 9 de Sctumbre de 11158).

Adidos

Capitão do serviço de administração militar, em ?isponi.
bilidado , Rodrico
Josó Corroia Raposo •e alferes
do.
b
d
quadro dos serviços auxiliares do oxérclt?,
o ~egl'
mente do sapadores mineiros, Luiz Iglósws G unna-
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rãis, por terem sido nomeados para prostar serviço na
Manutenção
Militar, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 10 e 19 de Agosto de

1938.
Por portarias

de 3 do corrente mês:

Quadro da arma de infantaria

Tenente
de infantaria,
adido, João Rodrigues
Canedo,
que, de regresso do Ministério das Finanças, se apresentou em 24 de Agosto de 1938, por ter deixado do
prestar serviço na guarda fiscal, preenchendo
vaga no
respectivo
quadro.
(Visadas po)o Tribunal do Contas em 17 do Sotombro de 1938. Não
são devidos omotumontos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Adidos

Tonentcs:
do regimento de infantaria n.? 13, António dos
Santos Neto o, do batalhão
de caçadores n. ° 6, José
da Silva Corroia, por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde 24
o 27 do Agosto de 1938.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas oro 12 do Sotombro

do 1938).

Reserva

Capitãis: do regimento de infantaria n.? 13, Sebastião Moreira do Amaral e, do regimento do infantaria
n.? 19,
Dullio da Silva Marques, nos termos da alínea b) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 38:JO-!, de 31 de Dezembro
de 1937, 1)Or terem sido julgados incapazos do serviço
activo pela junta hospitalar
do iuspeoção, devendo SOl'
considerados
nesta situação, respectivamente,
desde lO
e 1 de Agosto de 1938.
Tonente de infantaria,
adido, no Ministério das Colónias
Francisco
Nunes da Conceição Caetano
nos termos
da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei
n. o 28:404:,
de 31 de Dezembro do 1937, por to)' atingido o limite
de idade, devendo ser considerado 11('8ta situação desde
2:> do Agosto de 1038.
'I'enento do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da La Repartição
da 3.:; Direcção Geral dôst
Ministório, Gonçalo Forrcirn (la Silva, nOH tormos da
alínea c) do artigo 31.0 do decreto loi u. o 28:40~, d

2,' Série
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31 de Dezembro de 1937, modificado pelo artigo 31,0
do decreto-lei n. o 28:48J, de 19 de Fevereiro último,
devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Dezembro de 1937.
(Visadas polo Tribunal do Contas em 17 do Sot erubco do 1938, Não
são dovldos omolumentos,
nos tormos do decreto 11.° 22:257).

Reforma

Coronel Lúcio Carolino de Melo Leite da Gama Lôbo ,
capitão Silvério Augusto de Vasconcelos e tenente
Albino Alves Tomaz, todos na situação de reserva,
nos termos da alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 29, 2 e 30 de
Agosto do 1938.
Capi tão António Gonçalves Cabrita e tenente António
Agostinho, ambos na situação do reserva, nos termos
da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:JOJ,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 22 o 15 de Agosto de 1938.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Cont as om 14 do Solombro de 1938)_

Capitão de infantaria, adido, com licença ilimitada, José
Dias Mendes, nos termos da alínea b) do artigo 2.D
do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela
j unta hospitalar do iuspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Agosto de 1938.
Tenente, do regimento de cavalaria n.? 4, Bornardino
dos Santos, nos termos da alínea a) do artigo 8.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dozombro do 1937,
por tor sido julgado incapaz do serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desdo 25 do Julho de 1938.
(VIsadas polo Trihunal do Co ntns om 17 do Sotomhro de 1938. Nilo.
são devidos amotumentos,
IIOS termos do doer-oro n.? 22:257).

PaI' portarias de 10 do corrente mês:
Nula o de nenhum efeito a portaria 0.0 12 de Março do
corronto ano que transferiu para a situaçi'to de resc,r,,:,a
o tenente, do regimeoto de infantaria 0.° 3, AcaClo
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Teixeira Lopes, por lhe haver competido a promoção
ao põsto imediato antes do 31 de Dezembro
de 1937,
conforme parecer do Conselho Superior do Promoções.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas, com a anotação do não serem
dovidos emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenento de infantaria,
adido, Henrique
Maurício Jorgo
de Lima, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou em 1) de Setembro de 1938, preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(Vianda pelo Tribunal do Contas, com a anotação dó nllo sorom
devIdos emolumontos,
nos termos do dccroto n.· U:257).

Adidos

Major de artilharia,
da 3.a inspecção da arma, Jacinto
J os6 do Nascimento
Moura, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, na Direcção Geral Militar ,
devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de
Setembro de HJ38.
Tenente, do batalhão de caçadores n.? 7, Alfredo Pelicano
de Brito e Abreu, por ter sido requisitada
para dosempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do ln terior,
na guarda nacional repu blicana,
devendo ser considerado
nesta situaçâo
desde 5 de
Setembro
de 11:)38.
(Allotadns

pelo Trillunal

de Contas em 17 <l, I'ololl\bro

do 1938).

Alferes do serviço de administração
militar, do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, Rodrigo do Matos Azevedo
Leal .J úuior, por ter sido nomeado para prestar serviço na Manutenção
Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 do Setembro
de 1\:);38.
(Anotad«

poJo Trlllunal

(\0 Coutns om 22 tio HutQllIuro

do 1938).

Reforma

Ooron 1, na situação do reserva,
Manuel A utónio da
Veiga, nos termos da alínea a) do nrtico 2.° do docreto-l.ei !l.0 28:~O~, do B~ <lo ])llz('lIIhrot:Jdo 10:37, por
ter atingido o limito de idade, devendo SOl' considerado nesta situação desde 5 do Sotomhro do Hl:38.

'I'enonte, na situuçâo d

r sorva, João Baptista C\Ii·t!O.o

do Brito, nos termos da nUnea b) do al'ti~o
creto-loi n.? :?8:+0~: de 3t do ()I.'Z mbro d

:?o do d \-

ln:37,

por

2.' Série
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ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Agosto de 1938.
(Anotadas pelo Tribunal

do Contas em 17 do Sotembro

de lnS8).

Major de artilharia, no quadro da arma, Manuel Duarte
de Almeida, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Agosto de 1938.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
do vldos omolumouros,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Baixa do serviço

Tenente-coronel Alberto Martins dos Santos e majores
Manuol Teles Pinto do Leão o Joaquim Dias do Sá,
todos milicianos médicos do reserva, nos termos do
§ 5.0 do artigo 61.0 do decreto 11.° 12:017, do 2 ele
Agosto de 192(), por terem atingido o limite do idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivnmente, desde 2D, 8 o 31 de Agosto do 1n38.
(Anotada pelo Trlbnnal

Por portarias

de Coutas cru 22 de Sotembro do 1938)_

de 17 do corrente mês:

Reintegrados no serviço do exército, nos termos d?s
artigos 7.0 e 8.0 do decreto n.? 26:636, do 25 de Maio
de 1936, ficando na situação de licenciados e colocados
nas unidades que lhos vão indicadas, os ex-oficiais milicianos, licenciados, ao diante nomoados, devendo ser
considerados na referida situação desde 2 do Setembro
<lo 1936:
Regim~ntode infantaria n,· 14 1 teU, )(1 •
Tenente milícianô de infantaria, licenciado, ~lignol Rodricues de M "'alhãis;
• h, 'l,)hiw10) '1'
a
a
.~ill(
.'
3.~ ~mpa"bia de saúde orre i-iili« LlÍ' ti
·Tenente miliciàno módico; licenciado, :Arn~clt;) CllrlOS
do Sousa llul)().J·
~.. r ~'Wl 1 )
r '1.
f,b ".H:
ReBimlmto de Infantaria n.· 18
!l
lt1~ r s miliciano d infant ria, Iiccuciudo, l.Ml~ól:li{) J.<'01'reiru Buptista.
'. I
• )';~J;lJj
~ja [
l)

,
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4

n. o 20

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, António Crucho Dias.
Regimento de artilharia

~.lferes miliciano de artilharia,
berto Vieira Bastos.

ligeira n.· 5

licenciado, Henrique Al-

(Visadas
pejo Tribunal
de Contas, com II ano tnção do sorem dovidos emolumentos,
nos tormos do decreto n,? ~2:257).

Adidos

Capitão de engenharia, da 2.1\ Repartição
da direcção
da arma, Manuel Artur Toles da Costa Monteiro, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior, como
chefo interino da 4.11 Repartição da Câmara Municipal
de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Setembro de 1938.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 18, José Augusto da Cunha, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Miuistério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Setembro de 1938.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

om 26 do Hotombro

do 1938).

Reserva

Coronéis de infantaria, do distrito ele recrutamento e roserva 11.° 8, Jaime Raúl Sepúl veda Rodrigues, e director da carreira de tiro « Vergueiro Ducla-Soarea»,
José Maria Sardinha Pereira Coelho, nos termos da
alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:40-i, do 31
de Dezembro de 1937, por terem de istido de prestar
as provas de aptidão para. o poeto imediato, devendo
ser considerados nesta situação desde 29 de Agosto
de 1938.
Capitão miliciano módico, do extinto quadro ospecial,
adido, em serviço no Ministório das Colónias António Vieira Barradas, nos termos da ulín ti
do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:40~, do 31 de Dozombro de 1937, modificado polo docroto-lci n.? ~8:484,
de 1Ü (lo Fevereiro último, d vendo bOI' ousidorudc
nesta situação desde B1 de Dozombro do ano findo.

c/

2.' Série
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Tenentes: do regimento de infantaria n. ° 14, Antero Dâmaso das Neves o miliciano, do extinto quadro especial, do batalhão de caçadores
n. o 4, Daniel Alberto
Machado, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 28:40-1-, de 31 do Dezembro de 1937,
por revelarem
não possuir a capacidade
profissional
e os roq uisitos de cultura necessários
ao desempenho
do novo pôs to, devendo ser considerados
nesta situação desde 1 de Setembro de 1938.
Tenente,
do regimento
de infantaria
n.? 14, Frederico
Marques Lopes, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:40J, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite do idade, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1938.
(Visadas pulo Tr-ibu nnl do Contas, COIU a anotação do não sororn
devidos omotumentos,
nos lormos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
do batalhão
do caçadores
n." G, Alexandre Barbosa Camejo, nos
termos do § 3.° do artigo G1.° do decreto n.? 12:017,
de 2 de Agosto do 1926, por ter atingido o limite do
idade, devendo ser considerado
nesta situação desde
13 do Setembro de 1938.
(VIsada pelo Tribunal do Contas, com a anotação do não sorom
dovidos omolumontos,
nos termos do decreto n.v 22:257).

Reforma

Coronel Manuel do Matos e tenente-coronel
António Júlio
Correia
ambos na situação de 1'eS01'\"a, nos tMIDOS da
alínea ~) do artieo 2.° do docroto-lei n.? 28:404, de
31 do Dezombro ~le 1937, por terem atingido o limite
de idade devendo ser considerados nesta situação, respectiva~ente,
desde 12 e 13 de Setembro.
(Anotada

polo Trlbunnl

do Contns om 26 do Setembro

do 1938).

Por portal-ia de 20 do corrente mês :
Reserva

•

Coronel do infantaria,
do distrito do rocrutamento
e resorva n.? 12, .Toão (lo Sena Bolo Jími.or, l~OS termos
da alínen li) do artigo 1.0 do decreto-lei n." ..,8:404, de
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31 de Dezembro

de 1937, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerado
nesta situaç-ão desde 2 de
Setembro de 1938.
(VIsada pelo Tribunal
do Contas, com fi anotação
devidos emolumentos,
na. lermos do decreto

do não serom

D.· 22:257).

Por portaria de 22 do corrente mês:

•

(Vl .... da pelo 'I'rlbunal
de Con Ia., COIU fi nDota~ito d. serem
vidos omolumontos,
nos termos do docroto n.o 22:257).

de-

Reserva

Major de artilharia, no quadro

da arma, Benjamim
Coutinho, nos termos da alínoa j') do artigo 31,0
creto-lei n. o 28:402, de 31 de Dezembro
de
modificado pelo decreto-lei
n. ° 28:484, do 19
vereiro último, devendo SOl' considerado
nesta
ção desde 31 do Dezembro do ano findo.

Por portadas

de 23 do corrente

Ferin
do do-

1037,
do Fositua-

171~S:

Adido

Tenente, do batalhão
de cacndores n.? 5, António Martins Gomes, por ter sido requisitado
para. desempenhar uma comissão de serviço dopendonto
do Ministério do Interior,
na guard a nacional
republicana,
devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de
Setembro de 1938.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contns

om 27 do Setembro

do 1938).

Reserva

n.? 6, Zurco Gomes
Pereira
da Câmara,
nos termos da alluoa c) do artigo LOdo decreto-lei n. (J ~8:40-i, do 31 do Dozcmhro
de 1937, por 1'0\'(']8r não possuir a cnpucidude 'profissional o os rog uisi tos' dCI cultura necessários ..ao do-

Capitão, do regimento do cavalada

~,. Série
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sempenho
do novo pOsto, devendo ser considorado
nesta situação desde 15 de Agosto do 1938.
Capitão do infantaria,
adido, em serviço no Ministério do
Interior,
na. guarda nacional republicana, Jerónimo
José Nunes da Glória, nos termos da ulínoa a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 3t de Dezembro
do 1937, por ter atingido o limite do idade, devondo
ser considerado
nesta situação desde 7 ue Setembro
de 1938.
Capitão
de infantaria,
no quadro da arma, Agostinho
Lourenc;o da. Conceição Pereira,
nos termos da. alínea. a) do a.rtigo 1.0 do decreto-lei
n." 28:404:, de 31
de Dezembro
de 1937, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado
nesta situação desde
[) de Setembro de 1938.

Tenente miliciano

de infantaria,
do extinto quadro especial, adido, em serviço no :\lini:;tório do Interior,
na
guarda nacional republicana,
Isatas Carlos de Sousa
Sardinha,
nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do
decreto-lei n. ° 28:404, d 31 de Dezembro de 1937,
por revelar não possuir a. capacidade profissional e os
requisitos
do cultura necessúrios
a.o desempenho
do
novo põsto, devendo SOl' considerado
nesta situação
desde 1 de Setembro de 1938.
(Visa,las 1'010 Tr-ihun al do Contas, com a anotação do não serem
duvfdos amolumentos,
nos tOn1l06 do decreto n,? 22:257).

Por portaria de 24 do corrente mês:
(\'I".,la
1'010 Trihunal
<lo Contas com n anol""ão
do não suram
do,'1009 amotumcutos, nos tormes do decreto n,· 29:251),

Reforma

Major do extinto quadro auxiliar do artilhaI'ia~ do dopósito ceral <lo material (k guerra, ,J osé 1\1urtins da Rocha, ~os torrnos <ln alínen b) do artigo 2.° do decretopO,r tor
-lei n.O 28:404, de 31 do Dezembro·t1o,l937,
sido julgado
incnp z do todo o SOfVJÇO pol~ Junta
ho: pitalar
de insp ('c:ão, devendo
~CI' eomuderado
nesta situação desde 1~ do ~ett'mbro ele 1938.
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PROMOÇOES

Direcção Geral-

l.a Repartição

Por portarias de 10 do corrente mês :
(Visadas pelo Tribunal
vidos omolumentos,

do Contas, com a anotação de serem determos do decreto D.· 22:257).

DOS

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.· Repartição

Major do serviço de administração
militar, o capitão do
mesmo serviço Joaquim Rodrigues
Lapa.
Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do referido serviço, do mesmo oxtinto quadro, José Gonçalves Palhares
Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 5

Capitão miliciano

do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do referido serviço, do mesmo extinto quadro, José Rebêlo
de Magalhãis,
Delegação do serviço de administração militar no Funchal

Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do reforido serviço, do mosmo oxtinto quadro, do regimento
de sapadores mineiros, Manuel J osé Garcia.
Delegação do serviço de administração militar em Ponta Delgada

Capitão miliciano do serviço do administração
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do 1'0ferido serviço, do mesmo oxtinto quadro, da Direcção
da Arma de Aeronáutica,
Miguel Rodrigues Conteno
Júnior.
Adido

Capitão miliciano
do serviço do administração
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do referido serviço! .do ~esmo extint? quadro,
adido, om
serviço no Ministério das Colónias, Vasco Gonçalves
Branco.

,
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portarias de 17 do corrente mês:
(Visadas pelo Trfbunal de Contas, com a nnotacão de serem ~e·
vidas omolumentos, nos termos do do ore to 11.622:257).

Regimento de infantaria

Major, o capitão, do regimento
Henrique Ferreira.
Regimento de infantaria

n. o 7

de infantaria

n." 20,

n. o 9

Ten.ente-coronel, segnndo comandante, o major, do regimenro de infantaria n." 17, Manuel José Marques
Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 10

Tenente-coronel, segundo comandante, o major, do regimento de infantaria n. ° 6, Francisco Monteiro de Carvalho Lima.
Regimento de infantaria

n. 16
O

Coronel, comandante, o tenente- coronel, do regimento
de infantaria n.? 10, Alberto José Caetano Nunes
Freire Quaresma.
Batalhão independente de infantaria n. o 22

Tenente-coronel, comandanto, o major de infantaria, do
qu.artel general da 2.a região militar, Aníbal da Concelção da Costa o Silva Pinto dos Santos.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 12

Coronel, chefe, o tenonte-coronel, do regimento de Infantaria D.O 12, Orliudo Jo é de Carvalho.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 14

Coronel, choío o tenonto-coronel
de infantaria, elo distrito do reC;lItulllento e reserva n." 10, Artur Coelho
Nobre de Figueiredo.
Oficinas gerais de fardamento e calçado

lJapitão do serviço de administração militar, ~d~do'j? tenento do mesmo serviço, adido, Josó GregorJO (,d.
Depósito geral de fardamento e calçado

Da PI't~
.
- mrilitI ar , .o ~tenente
ao do s l'\'IÇO
de adrnini.. n-açao
do mesmo serviço Fausto Rosúrio da Concelçao.

2,1 Série-
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Adido

Capitão do serviço de administração militar, o tenente do
mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior, na policia de segurança pública, Artur Rodrigues de Matos.
Por portarias de 20 do corrente mês :
(Visad .... pelo Tribunal de Coutas, com li anotação de serem devidos emolumentos, nos tormos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, da 2.11 Repartição da
1. Direcção Geral dêste Ministério, Augusto Lopes.
Guerra.
II

n. ° 6

Regimento de infantaria

Major, o capitão de infantaria, do quartel general da
2. a região militar, Eduardo Gomes Martins Cardoso.
Regimento de inlantaria

n.O 8

Majores, os capitãis de infantaria Joaquim Correia de
Faria e Joaquim Eduardo da Silva.
Regimento de Infantaria

n.· 12

Major, o capitão de infantaria José Joaquim Pinto Monteiro.
Regimento de infantaria

Major, o capitão, do batalhão
gelo David da Costa.

n.O 13

de caçadores

D.O

n. ° 18

Regimento de infantaria

Major, o capitão, do batalhão do metrnlhadoras
Alexandre Teodoro dos Santos Fonaeca.
Regimento de infantaria

Major , o capitão de infantaria
Batalhão

3, An-

n.? 3,

n.O 20

Artur Martins Dionfsio.

de metralhadoras

n.O I

Tonente-coronel, comandante, o mnjor, comandante interino, José de Castro Branco Ribeiro 'I'õrros.
Distrito de recrutamento e reserva n. ° 5
Coronel, chefe, o touonto-coronel, do batalhão do caçadores n. ° 7, Fernando Lapa do Oliveira Correia.

2.- Série
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Escola do Exército

Major, o capitão de infantaria, secretário, Tadeu do Sacramento Monteiro.
Major, o cap~tão de infantaria, comandante do corpo de
alunos, Luiz Augusto Blanqui Teixeira.
Escola Central

de Sargentos

Major, comandante, o capitão de infantaria, adido, professor, José Luiz Gonçalves Canalhas.
Colégio Militar

Major, .adido, o capitão de infantaria, adido, professor
efeCtlvo, Manuel de Matos de Sampaio Nobre.
Adido

Maj.or, o capitão de infantaria, adido, em serviço no MinIstério do Interior, na guarda nacional republicana,
Luclnio Gonçalves Presa.

POI'

portarias

de 22 do corrente mês :

Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Major, o capitão de artilharia, da direcção da arma,
Nuno .Alvaro Brandão Antunes.
Capitão, o tenente, do grupo ind.ependente de artilharia
de montanha n." 15, Jaime VIlhena de Andrade.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Major, o capitão, do regimento de artilharia
n.? 1, João da Costa Teixeira Pinto.
Grupo independente de artilharia

de costa

de montanha n. o 12

Major, soaundo comandante, o capitão, do regimento de
artilharia do costa n.? 2, Josó l\1aria Reb6lo Valente
de Carvalho.
Grupo mixto independente

de artilharia

montada n. o 24

Major, o capitão de artilharia Ramiro Antunes Farinha
Pereira.
Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n. o 3

Capitão, comandante, o tenente, do regimente de artilharia d co ta n. ° ~, J osé Henrique Lopes Bragançn.
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Quadro da arma de aeronáutica

Major, o capitão de aeronáutica,
arma, Filipe Gomos Vioira.

da escola

militar

da

Adidos

Major, o capitão do artilharia,
adido, em serviço no Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral, Vicente Roberto Garcia de Carvalho.
Capitão, o tenente de artilharia,
adido, com licença ilimitada, Jorge Augusto Segurado
de Castro.

P01·

de 23 do corrente mês:

portaria

(Visndn polo Tribunal do Contas, com II anotação do serom dovldos omolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de artilharia

Capitão,

o tenente

do artilharia

ligeira n.· 3

mói Alborto

Valvorde.

Grupo de defesa submarina de costa

Capitão, o tenente,
ves, Josó Rebôlo

Por portaria

do grupo
Cordeiro.

do artilharia

contra aerona-

de 24 do corrente mês:

(Vlsnoll polo 'I'rtbun al rlo COlltll',oom
li nnotnção
do serem
vldos omulnrncnt
os, 1I0S tOl'Il10S do docroro n.u 22:257).

(lo

Quadro da arma de cavalaria

Capitão,
nhões,

o tonento do cavalaria,
do depósito de garaEduardo Rodrigues
de Almeida Dias.

V -COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra -I. a Direcção

Por portarias

E TRANSFER~NCIAS

Geral - 2.

a

Repartição

de 27 de A!Jost o findo:
Manutenção Militar

ClIP.it~? do servi~~ do administra_\'lio militar, em disponibilidade, Rodrigo José Corroiu Raposo, no lugar do
quo trata O gUlldr~ anexo ao doer ito n.? 18:074, do
11 do Março do H)30, no que :-;0 rofero a serviços in-
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d,lIstriais (capitãis uu suhaltornos],
nos termos do artigo 110,° do regulamento
da Manutenção
Militar,
aprovado
por decreto n.? 16:G96, de 9 de Abril de

192G,

(Vi.ada polo Tribunal de Coutas om 13 do Sotomhro do 1938. São
devidos ornolumontos, ucs tormos do decreto 11.° 2~:2(7).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de sapadores
mineiros,
Luiz I srlésias
..
,.,
G uimarãis,
para comp 1oto do quadro anexo ao decreto
n.? 18:074, de 11 de Março de 19:30, no que se refere
a serviços comerciais
(capitãis ou subalternos),
e última parte das observações
a que alude a determinação III), inserta na Ordem do Exército n. o 4, 1." série,
de 1936, nos termos do artigo 110. o do regulamento
da
Manutenção
Militar, aprovado por decreto n. o 16:696,
de 9 de Abril de 19~G.
(VI.nda polo Tribunal de Contas om 13 de Setembro de 1938, São
devidos emolumontos,
nos termos do docreto n.? 22:257\.

Por portarias de 10 do corrente mês:
Exonerado
de instrutor auxiliar do mestre de equitação
e de oficial de serviço da Escola do Exército o capitão de cavalaria Amadeu Bucota :\1artins.
(Anotada

pêlo 'I'r-íbuual

de Contas

om 22 do Sotumbro

de 1938).

Manutenção Militar

Alferes do serviço de administração
militar, do batalhão
de motralhadoras
n. o :3, Rodrigo de Matos Azevedo
Leal Júnior, para completo do quadro nnoxo vao decreto n." 18:074, do 11 de Março de 1930, no que se
refere a serviço <10 contabilidade
(capitãis ou subal0
da
ternos), nos termos do artigo 110. do regulamento
Manuteneâo Militar, aprovado por decreto n.? 16:696,
do 9 do Abril de 1926.
(VI.nda pelo Trlbunnl
vidas OIllOJUlooutos,

de COlltns, com"
Illl0taçllo do sorom
tormos do decroto n.? 22:257).

do-

DOS

Por pOl·tal·ias de 17 do corrente mês :
Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral- 3.' Repartição

Cap itão do serviço de. adminis !ração milita,r, da delegação do mesmo serviço do I~unchal, Joso do Lacerda
da Rosa.
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da Guerra - 3.' Direcção Geral

Arquivo Histórico

Militar

Oapitão, na situação de reserva, Jorge Frederico 'I'ôrres Velez Caroço.
Tenonte, na situação de reserva, António Bento da Silva.
Ministério

da Guerra -

Repartição

Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares. do exército,
do quartel general da 2. região militar, Francisco
José Pelica.
tl

Comando militar

dos Açôres

Inspector de artilharia, o major, do grupo mixto independente de artilharia montada n, o 2-!, José Inácio de
Oliveira, por pedir.
Comando militar

de Elvas

Tenento do extinto quadro auxiliar de artilharia, do oxtinto grupo do artilharia a cavalo n.? 1, Manuel Hodrigues Carvalho.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O 5

Capitão, na situação de reserva, Aparício de Paula Pacheco.
Quadro da arma de artilharia

Coronol, com o curso do ostado maior, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 4, João J osó Pereira Damasceno.
Regimento de artilharia

ligeira

n." 4

Capitão, do extinto grupo do artilharia
Alfredo Silva Barroto do Carvulho.

a cavalo n.? 1,

Regimento de artilharia de costa n. ° I
Capitão, do regimento do artilharia ligeira n.? 1, José
António Vizeto Chagas.
Tenente, do extinto grupo do artilharia a cavalo 11.° 1,
Carlos Pereira.
Direcção

Major de cavalaria,
ciso de Sonsa.

da Arma de Cavalaria

da Coutlolatia Militar, Alfredo Nar-

Regimento de cavalaria

n.O 4

Major, adido, do regimento <10 cavalaria 11.° 8, Luiz António de Carvalho Viogas, para os ofoitos do artigo 45.0
do decreto n.? 17:378, do 27 do Sotombro do 1929,
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substituído pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, por pedir.
Coudelaria

Militar

Oomandante, o capitão, do regimento de cavalaria n.? 9,
Luiz Figueiredo.
Tenente do extinto quadro de picadores militares, da Escola Prática de Oavalaria, António Augusto Teixeira.
Base aérea de Ota

Comandante,

o tenente-coronel, do grupo de aviação de
n, ° 1, José Pedro Pinheiro Oorreia.
Comandante, do grupo de bombardeamento de dia, o
major, do grupo de aviação de informação n.? 1, António de Oliveira Viegas.
Oomandante, do grupo de bombardeamento de noite, o
major, do grupo independente de aviação de bombardeamento, Joaquim Sérgio da Silva.
Oomandantes de esquadrilha, os capitãis : da Escola Militar de Aeronáutica, José Bentes Pimenta, do grupo de
aviação de informação n. ° 1, Oarlos Oiríaco Ferreira
da Silva e Frederico da Conceição Oosta e, do grupo
independente de aviação de bombardeamento, IIumberto da Oruz.
informação

Direcção do Serviço de Administração

Militar

miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, da delegação do mesmo
serviço de Ponta Delgada, Afonso de ..A.lbuquerqne.

Capitão

Por portarias de 21 do cor'rente mês:
Colégio Militar

Exonerado de sub-director, por ter sido colocado no
regimento de infantaria 11.° 14 pela Ordem do Exército n.? 13, 2.:1 iérie, de lO de Julho de 1936, o coronel
de Infantaria, actualmente na situação de reserva, Júlio
César Ferreira.
(AnOlada pelo Tribunal

do Contas om 27 de Rl'lembJ'o do 1938).

Sub-director, O major de infantaria, no quadro da arma,
Augusto Lopes Guerra.
(Visada polo Tt-lbuunl
dovtdos omolumentos,

do Cont as, com a anotação do serem
nos termos do docreto u.? 22:257).
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Por portarias de 24 do corrente mês:
Escola do Exército

Oficial de serviço, o capitão do artilharia,
arma, Josó Joaquim da Silva e Costa,

no quadro da

(Visada polo TrIbunal (lo Contas com a anotação de serem dovidos eruotumentos , nos termos do decreto n.? 22:257).

Ministério

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

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n." 8, Ivo Neves Barreto
de Paula.
Regimento de infantaria

n.O 3

Tenente, com fi patente de capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exórcito, do tribunal militar territorial do Porto, José Alves Correia e Silva, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 5

Tenente, do regimento de infantaria
Marques de Figueiredo, por pedir.
Batalhão de caçadores

Tenente de infantaria,
gues Canedo.

n.? 19, António

n.· 3

no quadro da arma, João Rodri-

Batalhão de metralhadoras

n. 03

Capitão, do regimento de infantaria 11.° 13, Angelo Costa.
Distrito

de recrutamento

Capitão, na situação
Distrito

e reserva

n, o 7

do reserva, José Diogo de Oliveira.

de recrutamento

e reserva

n,O 18

Exonerado de adjunto o capitão, na situação de reserva,
Manuel Ribeiro da Laje.
Tenonte, na situacâo de reserva, Numa Pompeu Pereira
da Silva,
Distrito

de recrutamento

Capitão, do regimento
Mourão Gamelas.

e reserva

n. o 19

de infantaria n.? 10, Amílcar de

Regimento de cavalaria

n.· 8

'I'enonte do quadro dos serviços auxiliares do exercito,
do quartel general do govêmo militar de Lisboa, José
Dias Resende do arvalho, por pedir.
Direcção da Arma 'IIe Aeronãutica

Capitão de aeronáutica, do grupo de avil}c,:i'lode infor- ,
mação n." 1, Jorge do Vascouceloa do Avila.

2. n "'~rie
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Grupo de aviação de informação

Capitão

de aeronáutica,
(la direcção
Felner Arautos Pedroso.
I.' inspecção do serviço

n. o I

da arma

Carlos
'

de saúde militar

Capitão
do quadro dos scrvicos auxiliares
do exército,
rio hospital militar da gnarni<;:ào de Viana do Castelo,
~f[lrio Enes Ramos, por pedir.
3.· companhia de saúde

Tenente do extinto 'Iuadro auxiliar do serviço de saúde,
da 3. a ins peccão do mesmo serviço, Mário de Jesus

Azevedo.
Tribunal

militar

territorial

do Pôrto

Capitão do extinto quadro de aliciais do secretariado
militar, <lo quartel general ela ~.a rejriâo militar, Rafaol t~l' Figuoir0do Ministro.
.
Farmácia' Central do Exército
Delegação

Tenente farmacêutico,
Figueiredo.

João

de 27 do corrente

Por portarias
Ministério

n,o 4

no quadro,

da Guerra - 2.' Direcção

Pais Pinheiro

de

mês:

Geral-

3.' Repartição

Tenonte do s01'\"i('0 de admiuistr.içâo
militar, do 2.° grupo
do regimento r1(~ cavul arin n. U 9, António da Couccição
Marcelino.
Escola Prática

Alferes, do hntnlhão
(1alado.

de I níantarla

de r.u,;adnres

n." 2, António

Regimento de infantaria

Comundunte, o coroucl. do regimento
H.aúl da Silva 'I'avares.
Regimento de infantaria

Comaudnnte,
Bornardino

n. o 6

de infantaria

n." 18,

n.O 18

o coronol, do l'l'g-iuH'nto do infantaria
tk Sona Lopes.
Regimento de infantaria

Patrfcio

n." 13,

n.· 19

, egundo comandantr,
o tenon to-coronel , do distrito dr
recrutamento
c l'OSC1Tau." 14, Gaspar Inácio Forroiru.
Batalhão de caçadores

Comandant
, o tOI1(mtl\-coronel,
mento o reserva n." ;-), \ntónio

n.· 7

do distrito de recrutaPais do Andrade Baota.
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Alfores elo quadro dos serviços
do quartel general do govêrno
António Godinho.

auxiliares
do exército,
militar de Lisboa, Tito

Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel,
do regimento ele artilharia
F'laviano Eugénio da Costa.
Regimento de artilharia

de costa n.?

1,

de costa n. I
O

Segundo
comandante,
o tenente-coronel
do corpo do
estado maior, dos serviços cartográficos
do exército,
José Filipe de Barros Rodrigues,
para os efeitos do
n.? 3 da alínea C) do artigo 26. ° do decreto-lei n. ° 28:402,
de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de 19 de Fevereiro
último.
Regimento de artilharia

de costa n. o 2

Major de artilharia,
adido, professor da Escola do Exército, Manuel de Beires Junqueira,
para os efeitos da
alínea a) do artigo 45.0 do decreto n." 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, substituído pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro ele 1930.
Grupo de defesa submarina de costa

'Tenente, do regimento
dos Santos

do artilharia
Vaz Barreiros.

ligeira

n." 2, António

Regimento de cavalaria n. o I

Alferes,
do regimento
do cavalaria
Silva Banazol, por pedir.

n.? 5, Aurélio

da

Regimento de cavalaria n. o 6

Capitão de cavalaria,
drigues de Almeida

no quadro
Dias.

da arma, Eduardo

Ro-

Escola Prática de Engenharia

Tenento,
do regimonto
do. telograflstas,
Duarte José
::\1a1'tins da Costa Peroira.
Alferes: do regimento
do tolegrufistas,
Ernosto Machado
Soares de Oliveira o Sousa e, do regimento elo supadores de caminho' do forro, J 0:10 Carlos Cãncio da
Silva Escudeiro.
Regimento de telegrafistas
1." grupo

Major do ongcuhuria,
tln Escola Ucntru] do Sargentos,
Fruncisco
Filip« dos Snntos C'IlI'llV:Lnu.

•
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Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente
berto

de engenharia,
da escola
Simões, por pedir.

prática

da arma,

Al-

Escola Militar de Aeronáutica
Centro de instrução

e treino

de pilotos-aviadores

Capitão, do grupo de aviação
tónio Augusto David.

de informação

milicianos

n.? 1, An-

Base aérea de Sintra

Major de aeronáutica,
Vieira.

no quadro

da arma, Filipe Gomes

Base aérea de Ota

::Uajor, do grupo independente
de aviação de bombardeamento, Celestino Pais Ramos.
Capitão, do grupo de aviação de informação 11.° 1, Diogo
Rogério dos Heis 'I'ernudo.
Tenentes, do grupo independente
de aviação do bombardeamento,
Bernardo
'I'íugo Mira Delgado, Edgar Peroíra da Costa Cardoso,
.Tosé António de Almeida
Costa Franco e Manuel Pedro de Sousa Franklin.
Tenente do serviço de administração
militar, do grupo
independente
do aviação de bombardeamento,
Cündido
da Silva Simões.
Tenente médico, (lo gru po independente
de aviação de
bombardeamento,
António Falcão Marinho de Barros
Cortês.
Alferes, adidos, em serviço na arma de aeoronáutica:
de
infantaria,
do grupo de aviução de informação n.? 1,
José Augusto da Costa Almeida o Manuel Norton
Brandão, -do grupo indep!'udellte
do aviação de bombardoameuto,
Eurípedes
Sousa da Silva, Francisco
Barão da Cunha, Guilherme
Teixeira Dias Costa e
Mário Tolo Pollorí ; de' artilharia,
do grupo de uviação
de informacão n." J, José ~raria da Ponte Rodrigues;
do cavalaria.
do grupo independente
de aviação de
bornhardeameuto
, Armaudo
Sacadurn
Fulcão e Tito
Lívio Félix Pavía.
~\ lfores do quadro dos sorviços auxiliares
do exército,
do grupo indcpcndonto
de aviação do bombardeámonto, Idílio Venâncio
Lima.
Alferes do extinto quadro auxiliar do cugenharia,
do
grupo indepAndente' do aviação de bombardeamento,
Albino Gahriel da Costa J'ana.
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Presídio militar de Santarém

Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial, do
grupo de artilharia
a cavalo n.? 2, Alberto Filipe Sequeira,

Ministério da Guerra - 3,a Direcção Geral-I.~

Repartição

Por portaria de 31 de Ar/osto findo:
(Yhl1dn. pelo Tribuna1 do Contas C111 HJ de- Setumbro do H138. São
devidos omotumentos,
nos termos do decreto 0,° 22:257).
•

Nomeado instrutor
auxiliar do giruuástica e esgrima da
Escola do Exército
o capitão do cavalaria João José
Francisco
Xavier Freire de Meneses.

VI- AUMENTOS

SÓBRE

O SOLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - Repartição
Por portada

de

m de

Geral

Agosto do corrente ano:

(Visada pelo 'I'ribunnl de Cnntns em 20 de ""'(1'1111)1'0 d e lOSR. I>iio
dovf dos omotnmeutos,
nos termos do decroto n.? 22:257).

Concedidas
as vantagons
do quo trata o urtigo 27,0 do
decreto n.? 4:756, do ::!8 do Agosto (1(' 1018, H partir

do lf) elo Julho

do corronro

ano, com os vencimentos

que, antas de 31 do Dezembro de Hl:37, cornpotinm aos
tenentes
do extinto
quadro auxiliar do!' serviços de
saúdo, :\ onfermoiru militar,
em servico lIO hospital militar principal
do Lishou, Clotilde Gomos, por tor completado dez unos de sorvico efectivo como cnfcrmoirn militar,

VII

CONDECORAÇOES

Ministél'io da Guerra _I.a
]>01'

portartas

E LOUVORES

Direcção Geral-I.a

de. 2/ <lo corrente

Bepartiçãc

mê«:

L0l1nHl0 o tenente do infantaria Afonso Eurico Ribeiro
Casais pelas provas do muita dcdicnção , zõlo C' 1(':11dado mnnifustrulus
no desompouho
do cargo do nju-

2. Série
4
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dante do campo do Sub-Secretário
de Estado
da
Guerra,
em que mais uma vez se rovelou um oficial
de reconhecidos méritos.
Louvado
o tenente do infantaria Afonso Eurico Ribeiro
Casais, porque nas comissões de serviço de que foi
encarregado
no ostrangeiro pura a escolha o recepção
de espingardas
e metralhadoras
ligeiras para o exército se manifestou,
pelas suas qualidades
de intoligência, saber e ponderação,
um tócnico distinto em
assuntos
que interessam
à sua arma e porque, com
o sou zêlo e profundo amor pela profissão, mauifestados
em todos os problemas
de cuja resolução foi encarregado, prestou ao exército e ao País serviços considerados muito importantes
e extraordinários.

POI'

portaria

de 20 do corrente

mês:

Louvado
o tenente- coronel de infantaria,
com o curso
do estudo maior. Raúl Frederico
Rato, julgado incapaz de todo 0 serviço pela junta de inspecção roünida em 1 do corrente mós, porque, dnranto a efectividade do serviço, dosomponhou
todas as funções do
seu cargo com inexcedível zôlo e dedicação,
contribuindo, em alto grau, para o progresi>o das instituiçõos militares
o, cm especial, para a ofíciôncia da sua
arma, serviços estes considerados
oxtrnordinários
c
importantes.

Por portaria»

de 27 do corrente mês:

Louvado
o capitão do infantaria,
da escola prática da
a nna, João Pinto Ribeiro, porqlH' na sua qualidade
do presidC'ntl' da comissão oncnrrcgarla
de no estrangeiro r('('eber espingnrd as para o Governo português
lima vez mais manifestou as suas grundes qualidados
rIp inteligêu('iu. pon dorução e sabor, aliadas a um inoxcedível z(-Io (' dcdicaç'fto pelos serviços a seu cargo, o
aiuda porque no, <!('selllj)('lIho df' outrns miesões (~Oq.ue
no catrangeiro
101 encarregado
se rovclou 11m técnico
muito di:;tinto da sua arma, colhendo 0lonwutos
do
notável interõss« para o exército. a qllP prestou sorviços importa» t('S <' (lxtrnordinúrios.
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Louvados o capitão do corpo do estado maior José da
Costa Pereira Estaço do Sacadura Bote Côrte Real e
os tenentes: .de infantaria Francisco IIolboche Fino e
de artilharia Francisco António Gonçalves Cardoso,
porq ue na sua qualidade de vogais da comissão encarregada de no estrangeiro receber espingardas para o
exercito deram no exercício de tal missão evidentes
provas de muita competência técnica, são critério e
notáveis faculdades de trabalho, a par de inexcedível
zêlo e dedicação por todos os serviços de que foram
encarregados, os quais devem ser considerados extraordinários e importantes.

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 furriel a seguir mencionado, é-lhe permitido usar as
respectivas insígnias:
Furriel Manuel Correia Laje, n." 1ü7/E, do grupo de
artilharia pesada n. o 1, para usar o n. o :3 na fivela da
referid a medalb a.

Ministério

da Guerra _I.a Oirecção

Geral _Ln

Repartição

2) Condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento exemplar, em couformidadn com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regimento de artilharia

Xlajor Raúl Gomes

ligeira

11.0 4

~al'aiva.

Regimento de infantaria

Capitãis Júlio Marques
reira Pascoal.

n.v

7

dos Santos e Silva e José

Pe-
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Regimento de infantaria

Major

Alexandre

'I'eodoro

Major

Francisco Silvestre Varela.

n,O 18

dos Santos

Distrito de recrutamento

68G

Fonseca.

e mobilização da Madeira

Regimento de cavalaria n,O 2

Capitão

José l\Iuria Pereira,

Tenente

de infantaria,

Guarda nacional republicana

Afonso

Neves,

!.VIedalha de prata
Grupo de defesa submarina de costa

Tenente

Antero

Filipe Veloso

Ramos.

Escola Prática de Cavalaria

Alú)t'os António

do Oliveira

Cascais.

Direcção da Arma de Engenharia

Capitão

Inácio

Constantino

de }[enesc:5 Oom tio Valo.

3) Declara-s0 quo, tendo sido concedida por portaria
do Ministério da Marinha, de 7 de Fevereiro do corrente
ano, publicada
!lO l iiário
do GovP/'ItO H,O 33, 2." série,
de 10 do mesmo mês c ano, a modalhu do cobre do
filautropia O caridade do Instituto (le Socorros a N áufragos ao primeiro sargento cadete Raúl da Silva Dionísio,
n. o \11 E-1,
da companhia
de conclutoros
o parque,
furriel José Pinto de Sousn Motu Guedes, n." 105/E,
-!.a companhia 8. 1\1.-5, e furriel José António Serra,
n.? 186jE-14.
da companhia
de condutores
e parqur,
todos do rrgimmto
de sapadores
mineiros, é-lhos permitido IIsaI' us rospoctivas insígnias.

Ministério

da Guerra - L a Direccão

Geral - 2. a Repartiçao

4) Declara-se que o goneral Manuel L'mbelino Correia
Guedes, que pas~ou h situação do 1'0se1'\'(\ pela (h:dem
do E.cército 11.° 1~, 2.n série, do r-or-rente ano, continua
fazendo parte do Conselho dn HeCUr80tl .
. 5) Declara-se
que us colocações
~lo então ,<,ol'oll,e,l.o.e
infuntaria , COUl o curso do estado nuuor, IIt'nnque Sátiro

Gno

ORDEM

DO EXERCITO

N.o

u

Lopes
rires
Monteiro,
nos regimentos
de infantaria
n. os 12 e 17 por portarias
de 22 de Maio e 10 de Julho
de 1937, respectivamente,
publicadas
nas Ordens do
Exército n.08 8 e 11, 2. a sério, do mesmo ano, foram
efectuadas para o efeito do artigo 1.o do docroto n. o H):885)
de 15 de Junho do 1931.

6) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Henrique
Sátiro Lopes Pires Monteiro, colocado no regimento de infantaria n. o 17 por portaria do 10 de Julho de
1937, publicada
na Ordem do Exército n.? 11, 2.n série,
do mesmo ano, para os efeitos do artigo LOdo decreto
n ." 19:885, de 15 de Junho de 19131, completou
o ano
de comando, polo quo foi mandado regressar
à sua anterior situação na Direcção
do Serviço do Administração
Militar.
7) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente
Ordem do Erército, contam as
antiguidades
dos seus actuais postos desde as datas que,
respectivamente,
lhos vão iudicadas :
Infantaria

Coronóis :
Artur
Coelho Nobre de Figueiredo,
desde 12 de
Março de 1938.
Orlindo José dr Carvalho
e Alberto José Caetano
Nunes
Freiro
Quarosma,
ambos desde 29 de
Agosto do 1\138.
Fornand o Lnpa do Oliveira Correia, desde 2 (lo Setcmbro do 1038.
'I'enentos-roronéis
:
:\lallul\j José :\[arqnes
do 19:38.

.Iúnior,

desdr- ::l2 do Agosto

dtl Carvalho
Lima (I Aníbul da
Conceição
da Costa t' Silvn Pinto dos Sautos,
ambos (10s(!r 29 do Agosto <ln 1\1:38.
JOS!' do <.'1\::;tI'O Branco
Ribeiro TÜI')'e~, desde 2 de
Setembro <1(1 1HH8.

FrH1l('iHCO Monteiro

Majores:
Ilcnriq ue Forroirn,
desde 28 de I!'oYC'I'Airo do 19:38.
Art\ll'
Martins
Dionísio, Ale»nndn.> Teodoro
dos
Santos Fonseca B Luiz Au~u~to Blauqui Toixoirn,
todos desdr- 12 do Marco do 10:38.
AII~lIsto
Lopos GIIOr1'1\, dosdo 14 do l\!;tJ'(:o do 10:~8.
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Josó Joaquim Pinto ::\lonteiro, Joaquim Correia de
Faria e Joaquim Eduardo
da Silva, todos desde
21 do Março do 1938.
Ângelo David da Costa, desde 28 do Março de 1938.
Josó Luiz Gonçalves
Canelhas, desde 1 de Abril
de 19:38.
Eduardo Gomes Martins Cardoso, desde J de Abril
do 1938.
Manuel de ::\1at08 de Sampaio Nobro e Tadeu do
Sacramento
Monteiro, ambos desde 9 de Abril de

1938.
Lucinio

Gonçalves

Presa,

desde

11 do A hril

de

1038.
Cavalaria

Capitão Eduardo Rodrigues
do Agosto do 1938

de Almeida

Ilias. desde 15

Aeronáutica

Major Filipe

Gomos Vieira,

desde 1 do Janeiro

Serviço de administração

Mt~jo1' Joaquim
de 1938.

Rodrigues

Lapa,

do 1938.

militar

dosrle

12 de Agosto

Capitãis:
J osó Gregório
Gil, Artur Rodrigues
de ::\1atos e
Fausto Rosário da Conceição, todos desde 12 do
Agosto de 1938, o milicianos, do extinto quadro
os pocial, José Rebêlo de Magalhit is, J osé Gonçalvos Pulhares Júnior, Vasco Gonçalves Brsnco,
::\figuel Rodrigues
Contouo Júnior o Manuel J osó
Garcia, desde 1 do Janeiro de 1\)38.
8) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI) da
do E.I'f/'cito n." 2,1." sério, de 1924, quo os então
capitãis do infantaria Artur Martins Dionísio, Alexandre
Toodoro
dos Santos
Fonseca,
Luiz Augusto
Blanquí
Tl·ix0il'a, Augusto
Lopes Guerra, José .Joaquim Pinto
JIontcil'O, Joaquim Correia <lo Faria, Joaquim Eduardo
da Silva, Ân~(\lo David da Costa, José Luiz Gonçalves
Callo!IHls 8rluardo Gomes Martins Cardoso, Manuel de
Mato' de' ampuio Nobre o Tadeu do Sacramento Monteiro
prostaram
as pl'ova~ espcciuis do aptidão para o posto
iml'diltto os quatro primeiros em 31 do Agosto último,
os tl'ÔS :(\guillt '1'1 cm [) o os cinco últimos om 12 do COl'OI'rlt'ln
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rente mês, obtendo o 8.0 a classificação de muito apto e
os rostantes a de aptos.
9) Declara-se que a colocação no batalhão de motralhadoras n.? 1, pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série,
<lo corrente ano, do capitão do infantaria Eugénio Gouçalves ele 1\Iagalhãis Figueirodo, adido no Ministério do
Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, deve ser considerada para os efoitos do n.? 2.° da
alínea b) do artigo 16.° do decreto-lei n o 28:402, de 31
de Dezembro elo 1837, e não para os da alínea a) do artigo 44.° do decreto n,° 17:378, de 27 de Setembro de
hJ29, substituído pelo decreto D.O 19:175, de 27 de Dezembro de Hl30.
lU) Declara-se quo os capitãis' de infantaria a seguir
moncionados contam a antiguidade do actual põsto desde
as datas que lhes vão indicadas, em substíturção das q 11('
lhes foram atribuídas pela Ordem do Exército n.? 13,
2. a l:iérie, do corrente ano:
Júlio César da Costa Chaby, António Hodrigues de Paula
Santos e Alberto Alvos Roçadas, todos desde 1 de
Janeiro do 1838.
Romeu Óscar do Barros Carmona, desdo 16 de Março
de 1938.
] 1) Declara-se quo o capitão de infantaria Fernão
.:\1arquos Lopes, promovido ao actual pôsto pela Ordem
do Exército n.? 13, 2.a série, do corrente ano, conta a
antiguidade desde 21 de Março do 1938.
12) Declara-se quo os oficiais do infantaria a sezuir
indicados freqüoutaram no corrente ano, com aprov~itamento, na Escola Prática d(l Infantaria, o curso de informação e observação, tendo obtido a clussificação que
lhes vai indicada:
Oficial de informação

de regimento

Capitão Vorgílio Pereira Estrêla do Oliveira, t nontes
Abel de Castro Roque, José Maria de Az vedo Galvão
do Melo, Francisco Marques Repas, alferes 1I1<1nll(,1
Gonçalves da Silva Teixeira o .10'6 J oaquim l\1uchudo.
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Tenentes
e José

Manuel
António
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de batalhão

do Faria, Francisco
de Almeida.

Solésio

Padinha

1;3) Declara-se
(lue os tonentes de infantaria
a seguir
mencionados
foram nomeados para freqüentar o 3.° turno
do curso dp comandantes
de companhia,
que tem inicio,
na Escola Prática de Infantaria,
em 10 de Outubro próximo:

Raúl José Ribeiro Leite, adido, em serviço no Instituto
Geográfico o Cadastral.
Raúl Martins da Costa, adido, em serviço na guarda nacional republicana.
José Maria Emauz Leito Ribeiro, adido, em serviço no
Instituto Goográfico e Cadastral.
José Teod oro da Silva San tos, no regimento de infantaria
n.? 7.
José Vieira da Silva, adido, cm serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.
Manuel Vilhena de Melo Sampaio, adido, em serviço na
guarda fi scal.
Benjamim Luiz Pinheiro,
no distrito de recrutamento
e
reserva n.? 14.
José Raúl Ramalho Fernandes, no regimento de infantaria
n." 14.
José Dourado de Oliveira Martins, no batalhão de metralhadoras n. o 1.
Manuel do Faria, no batalhão independente
de infantaria
n .?

25.

Acácio Joaquim
nomes,
adido, em serviço na guarda
nacional republicana.
Eduardo Francisco Ribeiro, na Escola Prática de Infantaria.
A aprescntacão
destes oficiais na Escola Prática
Infantan:l
é feita na véspora do início do curso.

de

14) Declara-se
que o tenente do infantaria
José Farinha da Silva, adido, em serviço no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, foi nomeado,
a seu pedi~o,
para froqüontar,
som dispêndio pam a Fazenda Nac~onal, O B. o turno do curso do comandantes
de eompanhia,
que tom inicio em 10 do Outubro próximo na Escola
Prática do Infantaria.
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15) Declara se que fica sem ofeito a declaração
inserta na Ordem do Eicército H.O 13, 2." série, do
rente ano, respeitante
ao tenente de infantaria
José
ria Emauz Leite Ribeiro,
por lho ter competido,
escala, a nomeação
para o curso de comandantes
companhia.

20),
corMapor
de

1G) Declara-se que o tenente Mário Teles Pamplona,
que foi nomeado para freqüentar
o curso de comandantos de companhia pela Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 15 de Setembro
do corrente
ano, pertence
ao
batalhão
de caçadores
n.? 7, e não ao batalhão de metralhadoras
n.? 2, como consta da declaração
19), inserra na mesma Ordem.
17) Declara-se
que fica nula e de nenhum efeito a
parte da portaria de 3 do corrente mês, inserta na Ordem
do Exército n. ° 13, 2." série, do corrento uno, e respeitante à colocação, na Escola Prática de Infantaria,
do
tenente. do batalhão de caçadores
1l.0 2, Jos6 Paula Patacho Ribeiro de Almeida.
18) Declara-se
que fica nula o do nenhum efeito a
parto da portaria
do 3 de Setembro
do corrente ano,
inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 15 do
mesmo mês, que colocou no batalhão de caçadores n.? 7
o alferes miliciano, licenciado,
do regimento
de infantaria n.? 1, Fernando
Azêdo Duarte.

H)) Declara-se que o tenente-coronel
de artilharia José
Mac-Bride Fernandes,
que, por portaria de 10 do , orembro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n.? 13,
~. a série,
foi colocado como chefe da 3." Roparti<:üo da
Direcção da Arma de Artilharia,
ora adj unto da 1. tL Ropartição da mesma Direcção, e não chefe, como foi publicado na mesma portaria.
20) Declara-se
que a antiguidade
a atribuir aos majoe capitãis
de artilharia
promovidos
pela presente
Ordem do Exército será oportunamente
publicada.

res

21) Declara-se
que o capitão de artilharia,
m disponibilidade,
José Joaquim da Silva e Costa eh gou à. altura para entrar no quadro em 22 do Agosto findo,
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22) Declara-se
que, por portaria
de 17 do corrente,
foi mandada ficar nula e de nenhum efeito a parte da
portaria
de 10 do mesmo mês, inserta na Ordem do Exército n ," 13, 2.a sórie, do corrente ano, que colocou no
~rllpo de artilharia
contra aeronaves o tenente, do extmto grupo
de artilharia
a cavalo n. ° 1, Carlos Pe-

roira.
23) Declara-se
que o alferes do artilharia,
adido, em
serviço na arma de aeronáutica,
Manuel Simão Portugal pertence ao grupo de artilharia a cavalo n,? 2, e não
ao regimento
de artilharia
de costa n.? 2, conforme foi
publicado na portaria
de 20 de Agosto último, inserta
na Ordem do Exército
n. ° 13, 2. a série, do corrente
ano.
24) Declara-se
que os oficiais que foram nomeados
para freqüentar
o curso de transmissões
devem apresentar-se na Escola de Transmissões
em 9 de Outubro
próximo.
25) Declara-so que o capitão de engenharia, supranumerário, Júlio Angelo de Sousa Monteiro chegou à altura para entrar no quadro em 12 do corrente môs.
26) Declara-se
que, por despacho
de 15 de Agosto
último, foi nomeado
o tenente-coronel
de aeronáutica
J osó Pedro Pinheiro
Corroia para substituir
no júri
para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção a major dos eapitãis de aeronáutica,
no corrente
ano, o tenente-coronel
de aeronáutica
Alfredo Delesque
dos Santos Sintra, enquanto êste oficial se encontrar no
estrangeiro
em comissão de serviço.

27) Declnrn-so que o major de aeronáutica, em disponibilidade,
Francisco
IIigino Craveiro Lopes chegou
à altura para entrar no quadro em 13 de Agosto último.
28) Declara-se que o tenente médico, do quadro dos
oficiais médicos auxiliares
do exórcito, Octávio Range!
Santos, que, por portaria
de 6 de Agosto findo, publicada na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, do cor!'e~to
ano, teve baixa do serviço, estava colocado no rel~ndo
quadro, e não na 1.3 companhia
de saúdo, coroo fOI publicado.
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29) Declara-se,
em conformidade
com a portaria
de
10 do corrente
mês, anotada pelo Tribunal
de Contas
em 28, que foi nomeado para desempenhar
serviço nas
oficinas gerais de fardamento
e calçado, no cargo de
verificador
na secção técnica,
o capitão
do serviço
de administração
militar,
adido,
professor
efectivo
do Instituto
Feminino
de Educação
e Trabalho,
Ney
Pompílio da Veiga Mata, devendo ser considerado
nesta
situação
desde 1 do corrente
e continuando
na de
adido.
30) Declara-se
que os tenentes do serviço de administração militar, supranumerários,
Américo Augusto
de
Almeida
Calado, Vasco Serapião
das Neves Martins,
J osó Henriques
de Sousa, Mário Augusto Jorge de Figueiredo, J 0110 da Conceição Domingos, Luiz da Costa
Miguel e António da Conceição Marcelino
chegaram
à
altura
para entrar
no quadro
em 1 de Janeiro
de
1938.
31) Declara-se
que os tenentes do serviço de administração militar,
supranumerários,
a seguir designados,
chegaram à altura para entrar no respectivo quadro nas
datas que lhes vão indicadas:
Rodolfo José Branco Ló, em 20 de Março de 193 .
José António Gamito, em 1 de Maio de 1938.
José Diniz Morão e António Leite Zuquete, em 9 do
Maio de 1938. ,
Alcino Júlio Pires, om 13 elo Junho do 1938.
Armando Pais Gaspar, om 1 de Julho de 1938.
Norberto
Lacerda
Benigno,
em 19 de Julho
do
1938.
Cândido da Silva Simões e António Armando Lopes
om 25 do Julho do 1938.
'
Elói do Nascimento
Saraiva
da Mota, om 10 do
Agosto de 1938.
32) Declara-se
quo o tenente miliciano do serviço do
ad~linistrac;üo
militar do xtinto quadro
pecial, JoaqU10l (lo Sousa. Duarte
BOl:r f?o, colocado 110 depósito
gorai do material de aeronáutica
por portaria
do 2 d
Julho último, ínsorta na Ordem do Etcéreit« 11.° 11, 2.a IiC'rio, do corrente ano, já RÓ achava prestando
s rviço no
aludido depósito desde 2 do Maio último.
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33) Declara-se que, por portaria de 26 do corrente
mês, foi mandada ficar nula e de nenhum efeito a parte
da portaria de 27 de Agosto findo, inserta na Ordem do
Exército n.? 13, 2.3 série, do corrente ano, que colocou
no regimento de infantaria n. o 15 o tenente miliciano do
serviço de administração
militar, do extinto quadro especial, do regimento
de infantaria
n. o 5, Rogório Ferreira Proença.
34) Declara-se que os capitãis, do extinto quadro auxiliar de artilharia
João da Silva e, na situação de reserva, Duarte Osório Fernandes,
foram autorizados
a
prestar serviço na Colónia Penal de Cabo Verde, a cargo
do Ministério
do Interior,
devendo ser considerados
nesta situação desde 25 do corrente mês.
35) Declura-se que prestaram
serviço no distrito de
recrutamento
e reserva n." 1, lias datas quo lhes vão indicad as, os seguintos oficiais na situação de reserva:
Coronol João do Passos Pereira de Castro Júnior, desde
1 de Janeiro a 10 de ~Iaio elo corrente Imo.
Tenento Hilário Domingos, desde 1 de Janeiro a 29 de
Maio do corrente ano. .

36) Declara-se que deixou de exercer as funções de
chefe da 1.. Repartiçiio ela La Direcção Geral dõsto Ministério, desde 1 de Agosto findo, o tenente-coronel,
situaçflO de reserva, José ~Iiguel Coelho Godinho.

na

37) Declara-se

quo o major, na situação do reserva,
serviço no Conselho :Suporior do Promoç?les como oficial na ofectividadc do serviço desde 13
de Abril do corrente ano c como oficial na situação do
reserva desde 7
Julho, acumulaudo
ôste serviço com
o do chefe da socreturin daR oficinas gerais do material
de engenharia
desde 4, elo mesmo mês ele Julho.

-Iosó Salas presta

ao

3R) Declarada La

o que o 11111,)01', na situação de I'ese~'va,
Pereira da Costa faz serviço na 3.- Repal'tlção
Direcção
(Iernl dôste Ministério
desde 27 de

Agosto

findo,

Emídio

39) Doclarn- e quo o major, na situação do res~l'v~,
Frnnciseo
Lopes rle Azevedo presta serviço no 1. tri-
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do mesmo

tri-

40) Declara-se
que o capitão, na situação do reserva,
José Maria da Silva Guedes Júnior foi nomeado para
prestar serviço no depósito de material aeronáutico.
41) Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Carlos Joaquim
Marques
Leitão de Barros,
nomeado
sub-director
do Museu Militar pela Ordem do Exército
n.? 13, 2.a série, de 15 de Setembro
do corrente ano,
acumula êste serviço com o quo já desempenhava
na
3. li Direcção Geral dêste Ministério.
42) Declara-se
que prestam serviço no distrito de recrutamonto
e reserva n.? 1, desde 1 de Janeiro do corrente ano, os seguintes oficiais na situação do resorva:
Capitão Carlos da Cunha Pinto Balsemão e tenentes
nuol José, José Antunes
e Olímpio Rodrigues
Homens.

MaMil-

43) Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Tadeu Lopes da Silveira foi nomeado para prestar serviço no depósito do material aeronáutico
e o capitão, na
mesma situação, Jacinto Henrique
de Paiva Simões na
comissão liquidatária
do batalhão de aorosteiros.
44) Declara-so
que foi nomeado director
da carreira
de tiro de 'I'orres Vedras o capitão, na situação do reserva, Luiz Dias Costa.
45) Declara-se
que o capitão, na situação de reservo,
Martiuiano
Homem do Figueirodo
continuou prestando
serviço na Farmácia
Central do Exército,
após a sua
passagem
àquela situação,
46) Declara-se
que o tenente, na situação de reserva
Joaquim Baptista deixou de prestar
serviço na 1. a Re~
partição
do quartel general do govõrno militar do Lisboa desde 17 corrente môs.
47) Doelara-se
que está prestando
serviço na 3. a Roda 1./1 Direcção
G ral dôste Ministério,
desde

partição

2,' Série
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19 de Agosto findo, o tenente, na situação de reserva,
Adão Coelho.
,4~) Declara-se que passou a fazer serviço no depósito
dlsclphnar o tenente, na situação de reserva, Manuel
Joaquim Carrajola.
,49) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Silvério António da Fonseca Lebre faz serviço na
1.a Repartição da La Direcção Geral dêsto Ministério
desde 2 de Agosto findo,
5?) Declara-se que deixou de prestar serviço no dodisciplinar o tenente, na situação do reserva,
Luiz Correia Mourão .
pósito

. 51) Declara-se que o verdadeiro nome do tenente, na
SItuação de reserva, a que aludo a declaração 42), inserta na Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano, é Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias, o
não redro Augusto Oardoso Dias, como foi publicado.
52) Declara-se quo se chama João Romão, e não João
Ramos, o alferes que passou à situação de reforma por
portaria de 6 de Agosto findo, publicada na Ordem do
Exéi'cito n." 13, 2.a série, do corrente ano.

Ministério da Guerra -

2,a

Direcção Geral-

3. a Repartição

53) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir designados, que, nos termos do decreto-lei n. 028:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação
de reserva :
Pela Ordem do Exército n," 13, 2.a série, do corrente ano:
Capitrto de infantaria
21.600:$.

Manuel Francisco

Vidal Lopes,
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. Pela presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria João .de Sena Belo Júnior, 36.000;$.
Coronel de infantaria José Maria Sardinha Pereira Coelho,

36.000;$.
Coronel de infantaria Jaime Raúl Sepúlveda Rodrigues,
36.000~.
Capitão de infantaria Jerónimo José Nunes da Glória,
20.313;$60. Tem 33 anos de serviço e 17 períodos.
Capitão de iufantaria Agostinho Lourenço da Conceição
Pereira, 20.317I/JSO.Tem 3 aumentos, 38 anos de serviço e 11 períodos.
Capitão de infantaria Sebastião Moreira do Amaral,
16.29M40. Tem '26 anos de serviço e ~3 períodos.
Capitão de infantaria Duílio da Silva Marques, 19.9866.
Tem 32 anos de serviço e 26 períodos.
Capitão de cavalaria Zarco Gomes Pereira da Câmara,
17.863t$20. Tem 27 anos de serviço e 55 períodos.
Tenente de infantaria Frederico Marques Lopes, 16.800t$.
Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 33 períodos.
'I'enento de infantaria Antero Dâmaso das Neves,
10.266660. Tem 22 anos de serviço.
Tenente de infantaria Francisco Nunes da Conceição
Caetano, 16.8006.
Tenente miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Daniel Alberto Machado, 12.912660. Tem 25 anos
de serviço e 53 períodos.
Tenente miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Isaías Carlos de Sousa Sardinha, 12.379620.
Tem 23 anos de serviço e 70 períodos.
54) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do artigo 31. o do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, passaram à
situação de reserva:
Major de artilharia Benjamim Feriu Coutinho, 23.348640.
T?m 2 ~l~~entos, 3~ anos de s?rviço e 16 períodos.
Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial,
António Vieira Barradas, 26.113620. Tom 3 aumentos,
43 anos de serviço e 212 períodos.
Tenente do extinto q uadro de oficiais do secretariado militar Gonçalo Ferreira da Silva, 13.G53t$. Tom 36 anos
do serviço, 1 aumento e 24 períodos.

2." Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 14

701-

55) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situa- ,
ção de reforma, depois de deduzidos 4 por conto para a
Caixa Geral de Aposentações:
Major de artilharia Manuel Duarte de Almeida, 23.910;$60.
Tem 32 anos de serviço e 24 períodos.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Martins da Rocha, 24.768{$.
Capitão de infantaria José Dias Mendes, 14.935,$80.
Tem 22 anos de serviço e 78 períodos.
Tenente de cavalaria Bernardino dos Santos, 12.499,$20.
Tem 27 anos de serviço.
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Geral

57) Publica-se a relação dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Terra e Mar premiados no ano lectivo de 1937-1938:
Prémios de honra
(Artigo 69.° do regulamento

literário)

.Aluno n." 4 - José Mendes Vieira da Graça Machado, do 4.° ano do cursode máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 27 - Alexandre Pinto Inácio, do 4.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 64 - llerculano Ricardo Felgueiras,
do
4. ° ano do curso de máquinas e electrotecnia .
.Aluno n." 96 - Luiz da Silva Garcia Ribeiro, do
4. ° ano do curso ele máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 196 - Augusto Fernandes
Mestre, do
4.° ano elo cur o de máquinas e electrotecnia.
Aluno n." 236 - Maurício da Conceição Baptista, do
4. ° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n," 359 - Vasco Pereira da Silva, do 4.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 371 - Álvaro Marques ele Sousa, do
4.° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 127 - José Nogueira, do 4.° ano do curso
de contabilistas ..
Aluno n ." 255 - Oliveres do Nascimento, do 4.° ano
do curso de contabilistas.
Aluno n ." 381 - Fernando Augusto Henriques Pimenta, do 4.° ano do curso ele contabilistas.
Aluno n ." 216 - António Rodrigues elos Santos, do
4.° ano do curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n.? 225 - António Rodrigues
Cavaco, do
4.° ano do curso de construções, obras públicas e minas.
Prémios peounlárlos por aplícação literária
(Artigo 05.° do regulamento

Iiterário)

I.° Prémio

Aluno n." 4 - -Iosé Mendes Vil ira da Graca Machado, do 4.° ano do curso de máquinas e electrotecnia.

,
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Aluno n.? 27 - Alexandre Pinto Inácio, do 4.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 64 - Herculano Ricardo Felgueiras, do
4. ° ano elo curso ele máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 96 - Luiz da Silva Garcia Ribeiro do
4. ° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
'
Aluno n ." 236 - Maurício ela Conceição Baptista, do
4. ° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n.." 249 - Jorge Rodrigues Lopes, do 4.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n." 359 - Vasco Pereira da Silva, do 4.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n." 367 - Custódio Coutinho Moreira, do
4.° ano elo curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 371- Alvaro Marques de Sousa, do
4.° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 35 - Álvaro Joaquim Neves de Sousa
Leal, elo 4.° ano do curso de construções, obras públicas e minas.
.
Aluno n ," 212 - Alberto José Capelo, do 4.° ano do
curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n.? 216 - António Rodrigues dos Santos, elo
4. ° ano do curso ele construções, obras públicas e minas.
Aluno n ." 225 - António Rodrigues Cavaco, do
4.° ano elo curso do construções, obras públicas e minas.
Aluno n. ° 127 - José Nogueira, do 4.° ano do curso
de contabilistas.
Aluno n ." 255 _ Oliveres do Nascimento, do 4.° ano
do curso de contabilistas.
Aluno n ," 381 - Fernando Augusto Henriques Pimenta, do 4.° ano do curso de contabilistas.
Aluno n ." 132 - João da Silva Guerra, do 4.° ano elo.
Curso ele contabilistas.
2.° Prémio

Aluno n ." 51 - Arnaldo Irio Marques Sequeira,
4.° ano do curso de máquinas e electrotecnia.

do

Medalha de ouro de aplloação llterârla
(Arligo 0.1,° do r<!gulllmento literário)

.Aluno n ." 1- Manuel A.fonso Coelho, do 2.. ano elo
ele máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 11 _ Sobn: tião Diogo, do 3.° ano do curso.
de múquinas c cIp 'trotecnia.
CUl'i\O
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Aluno n ," 14 - Alfredo Lagoa Palmeiro, do 3.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n." 199 - José Baptista Serra, do 3.° ano do
curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ," 268 - David de Almeida Pinto, do 3.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ," 306 - Aníbal da Oosta Medeiros, do
3.° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ." 311 - Joaquim Oorreia, do 3.° ano do
curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n ," 282 - Luiz Bessa Pacheco, do 1.0 ano do
curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n ," 277 - Rui Aureliano de Sousa Ferreira,
do 2.° ano do curso de construções, obras públicas e
mmas.

Aluno n.? 77 - Augusto Martins Dias, do 3.° ano do
curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n.? 151- José J oaquim Jorge Lino, elo 3.° ano
elo curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n ," 139 - Polidoro Alves Vaz do Castelo, do
3.° ano do curso complementar de comércio.
Aluno n.? 328 - Mário Dias Fernandes Nazaré, do
5.° ano do curso complementar de indústria.
Medalha de prata de apllcação
(Artigo 63.° do regulamento

literária

literário)

Aluno n ," !fi8 - Rafael Esteves de Matos, do 1.0 ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 144 - Manuel Cerqueira Pimentel,
elo
2. ° ano do curso ele construções, obras- públicas e minas.
Aluno n. ° 275 - Francisco de Morais Ferreira, do
2.° ano elo curso ele construcões, obras públicas e minas.
Aluno n." 70 - Aníbal de Sousa Marques, do 3.° a110
do curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n." 124-José
Couto FerrITo do 1.0 ano do
curso de contabilistas.
'
Aluno n." 264 - Oarlos Alberto Mota do 3.° ano do
curso de contabilistas.
'
Aluno n." 155 - José ela Silva Lopes, do 1.0 ano elo
curso complementar de comércio.
Aluno n." 201 - ,Tosé Rodrigues Lopes, do 2.° ano
elo curso complementar
de comércio.
\
Aluno n." 147 - Lino Aninnes Lopes, ao 2.° ano do
curso complementar de iurlúaí rin.
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exemplar

literário)

Aluno n." 359 - Vasco Pereira da Silva, do 4.° ano
do curso ele máquinas e electrotecnia.
Aluno n." 216 - António Rodrigues elos Santos, do
4. ° ano do curso ele construções, obras públicas e minas.
Aluno n.? 225 - António Rodrigues Cavaco, do
4. ° ano do curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n." 27 - Alexandre Pinto Inácio, do 4.° ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n. ° 64 - Herculano Ricardo Felgueiras, do
4. ° ano do curso de máquinas e electrotecnia.
Aluno n. ° 96 - Luiz Garcia da Silva Ribeiro, do
4. ° ano do curso ele máquinas e electrotecnia.
Aluno n.? 236 - Maurício da Conceição Baptista,
do 4.° ano do curso de máquinas c electrotecnia.
Aluno n." 255 - Gliveres do Nascimento, do 4.° ano
do curso de contabilistas.
Medalha de prata de comportamento
(Artigo 00.° do regulamento

exemplar

literário)

Aluno n." 70 - Aníbal de Sousa Marques, do 3.° ano
do curso de construções, obras públicas e minas.
Aluno n." 77 - AUll'usto Martins Dias, do 3.° ano
do curso ele cons ruçõc~, obras púhlicas e minas.
Aluno n.? }')1- José Joaquim Jorge Lino, d03.oano
do Curso ele con~truções, obras públicas e minas.
Aluno n." ] 99 -.T osé Baptista Serra, do 3.° ano do
curso ele máquinas c elpctl'otcf'llia.
.
Aluno 11.° :W6 -- Aníhal da Costa Madeiros, elo
3.° ano elo curso ele llHtquinas e clt·drotccnia.
Aluno n. 2ü4 _ Carlos Alberto Mola, do 3.° ano do
Curso ele contabilista,;.
o

Obituário

1.1- Alfurcs
»

miliciano.
d,' infantaria,
Iic('Il(~iado, Fernando ,\ breu ('ardl"o
Brall,l,ãl1:
. ".(
'1
1l; _ Al íeru , rt't'ornat!o
.10:10 AlltOlllO
)\fafla • ,ai (1 S
F"IT:lO

(10111'

da ~Jata.
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Tenente do extinto quadro de oficias do secretariado militar, adido, Franklin
Rodrigues Carvalheira,
Major reformado João Carlos Nogueira de Chaby.
Major reformado Gil Alcoforado da Costa.
Capitão reformado, Manuel Moreira da Costa Couto.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 13, 2." série, do corrente ano, p. 576,
1. 35.", onde se lê: «João», deve ler-se: «José»; p. 586, 1. 20.",
onde se lê: «Cerqueira»,
deve ler-se: «Cerveira»;
p. 591, 1. 30.",
onde se lê: «Horácio Vasques Pereira», devo ler-se: «Horácio Vasques Teixeira» j p. 594,1.16,", onde se lê: «Adelino Marques Rosa»,
deve ler-se: «Adelino do Matos Rosa" j p. 616, 1. 14.', onde se lê:
«José Mart ins», deve ler-se: «José Monteiro» j p. 631, 1. 18.", onde
se lê: «Teotónio», deve ler-se : «Teodoro».

António de Oliveira Salazar,
Está conforme.

o

Ajudante General,

Ordem

do Exército
2.-

29 de Outubro

N.O 15

o

Série

de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

l-DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da RepúblQca Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados para irem a Inglaterra
em missão de estudo
relacionada com o plano de rearmamento do exército:
Capiulo de aeronáutica António Dias Leite;
'I'enontes de aeronáutica António Rodrigues
Mrunuel Pinto Machado ele Barros.

Cos,ta c

Além elas despesas com trrunsportes, será feito a cada
elos oficiais acima Tcferi,los, e a título de ajuda de
custo, o abono diário ele :.B 2-10-00, tudo pago pela
verba constant do capítulo 25.°, artigo 692.°, do 01'çamcnto elo 1ini'!tério da Guerra para o corrente ano.
11m.

Ministério da. Gu rra, 6 de Outubro de 1938. - O
, ub-Socretário de EbLado da Guerra, Pernando dos Santos Costa.
(Nilo enr ce do \'1010 ou IIDolnÇnO do TrllJu,,"! do Contai).
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Mirristério. der Guerra - 3. a Direcção Geral - I.a Repartição
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear o tenente de artilharia Mário
Arnaldo
da Silva para freqüentar
o curso técnico de
artilharia
em Itália. Ao referido oficial será feito o abono
da ajuda de custo de 2 libras diárias, bem como o necessário para as despesas do representação
e transportes
nas viagens de instrução
do curso, para o qne estão iuscritas as respectivas
v-erbas na alínea c) do n.? 1.0, alínea c) do n." 2.° do artigo 90.° O alínea c) do D.O 1.0 do
artigo 91.°, capítulo 4.°, do orçamento
do Ministério:
da Guerra para 1038.
As despesas
de transporte
ele ida o regresso
serão
pagas pela alínea a) do n.? 3.° do artigo 46.°, capítulo 3.°, do mesmo orçamento,
Ministório da Guerra, 8 do Setembro de 1938.- O SubSecretário
do Estado da Ü ucrrn, Fernando dos Santos

Costa.

(Vlsnda pelo Tf-Ihunnt do Coutas em 3 do Outubro <lo ln38, Nilo
sâo davldea emolumentos,
JJO~ termos
(lo decreto n.? 2:?:257).

11-

M'UDANÇAS

DE QUADRO

Ministério da Guerra _La Oirecção GeralPOI'

2.R Repartição

portaria de 30 de Setembro findo:
(Vi. nda pol o T'r-lhuu nl do Contas, com II tlnotn~iio elo não ~ rum.
t.lo"ido:s emotumoruos,
nos t ormus do d cret o n.~ ~:?::!õ7).

Tem ingresso

no quadro

dos serviços

auxiliares

do

3.° do artigo 7.0 dudecrcto-Iei n.? 28:402, do 31 do Dezemhro de 19:n, o oficial do

exército,

nos tormos

do ~

extinto quadro auxiliar do artilharia,
ao diante nomoudo
do\'en~o. so.r considerado nesta situação desde a data qu~
lhe VaI indicada o mantendo a mosuiu colocação :
Direcção da Arma de Artilharia
1," delegação

'I'cnonto,

adjunto,

22 do Setembro

Alfredo
de

Hm8.

José

Correia

Martins,

de 'do

2.' Sério
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III-MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇAo

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Por portaria de 20 de Setembro findo:
(Anotada

palo Tribunal

do Contas om 23 do Setembro

de 1938).

Adido
Capitão do serviço de administração
militar, da 3." Repartição
da 2.a Direcção Geral dôste 1\finistério, Augusto dos Reis Antunes, por ter sido nomeado para
prestar sorviç o nas oficinas gerais ele fardamento e
calçado, dev ado ser considerado nesta situação desde
15 do Setembro do 1938.

Por portaria de 24 de Setembro findo :
(Visada peloTrlhunal
do Contas orn 20 de Setembro do 1038. Não
são dovídos omolumontos,
nos rormos do docroto 0.° ~2:2;}7).

Quadro da arrsa de infantaria
Teu nto de infantaria,
adido, Francisco Robalo, quo se
apresentou
de regresso
do Miuistório das Financas,
por tor deixado de prestar serviço na guarda fiscal,
devendo ser considerado
nosta situação desde 25 de
Sotembro de 1938, preenchendo
vaga no respectivo
quadro.

P01· portarias de 30 de Setembro findo:
Quadro da arma de infantaria
Tenentes do infantaria,
adidcs, Alberto Ribeiro da Silva
Moura e Franei~co António de Mouro Carneiro, que,
do regre 80 do 'Ministério da'l Colónias, se aprosontarnm
cm 28 dt' Setembro
tio 1038, preenchendo
vaga no
respectivo
quadro.
(YiSllda. polo 'l'rlhullul do ('ontas com g, nl1o,tuc;«o de nllc surora
dOTidos elUU]amentos, nos tormca do decreto 11,° 22:251).

Adidos
Capitão
do hatallü"Lo do cac;a(lores n. 04, Heitor dos Santos P~Ltríeio e ulJ'C!"t't', do hutulhão de ençadores n.? 3,
gUwlIo .1 OrLO GoraI dos, por torem sido rO!luisitado'
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para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério
do Interior,
na guarda nacional r<"publicana, devendo ser considerados
nesta situação, respoctivamente,
desde 27 e 25 de Setembro de 1038.
Capitão do engenharia,
em serviço nas oficinas gerais de
material do engenharia,
Joaquim Fernando da Conceição Gomes Marques,
por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comíssão do serviço dependente
do
Ministório do Interior, como comandante do batalhão
de sapadores bombeiros, devendo SOl' considerado nesta
situação desde 29 de Setembro
de 1938.
Capitão do serviço de administração
militar, da 3.a Repartição
da 2. a Direcção
Geral dôsto Ministério, Manuel J osé Mendonça
Pereira,
por ter sido nomeado
para prestar serviço nas oficinas gerais do fardamento
e calçado, dovondo ser considerado nesta situação desdo
28 de Setembro de 1038.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contn e om 13 de Sotombro

do 1988).

Disponibilidade

Tenente-coronel
de artilharia,
adido, Angelo Ferreira,
por ter doixado de exercer o cargo de professor efectivo do Colégio Militar, devendo ser considerado
nesta
situação desde 23 de Sotembro do 1038.
(Visada polo Tribunal
do Contns, com n nnotnção (\0 não serem
devidos omoJumontos, nos termos do uOCrOlO n.o 22:2~7).

Reserva

de infantaria,
chofo d o distrito do recrutamento
o reserva n.? 19, Iiicardo Freire dos Rois o, do regimonto de infantaria
n.? 5, 1\1<1U uol Joaquim Crêspo
Júnior ; capitão, do batalhão do caçadores n.? ~, Guilherme Schulze da Silva, (1 tenentes, do regimento do
infantaria
n.? 13, Bernardo
Pereira do Castro e, do
batnlhão de metralhadoras
n.? 2, António Alves Mendo-, nOR termos da ulínoa b) do artigo 1.0 do doer to-lei n." 28:404, de 31 do Dezembro do 1937, por torem

Coronéis

sido julgados
incapazes
do serviço activo pela. junta
hospit/llar
do inspecção,
devendo
H r considorudos
nosta situação,
respectivument , doseio 5, 14
5 do
Sotombro , 20 elfl Agosto o 5 de otembro d 1938.
Capitão. do batalhão de caçarloroe n. ° 7, A Il>000to1\ Ifr do
de Gusmão, nos t('r11108 ela alínea o) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 28: ..1004, de :31 do Dez mbro do 1937,

2.' Sério
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por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de
1938.
Tenente de infantaria, adido, Mário Raúl Carvalho da
Silva, nos termos da segunda parte da alínea c) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerado nesta situaçâo desde
1 de Setembro de 1938.
(VJsadas pelo Tribunal
do Contas, com n anotação do nilo serem
devidos emolumentos,
DOS termos do docroto n.? 22:257).

Tenentes de aeronáutica, cm serviço na direcção da arma,
Aurélio de Oliveira Rocha e, com a patente de capitão, do depósito de material aeronáutico, António Fernando Pedroso Quaresma, nos termos da alínea d) do
artigo 31.0 do decreto-lei n, ° 28:402, do 31 de Dezembro do 1037, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484,
de 19 elo Fevereiro último, devendo ser considerados
nesta ituação desdo 31 de Dezembro do ano findo.
(Visada
poJo Tribunal
devídos omoluruentos,

do Contas, com a anotação
do sorem
noa tormos do de ereto a." 22:257).

Reforma

Coroncl de engonharia, adido, com Iiconça ilimitada,
Jaimo Augusto Rosa o cnpitãis : do regimento do infantaria n.? 16, Arnaldo José Claro da Fonseca e, do
regimento do cavalaria n." 1, Francisco Jardim Grangel', nos termos da alínea b) do artigo 2,0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 do Dezembro de 1937, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço p~la junta
hospitalar do inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 14, 5 e 5 de
etembro do 1938.
IVlsaeJas pele Tribunal do Cootas, com a anotnçllo do não sorom
davJdoH (llDolUlllontos, nos tr-rmos do doere to u.? 22:2(7).

Baixa do serviço

Major s milicianos médicos do reserva Afonso Maria de
Sousa 'r -ixeira da Mota, Sovorino Saut' Ana Marq ues
e da briaadu n.? 1 de caminhos do forro, João Mateus
Abocassi~, !lOS termos do § 5,° do artigo 61.0 do decreto n." 12:017, d 2 de Agosto do 1926, por torem
atineido o limite de idade, devendo ser considerados
nest7Lsitull~rto, rcspecti\-amente, desde 29, 27 e 21 de
S tombro d 1938,
(AnotAda

pelo TrJbllnal

de Coolna om 13 do Outubro

do 1938).
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Por portarias
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Série

de 1 do corrente mês:

(Visadas pelo Trlhunal
devidos omolumoutos,

Extinto

:N.O 15

d,' Contas, com fi auo tação do não sorem
nos termos do docreto n." 22:257).

quadro especial de oficiais mllicianes

de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro cspocial, adido, N orberto Albano Múrias, q uo, do rogresso
do Ministério
das Colónias,
so apresentou
om 1 de
Outubro do 1938, preenchendo
vaga no mesmo extinto
quadro.
Disponibilidade

Capitãis
de ínfantnria,
adidos, Fernando
Augnsto
da
Cãmara Lornelino o Manuel Aboim Ascensão de Sande
Lomos, que, de regresso do Ministério das Finanças,
se apresentaram
cm 1 do Outubro do 1938, por terem
deixado do prestar serviço na guarda fiscal,

Por portarias de 8 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenentes
do infantaria,
adidos, Fernando
do Oliveira
Loite, Frederico Peixoto Chodas, Luiz Justino Teixeira
de Vasconcelos
e Sá e .Raúl Dnarto Silva, quo, de regrosso do Ministério
das Colónias, se apresentaram,
respectivamente,
cm 1, 1, 4 e G do Outubro de 1938,
preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(VI"a(L!s pe lo 'frJhunul dr Cout as, com a UllOltlç:io do
dvvidos oruo lumoutus},

"o sorom

Adidos

Major de infantaria Eduurdo do Brito Gulbardo O capitão
do engenharia Artur Quintino Rogado, ambos no quadro da respectiva arma, por terem sido requisitados
para dosempeuhur
comissõos do serviço dopcn dontos
do Ministório
do Interior,
na Cümaru Municipal de
Lisboa, devendo flor cousidorndos nesta situado
desde
30 de Sotombro do 1938. "
(Auotud as 1',,10 T'ri hun n.I ,lo Contus

Tenente,

cm 13 do Outubro

~n,

de 1938).

do regimouto de-infanturi« 11.°
António :\faria
Martins,
por ter xido roquisitado
para desempenhar
lima comissão (]p servico dl'p<,ndt'nto <10 :\finíst{>l'io do
Interior, na ~l1af'(lu nur-ionul 1'1 publicana, devendo SOl'
considorudo IICHÍ1t sittwc,:(io dt\sdf' 5 do Outuhro do 1938.
(Anulu<l" 1',,11>'rrill'l1IlaI d ('olltill
'"11 13 du Olltuhro de 1938).
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RefDrma

Coronéis Gonçalo Pereira Pimenta de Castro e João de
Brito Pimenta de Almeida e capitão Manuel Augusto
César de Oliveira, todos na situação do reserva, nos termos da alínea a) do artigo 2.° elo decreto-Iei n.? 28:-104,
de 31 de Dezembro
de 1037, por terem atingido o
limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação desde 1 de Outubro do 1038.
Major, na situação de reserva, Emídio Pereira da Costa,
nos tormos da alínea o) do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:404:, do 31 do Dezembro do 1037, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 26 do Setembro de 1038.
(Anotadas

pelo 'I'rlbunal

do Contas

cm 13 do Outubro

Ministério da Guerra - Repartição
POI'

portaria

de 1938).

Geral

de 10 do corrente mês :

(Anotada

polo 'Tr-luunnl de Contas

em

ln

do Outubro

do 193R).

Reserva

Capitão do extinto corpo de capelâis militare!', na situa,ão de reserva,
usimiro Vitór ia Chuniieo, nos termos
da alínea .0) do artigo ~.o do decreto-lei n." 28:404, de
31 de Dezembro de 1037, por ter sido julgado incapaz
do to.lo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo ser con~iacraJo
n('sta situação desde 26 de
~ otcinbro do 1D38.

IV -

PROMOÇOES

Ministério da G~erra - I.a Direcção Geral-l.
Por portarias

a

Reparliçao

de 2í de .I!/oslo do corrente auo :
Adidos

Capitãi«,

os teucntos do infautnria,
adidos, cm l'ervi~o
no :\fiuistério das Colónias, Alfredo da Frunça Dóris
...:óbroga e Ahel do Sousa 1folltillho.
(\1

ad ns pulo TrilHwal
duvide

UOIUIOC'lllUft,

dll

Cent as em 1 do Outuhro de 1038. São
t t'OH)íI do dcceot o n,o :Ji:2á7).

fIO

720

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 15

2.' Série

Capitãis, os tenentes de infantaria: adidos, em serviço
no Ministério das Colónias, Armando Eduardo Pinto
Correia e Óscar Freire de Vasconcelos Ruas.
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de serom dovidos omotumentos, nos tormos do decreto n,? 22:257).

Por portaria de 20 de Setembro findo:
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contas, com a anotação de serem
nos termos do decreto n.? 22:257).

Escola do Exército

Capitão do serviço de administração militar,
do mesmo serviço José António da Costa.

o tenente

Por portaria de 30 de Setembro findo:
(Visadas pel o Tribunal de Contas, com II anotação do serem devldos emolumentos, nos termos do decroto n.? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria,
da arma, Luiz António Aparício.

da escola prática

n. 8
Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
dro da arma, Herculano Jorge Ferreira.
Distrito de recrutamento e reserva

O

no qua-

Distrito de recrutamento e reserva n. ° 14

Tenente-coronel, sub-chefe, o major, do regimento de
infantaria n.? 8, António Eduardo Cabral e Castro.
n. o 19
de infantaria

Distrito de recrutamento e reserva

Capitão, o tenente, do regimento
Acácio Teixeira Lopes.

n.? 3,

Fábrica de equipamentos e arreios

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia adido, o
capitão elo mesmo extinto quadro, adido' António
Alonso Moreira.
'
Quadro da arma de cavalaria

Oapítão, O tenente de cavalaria, adido em serviço no
Ministório do Interior, na polícia de segurança pública,
João J osé de Figueiredo Gasp ar .

2.' Série
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n. o I

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente
do mesmo extinto quadro Amadeu de Assunção Pereira.
Quadro da arma de engenharia

Capitão, o tenente de engenharia, da direcção do serviç-o
de obras c propriedades militares do govôrno militar
de Lisboa, Gonç-alo Cristóvão do Santo Estanislau de
Meireles Teixeira da Mota.
2.· companhia de saúde

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro Modesto Teixeira.
Delegação do serviço de administração
em Angra do Heroismo

militar

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, do regimento de artilharia ligeira
n. o 5, ~fário de Jesus Corroia.
Extinto

quadro auxiliar

de artilharia

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão do mesmo extinto quadro, do quartel general da
1.:1 região militar, Júlio Meira de Amorim.
Adido

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão do mesmo extinto quadro, adido, em serviç-o no
Ministério do Interior, na guarda nacional ropublicana,
Francisco José Seixas.

Ministério da Guerra - I." Direcção Geral-

3.a Repartição

Por portaria de 10 do corrente mês :
Promovidos aos postos a seguir indicados, nos termos
da alínea a) do artigo 35.°' do decreto n," 21:365, de 22
de Abril de 193:2, para as unidades a que pertencem,
continuando na situação de licenciados em que se encontram, os seguintes cadetes:
A aspirante a oneiaI miliciano de infantaria:
Do balalhão inucpendente de infantaria n." 24: soldado n. ° 400 /36, ~lanueI Luiz de Medeiros e Câmara.

ORnEM DO EXÉnCITO 1'.°15
A aspirante

a oficial

miliciano
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médico:

Da 3. a companhia
de saúde: primeiros sargentos
José
Francisco
Jorge Botelheiro,
Diogo de Faria e Silva
e Alberto Ribeiro ~Iarques;
soldados: da La. companhia ele saúde: n ." 433{31, Alvaro Franco Silvano,
n ," 182{31, João Augusto Fernandes, n ." 175{28, António José Braz Regueiro,
n ," 264{30, Joaquim
Augusto Ribeiro Chaves, 1]'° 160/31, Azémiro Dias 'l'eixeira
de Carvalho,
n .? 436{31,
Abílio
Ferreira
Machado,
n ." 289{31, José Maria Ruano, n." 74{3J,
Joaquim
Nogueira
dos Santos, n .? 268{30, Alexandre Mannel. ele Figueiredo,
n. ° 337 {30, António José
Lúcio, n .? 149{;31, Gemeniano
Augusto de Oliveira,
n ." 103{32, Mário José Campos, n ," 435{31, Fernando
de Sá Loureiro
Dias, n .? 229{32, Amílcar
Mateus,
TI.O
800{28, Alvaro Ribeiro
Marinho,
n ." 222{31,
José Maria de Sousa Percirn, n ," 258{31, (Eurico da
Silva Esteves,
n. ° ] 61 {32, Júlio
Ferreira
"Viana,
n .? 426f0] , Carlos Augusto
Ferreira,
n ," 156{3l,
António
Sampaio
Araújo,
n ." 254{31, Cândido Rodrigues
Leite, n ." 271/30, .Alvaro Augusto
:Freitas,
n ,? 181{33,
Afonso
J OSÓ :Meireles
Pence
Leão,
n.? 23G{31, Augusto Júlio Supage, n .? 286{29, João
Morais, n .? 42f){31, Reinaldo
Antônio Alves de Alrncidn,
n .? 224{31,
Amândio
Azev<H1o Teixeira,
11.°
]96{32,
Francisco
Lopos
'I'eixeira
J'ün ior,
n.? 33G{aZ, Luiz Antônio
Borges, n ." H)(3{32, Adelino Príncipe,
n .? 224{a2,
António
Maçãs Ramos,
n ," ]03/31,
Alberto
Pin hoiro Moreira
Amorim,
n .? ]87{32,
Ramiro
Augusto
Moreno,
n.O 154{33,
.Iosé d08 Santos Carvalho,
n ,? 106 {:32, António Casimiro Leito Pimeut«l , H.O 157{31, Joaquim Alve« An(11':u1e Dias,
n .? J7:~{~f), ~f:íl'io Alfrc(lo
Araújo,
n ,? 247{31, lIin iz Augusto \lorais Cn.stro, 11." 174{29,
Alfredo Gomes Peniche,
11.° 545{28, José Maria
Ramos, n.? 3!Wj:30, BOHYeJ1tUra Bal'1'('iro~, n.? .128{3J,
António
Alves Pereira, n.? 801{28, Joaquim Ramos

Malvar,

n ." 272{3J,

António

Augusto

Farinhote,

97{3·1-, Artur Mnuuel Ftorus, Jl.0 181{31, I~ug{-nio
Ramos Pinto Franco e n ." ;J~O/aO, Anl óuio Cassinno
Ff'l"rrira 'Mrlo; ela 2." compnnllia 11e . a\Í·dp: n.O 3G{31,
11.°

JIel1l'iC'juC'

.Anrlm(l(·,
11.°

28/31,

de Ollvpirn., n.O J 1'2{'28, Antônio elo:; Snntos
n.o 200j2fJ, Ant61lio .Allllil'o (lo ValI',
]fCl'llll''l

G!Íj.~, 11."

30{'2f\, Alpx:1D(hoe da

2.' Série
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Si1v~·,:n.o 119/29, António Pereira da Costa, n." 83/30,
AntoDlo .Abra'l.ltesde
Almeida
e Silva
n." 208/30
A ur~li.o de Fi~uoiredo Pestana dos Sant~s, n. ° 18/32:
~ntomo
da SIlva e Sousa, n ." 211/31, António HenrIquos Abr:ntes
Amaral, n. ° 367/27, Luiz da Rocha,
n ." 369/2(,
Manuel
Clemente
Gomes
Cardoso,
n ." 179/27, Abel Gonçalves
de Almeida,
n," 268/29,
Gerardo António
Diniz da Gama, n ." 247/28,
Armando Reais Fernanrles Pinto, n. 0208/28, J oflé Ubaldi
da Silva Oliveira,
n. ° 359/29, Vergílio
Ribeiro da
Costa Ferreira,
n ." 72/29,
Francisco
Rodrigues,
n." 43/31, Manuel de Matos Cortesão, n ," 38/31, José
Duarte Reis, n." 92/31, Francisco Augusto
Cortês,
.n," 267/31,
Carlos
Alberto
Gonçalves
Tavares,
n .? 2332,
Artur Cordeiro de Almeida,
n." 163/32,
Artur
Pereira
Pinto da Silva ltibeiro,
n .? 254/31,
Henrique Melo ~achado
da Silveira, n ." 90/32, Anselmo lIichling
Ivens Ferraz ele Carvalho, n." 89/32,
tT o é TJbach da Costa Chaves e n. ° 183/29, Bernardo
de A.lbuquerCJue c .Amaral;
da 3," companhia
ae
saúde: n ." 3'28/'20, • erufim Casanova Alves, n.o41H/29,
Júlio Sancho, n ." 6'22/30, António Amado Cardoso
de Fl'(~,itas, ri." 289/31, 1IIanuel Augusto
Fornandes
i\lvaro
Ro~a
Pimenta,
hlelleil'os,
n.O 1:113/28,
n.? 483;:n,
Jo,;é 1\ulJe;; Franco,
n ." 484/31,
João
José Amaral,
n ." 633/30,
Manuel 'Pacheco Botelho
J'tininr. n ." :3:3/28, Jol'g'e ~[ouJ'ão Garcês Palha Moniz
Pereira, n.o:!.J n/'.!8,
anue! ~Iaurício, 11.° G91/29, Antón io Jacinto ~uJle;; Vasconcelos Marques, n ." 179/29,
~fullUel Santos T <'rÍ, simo, 1\'° 61 ~/30, João }fachado
Levitn , 11.° (j;37j;W, António )fa:·t_in", n ." 608/30, AIberto rl'l'illcllHlp, 11." ·Jn3/:31, Ah!lIO Alberto Mnchado
)[ncluJ'l'i 1'n, Jt." ) 04/:1'2, C'a rIos Ri1 va, n. ° 11/29, Joaqllim .\ ug"n,;ro (]" Sou"a (Il' A l)f('u L0111'('i1'o, n '." 8R/27,
.1lÍlio ,Tohre dr' )) pc! e,j l'(),;, 11.'" 811/,'7,
\J1iómo Marciano .\cnhado
.JÜnlof, 11.° 1 :071/'2A,
Adolfo ,T.oão
iLal'lllf • 'I' TIug'a1ho, II." ()J!)/28, Uaú] HUPlTcu?,
n." :ii '"1'2 , .1oi!o .Tn é Pita ela Rilva, 11." 13/29, lIfol~,; \711611io ~ aiito da ~ilva, n." '3:i/ZH, FeruaJlIlo XaC\'h'l~ ele ~f 'JIl',t'~ Bilrml
,la 'Von 'pcn, 11." 400/20, An~aclN1
(~n tn !'()ho • J:HIIll'l'il':l,
JI.0
412/20,
.Jon(f1~lln
n(l\'i~{'o Hih ilo
11.° 178/2f1, R~l1íl Folqll<' c Bnio,
~ ,
t' ü,;!( 1<I, II. o d"00 ,,-.,
">9 Jose'
ll.O ...!J4/:29,
(':lI']O'l' hdn!lnlo
•
L"
1,
ri'
..
II o
1()()/ZO
M an uê1
PI"lJl('l
'('0
r tll"111 1,\
R\"llH s,
.'
,
u;lIilo {Janteiro,
n." .42?/'.!,!), .To (. PNlrO Horta,
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n 385/30, José António dos Reis Júnior, n.? 627/30,
Eugénio Mendes Ferrão, n." 631/30, Manuel Esteves,
Brinca, n ." 629/30, João Rodrigues Trancas, n.? 624/,
30, Pedro José de Ornelas, n ," 613/30, Joaquim Martins, n." 75/31, Joaquim Pereira Pimenta de Castro
de Carvalho, n ." 471/31, Albano da Encarnação Coelho, n 58/31, José Maria Marques de Almeida,
n.? 258/31, Abílio Peralta Bastos, n ." 474/31, [Ernesto Moreira, n 464/31, Alexandre Marques Teixeira, n ," 374/32, Júlio Ferreira Constantino, n." 378/
32, António Paiva e Costa, n." 153/32, Raúl Jorge
Palma de Figueiredo, n ," 384/32, Abílio da Costa
Mendes, n.? 319/32, José de Freitas, n ," 385/32, António José de Moura Monteiro, n 20/33, Lúcio Madeira Cabral, n.? 31/34, Jorge Rosa de Oliveira,
n 815/27, José da Silva Carvalho, n ." 77/27, Santiago de Sousa Pontes, n 372/29, Júlio César Esmeraldo Gouveia, n." 140/30, Luiz Pereira Dias Malheiro, n ." 463/30, Yergílio ela Costa Neves, n ," 479/
31, António Joaquim Conceição, n 74/31, José Ribeiro da Costa Branco, n.? 490/31, António Simões
Moita, n ," 282/31, Vasco Coelho ela Silva, n 257/
31, José Fernandes de Magalhãis Meneses, n ," 385/31,
Domingos do Carmo de Jesus Pinto Coelho, n? 392/32,
Álvaro de Sousa Diniz, n ," 99/32, José Pereira ele
Macedo, n." 126/33, José das Neves Tavares.
,?

,?

.?

,?

.?

.?

,?

.?

A aspirante

a oficial miliciano

farmacêutico:

Da 3.& companhia de saúde: soldado n ." 640/28, Américo do Carmo Santa Marta.
A aspirante

a oficial miliciano

veterinário:

Soldados: do regimento de artilharia
ligeira n ." 2:
n ." 972/31, Manuel António Henriques
imões,
n ," 973/31, Manuel Maurício Glória; do regimento
de artilharia ligeira n.? 3: n." 1:086/29, José Augusto
Branco Pimentel, n." 880/30, Carlos Aucuato de Castroe n." 70/32, João Augusto da Rosa bAzeveelo; do
regimento de artilharia
ligeira n. ° 5: n. ° 665/31,
Manuel Leitão; do regimento ele cavalaria n 2:
n ." 405/30, Filipe Morgado Romeiras e n.? 406/30,
Joaquim Monteiro da Conceição ; do regimento de
cavalaria n ." 7: n 580/33, Carlos Caldas Ferraz; do
regimento de cavalaria n ," 9: ,n.O 338/37, Jaime Artur
,?

.?

2." Série

•
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AII'l.a~10,~orgado e n ." 339/37, João de Oliveira Dias;
do distritcde recrutamento
e reserva n." 5 para o
regimento
de cavalaria
José Ferreira
Giraldes.

v-

COLOCAÇÕES,

n ." 2: n.? 359/31

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÉNCIAS

Direcção Geral-i.a

Ministério da Guerra _La
PaI' portarias

'António
'

Repartição

de 24 de Setembro findo:
Tribunal Militar Especial

Nomeado presidente
o coronel, na situação
Fernando
Luiz l\fousinho de Albuquerque,
o cargo de membro do mesmo Tribunal.

de reserva,
que exercia

(Visadn polo Trlbunnl do Contns em 17 do Outubro do 1938. N;;o
são dev.ídus omol umontos, JlOS termos do docroto n. o 2i:257).

Nomeado
membro efectivo
reserva,
Joaquim
Iruicio
que exercia intorinamente.

o coronel, na situaçâo do
de Barcelos
Júnior, cargo

(Visada polo Trlhunal do Contas om 10 do Outubro do 1938. SAo
dovídos omolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:2ô7).

Ministério da Guerra-I.a
POJo

portaria

Direcção Geral-

2.a Repartição

de 20 de Setembro fil/do:

(Vi'Alla 1'010 Tribunal
vldos omolumentos,

do Contas,
nos lermos

Oficinas gerais de fardamento

com fi nnotnçüo do sarem dodo decreto D.o 22:257).

e calçado
a

'Capitão (lo serviço do ndministrnção
militar, da 3. Repartieão da 2.:1 DirN'çito Geral deste )[ini~tério, Augl.lgto
dos Roís AIltunel', no lugar de chefe d?s serVI~OS
0
comerciais do rli\'isiio, nos tC'1'!UOAdo artigo 2.1_ d~
decreto n." 11:()OJ, de 26 de Abril do H126, e artigo 1.
do d creto n." 14: 128, do 10 do Agosto de 1927.

•
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For portaria de. 24. da Setembro findo,'
(Anotada

pnlo 'I'rí bnnal do Contas

om 28 da Setembro

de

l~aa,.

Por ter optado pelo cargo de director da fábrica de. pólvo ras físicas e artifícios, deixou o tenonte-cor onel de
artilharia,
adido, Mário da Silveira Guerra Freire Temudo de desempenhar as funções de professor da Escola do Exército,
que acumulava
com as de director
da referida fábrica.

Por portaria de 27 de Setembro findo,'
Grupo independente de artilharia

de montanha n. o 12

Comandante
interino,
o major de artilharia,
comandante,
António Gonçalves Alvarcnga,

segundo

portarias de 30 de Setembro findo:

POli

Instituto Profissiorral dos Pupilos dos Exél'Citos de Terra e Mar

Exonerado
de director
o então coronel do cavalaria,
com o curso do estado maior, António Maria de Freitas
Soares, que, por portaria de 7 de Novembro de 1036,
foi promovido a brigadeiro.
(Anotada

1'010 Tribunal

do Conta-

oro .13 do Outubro

do 1038).

Oficinas gerais de fardamento e calçado

Capitão

do serviço

de administração

militar,

da 3.a Ro-

partição da 2.:l Direcção Cloral dõsto Ministério, Mnn uel JOS0 Men donça Poroiru, no lugar do chofo dos
sor vicos comerciais
e do divisão, nos termos do artigo 27. do decreto n.? 1l:tl05, do 26 de Abril de 10~6,
e artigo .1.0 do decreto n.? 14:1~8, de lU do Agosto
do 1027.
0

(Visada
vídos

neto Tr-lbun nl do Ccutns, com
omol umen tca, nos tOl'LnOS do

Renimento de infantaria

Tenente

do infantaria,

no q uadro

fi

ano tuçã o do serem
u.? 22:2,)7).

do.

dC'CI10tO

n. o 11

da arma,

Francisco

IV)bulo.
Regimento de infantaria

Teneuto, <10 regimento do infuntaria
gusto Ferreira Vaz, por pl'dir.

n. o 18

n.? 13, Autóuío ·AII-

2.' Série
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e reserva n. o 8

Exonerado
de adjunto o capitão, na situação de reserva
José de Macedo Júnior, por pedir.
'
Adjunto,
o tenente, na situação de reserva, António
Lopes Duarte,
Escola Prática de Artilharia
Capitão, do regimento do artilharia
Gama Abreu Imaginário.

ligeira

n.? .,l, Amadeu

Por portarias de 8 do corrente mês:
Colégio Militar
Exonerado
de director interino o coronel do infantaria
JOS(~ Júlio do Almeida da Costa Pereira, quo, por portaria do 9 de Abra do corrente ano, foi colocado na
3. a ins peccão de infun taria.
Exonorado
do secretár'io o tenente-coronel
do infantaria
Luiz Maria Snlcrua Mousinho do Albuquerque,
dosde
4 do Sotombro do 1937, por tor sido colocado no batalhão do cacadores n. o 8, por portaria da mesma data.
Exonerado
do comandanto
do companlria o capitão de
cavalaria
Décio Tito da Silveira Freitas, om virtude
da sua coloc1lç>ão como comunuante
de formação do
m smo Colézio, por portaria de 9 do Julho último.
Exonomdo
de o cOUlandante do companhia
o tenente de
infantaria
Carlos Alves, colocado no batulhâo de caçad~J'(':5 n. o 7, por portaria de 2:l de Julho último.
(.\notnd"

pelo TrllJuna'

do ContAs em 13 do- Ou(uOI'O do 1988).

Comanclall tes <lo COIl1]lanhin,

OS C:l]litàio: de infantaria,
om disponihilidadl',
Fornando /\ Ug;lIlitO da ('úmara Lomolino <1, do regilllollto de infantaria n.? 11, João da'
Costa \Til'tuo!io.
(VifôD,la. "do Trihunal de C()nta~, com a lloOtllÇii.Odo não sorcm
devblus ('JIl011I1lluucs, 1I0Sturmos do decrete lI.o 22:257).

Miwistério da Guerra.- 3.' Direcção. Geral

Co1'ol](>1 tIo corpo do ~l'stll!!~ maior, d~l direcção do SO~·~
vico de a 11lliui:-;lrll!;ao militaI', IIcClnquo Sátlro LOI)CS
l'i~l's ~IoJl t('iro.
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Govérno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Gonçalo
Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira
da Mota.
Escola Prática de Infantaria

Capitão, do regimento de infantaria
Martins Campos de Carvalho.
Regimento de infantaria

n. o 16, Gervásio

n.O 9

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento de
infantaria n. o 10, Francisco Monteiro de Carvalho
Lima.
Regimento de infantaria

n.O 10

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento de
infantaria n." 9, Manuel José Marques Júnior.
Batalhão de caçadores n. o 7

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Luiz Justino
Teixeira de Vasconcelos e Sá.
Distrito de recrutamento e reserva n. o

"

Exonerado de adjunto o capitão, na situação de reserva,
Augusto de Sousa Medeiros.
Direcção da Arma de Artilharia

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, no mesmo
extinto quadro, Júlio Moira do Amorim.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento e reserva n, o 7, J osé Carreira Alves.
Depósito de garanhões

Tenente do extinto quadro de picadores militares, do
regimento de cavalaria 11.0 0, Francisco Manuol Pires.

POJO

portaria de 15 do corrente mês:

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

T0110nte miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial. do regimento de infantaria
11.° 5, Rogério Ferreira Proença.

2.' Série
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de Lisboa - Quartel general

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 2. Repartição da 1.a Direcção Geral dêste
Ministério, Francisco António Milho da Rosa, para os
efeitos do § 5.° do artigo 43.° do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de Hl29, substituído pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Ii

Regimento de infantaria

n.O 3

Tenente chefe de banda de música, do regimento de infantaria n." 20, José Rafael Alves, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 6

Comandante, o coronel, do distrito de recrutamento e
reserva n." 6, Augusto Martins Nogueira Soares.
Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial, do
1.0 grupo do regimento de telegrafistas, Vasco Henrique Verdial.
Regimento de infantaria

n.O 8

Capitão, do regimento de infantaria n." 3, Bernardo Pelicano de Brito e Abreu.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Peixoto Chedas,

n. o 18

no quadro da arma, Frederico

Batalhão independente

de infantaria

n. o 23

Capitão miliciano do extinto quadro especial, do batalhão independente de infantaria n." 2<3, José Raposo.
Batalhão independente

de infantaria

O

n.

24

Alferes miliciano médico, licenciado, da 2.a companhia
de saúd , Jaim'e Fernandes da Cunha, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 6

Chefe, O coronel, do regimento de infantaria n." 6, Raúl
da Silva Tavlll'cs.
Distrito

de recrutamento

e reserva n. o 8

Exonerado do adjunto o capitão, na situação de reserva,
António Maria da Costa, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 18

Exonerado do adjunto o capitão, na situação
Munuol Per ira Mnrtins.

(lO

reseri

<1,

7.30
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Adjuntos,
os tenentes, na situação do reserva, José Gil
e Emilio Cândido 'Fernandes,
sondo o último por pedir.
DirecçÃo da Arma de Cavalaria

n.? 7, Carlos Duarte

Mnjor, do regimento
de cavalaria
de Mascarenhas
de Meneses.

Regimento de cavalaria n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do quartel general da 4.a região militar, João Âugusto
Fradique,
por pedir.
:Regimento de cavalaria n.·,8

Capitão' de cavalaria, .no quadro
Figueirodo
Gaspar.

da arma,

João

José de

Coudelaria Militar de Alter

Alferes do serviço de administração
militar, do hospital
militar auxiliar de Belém, Fernando da Silva Caetano.
Regimento de aapadores de caminhos de ferro
3.· grupo

Tenente do engenharia,
da escola
Tavares Fernandes,
por pedir.

prática

da arma, Abel

Base aérea de Ola

Capitão, do grupo indopondcnte
de aviação do protecção
e combate, Manuel Moreira Cardoso.
Tenente, do grupo in dopendente de aviação de protecção
e combate, Manuel Pinto 'Machado de Barros.
Tenente
do extinto quadro de oficiais do rsccrctariado
militar, do grupo indopcndento
de aviação de bombardcamento, Ilonriquo
Augll!'to Tomé.
Alferes, adidos, 0
sorvico na arma do aoronáuticu,
do
grupo independente
do aviação de protecção o comr' bate, do infantaria,
José da Silva Corroia, Mário AI·
varenga Una o Rogério Paulo do Oliveira Soixas (\ do
cavalaria, Benjamim Fernando da Fonsoca do Almeida.
Direcção do Serviço de Administração Militar

Majores
elo serviço (lo ndminiHtraçllo militar, dos consolhos administrativos,
do quartel general do governo
militar do Lisboa, Tlonriquo José rlu Co. til 0, do quartel g(\ooral da Ln r(\gião militar, Joaquim OOn1t' Sa-

luzur

Bruga.

2.&Série
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Tenente. d~ sorvi90 de administração militar, do grupo
de aviaçao de informação n. ° 1 José Filipe 'I'aborda
Morais.
'
Fraternidade

Militar

Vogal do conselho do administração,
ção de reserva, João de Passos
Júnior.
Por portaria

o coronol, na situaPereira de Castro

de 17 do corrente mês :

(Anotada pelo Tribunal

do Contns em 22 de Outubro de 193$).

Exonerado do comandante da Escola de Educação Fisica
do Exército o coronel de infantaria Joaquim Gonçalves Mendes Júnior, que, por portaria de 12 de Agosto
do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n." 12,
2.3 série, de 15 do mesmo mês, foi nomeado comandante do regimento de infantaria n.? 1.

Por portarias de 19 do corrente mês:
(Yl.adas polo Tr-íbun al do Contas, com a anoração de serem de.
vidos.emoJumonlos,
DQStermos do deercco n.o22:257).

Escola de Educação Fítisa do Exército

Comnndunto,
O tpncnte-coronel
de infantaria, do batalhão do caçadores n.? 5, Viriato da Fonseca Ro drigurs nos termos do n.? 1.0 do artigo 7.° do regulamento da Escola do l~dllcação Fi~ica do Exército,
aprovado por derroto n.O 22:43G, de 10 de Abril de
lD33 na vaza do coronel do infantaria Joaquim Gonçalv/s ~rOlSCS Júnior, exonerado por portaria do 17
do corrento mês.
Colégio Militar

Reeuuto de cauto coral o tenente, na situação do roo
'
.
serva, JOf'Ó António do Lima, nos tornios dos artícos 1l~.0 O 1:2:3." do decreto n .? 18:G08, do 14 de
Julho do 1030, o artigo 8.° do docr0to-Iei n." 28:.,W~,
de :31 <10 Dezem}Jro do Hl:37, eru substiturcão .do capitrio, Da mesma Ritlllt\,ão, )I:1DIlf'1 António RibeIro, oxonorado por portaria do 29 de ~\go~to do corrente ano.
Regimento do infantaria

n. o 17

Couu.ndunte,
o co)'ullpl, do distrito do reerutamrnto
rescrv a 11." 17, .\Iltúllio .\ lIgllbtOYHoI' Sabe.

O
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Regimento de infantaria n.O18

Tenente de infantaria,
Silva.

no quadro da arma, Raúl Duarte

Batalhão de caçadores n.· I

Capitão de infantaria, da escola prática da arma, Fernando Zangarilho Garção, por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 5

Comandante, o tenente-coronel de infantaria,
da arma, Luiz António Aparício.

no quadro

Distrito de recrutamento e reserva n.· 19

Chefe, o coronel, do distrito de recrutamento e reserva
n.? 14, Artur Coelho Nobre de Figueiredo, por pedir.

Por portarias

de 22 do corrente mês:

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Major de infantaria, com o curso do estado maior, da
2. a brigada de cavalaria, Alfredo Ferraz de Carvalho.
I,' região militar
Casa de reclusão

Tenente, na situação do reserva, Patrocínio

Gonçalves.

2,~ região militar - Quartel general

Alferes, na situação de reserva, Manuel Fernandes Lima
e António Dias Simões, sendo o último por pedir.
2.' brigada de cavalaria

Comandante interino, o coronel do cavalaria, com o curso
do estado maior, do regimento do cavalaria n. ° 1
Artur Pereira de Mesquita.
'
Chefe do estado maior, interino, o major de cavalaria
com
curso do estado maior, no quadro da arma:
Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira.

°

Escola Prática de Infantaria

Major, do regimento de infantaria D.O 10, João da Eucarnação Ma~ãs Fernandes.
Tononte, do batalhão de caçador s n.? 7, José Policarpo
Mendos Dias.

2.' Série
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n. o 6

Ca~itão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, no mesmo oxtinto quadro, Norberto Albano Múrias.
Alferes miliciano, licenciado, do regimento de infantaria
n." 15, Francisco Teixeira de l\lacodo, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 9

Ten~~te do serviço de administração militar, do hospital
militar principal do Põrto, José Marques Vieira do Azevedo.
Regimento de infantaria

n.· 10

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Francisco
António de Moura Carneiro.
Regimento de infantaria

n.O 15

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Alberto Ribeiro da Silva Moura.
Batalhão independente

de infantaria

n.· 25

Major de infantaria. do distrito de recrutamento o reserva da Madeira, Francisco Silvestre Varela, para os
efeitos da alínea a) do artigo 45.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 de etembro de 1929, modificado pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Fernando de
Oliveira Leito.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 8

ub-chofe, o tonente-coronol, do batalhão de caçadores
n.? 3, Carlos Alberto Ferreira. Henriques.
Exonerado de adj unto o capitão, na situação d? reserva,
António Rodrigues da ilva Braga, por pedir.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, Amilcar Sarmento Osório, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

2." Repartição

Tenont d artilharia, no quadro da arma, Joaquim Pereira Monteiro d :\Iac('do.
.
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ESC"8laPrática de Artilharia

Tenente, do grupo mixto independente de artilharia montada n, o 24, Luiz Falcão Mona o Silva.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

'I'enento-coronel do corpo do estado maior, da 3.a Direcção Geral dêsto 'Ministério, Francisco Aires de
Abreu, para os efeitos do n.? 3.0 da alínea C) do artigo 26.0 do decreto-lei n." ~8:402, de 31 do Dezembro
de 1937, modificado pelo decreto-lei n.? 28:48J, de
19 de Fevereiro do corrente ano.
Regimento de cavalaria n, o 7

Major, adido, do regimento de cavalaria n.? 4, Luiz António de Carvalho Viegas, por pedir o para os efeitos
da alínea a) do artigo 45.0 do decreto n.? 17:378, de
27 do Setembro de 19:39, modificado pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro do 1930.
Escolà Militar de Aeronáutica

Alferes de engenharia, adido, em serviço na arma de
aeronáutica, do grupo independente
de aviação de
protecção e combate, João Auacoreta de Almeida
Viana.
DepósHo de material aeronáutico

Dír etor, o major d \ aeronáutica,
Colestino Pais de Ramos.

Ministério

da Guerra - 3. a Direcção

Por portarias

da base aérea de Ota,

Geral - .1. a Repartiçao

de 25 de _l!}Qsto elo corrente ano:

(VJsadq$ polo 'I'rlbunnl <lo Contos om 22 do Set orubro elo 1938. São
dovldOll,·molllll\OJltU',
nOHllorm
do dl""otO n.o 22~!!tl71.

Nomeado, provisõrimnente,
mostro de 0(luituç'ão da Escola do Exérclto, nos termos dos artigos 17.0 o 18.0
do derreto
n.? 15:.2\)4-, ele :30 do 1\1a 1'('0
,
., do ln:! o capitão de cavalaria Arnudou Bueotn :Marti.ns.
Nomeado professor adjuuto cfcefivo do grupo da 8.* e
1G.:\ cadeiras da Escola do Exórcito
.
-.; nos termos do
artigo 22.0 do decreto 11.° 1:3:764, ele 1:3 dt\ Junho
do 1927, o tenente dl~ iMül'ltaria JOi:!6 Vítor Mateus
(Jub ral , ([Ii do untocodontu vorn oxeucondo o UlO!1D.O
lugar como professor udj unto .prõvi rório.

2.· Série
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Por portarias de 31 ele Agosto do corrente ano:
Exonerado
de instrutor auxiliar do gimnástica e esgrima
da Escola do Exército
o capitão
mingos Gentil Soares Branco.
(Anotada

pol o Tribunal

de artilharia

do Conlas

om 24. de Setembro

Dodo 1938).

Escola Central de Oficiais

Exonerados
do instrutores
eventuais os coronéis: de infantaria, Américo ilIaria Bivar do Sousa Dores,actualmente na situação do reserva, de cavalaria Francisco
Justino de Morais Toixeira, e do serviço de administração militar Edgar Augusto Cardoso: tenentes-coronéis: elo infantaria,
com o curso dç estado maior,
Raúl Frederico
Rato, actualmente) na situação de reforma, o de aeronáutica Anselmo de 11atos Vilardebó, e
major de artilharia Gustavo Adolfo do Molo Leite da
Gama Lobo.
(Anotadas

1>010 Tribunal

do Contas

cm 21 do Setembro

do 1938).

Nomeados instrutores
ovontuais o coronel do cavalaria
Júlio Augusto de 0Iiv011'11; tel\El ,t(l:il-C\Honéis: do engenharia Júlio César de Carvalho Teixeira, veterinário
Inácio Júlio Pereira de Sousa e do serviço de udrninistraçâo
militar António José Rodrigues;
major de
infantaria
Augusto
Lopes Guerra, ecupitão módico
José Júlio de Sousa Santa Búrbara.
(VI8adO.' pcto Tribunal de Contns cm 27 do Setorabco de 1938. São
devidos omotumcntos,
DOS roemos do docroto D.O 22:257).

lIIinistéria

da Guerra - Repartição

Geral
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de assistente de estudos, interino', nos termos do artigo 114.0 do respectivo regulamento literário. decreto n.? 18:608, de 14 de Julho de 1930, na vaga do
major, na situação do reserva, Carlos Alberto Saraiva
dos Santos Ferroira. exonerado do lugar de assistente
de estudos por portaria de 18 de Maio último.

Por portaria de 10 do corrente mês:
(Anotada

polo Tribunal

do

COD

tas em ln do Outubro

do lnS8).

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Exonerado do lugar de professor ordinário efectivo o
capitão do extinto corpo de capelãis militares, na situação do reserva, Casimiro Vitória Chamiço, colocado
na situação de reforma por portaria desta data.

VI-

AUMENTOS SÓBRE O SÓlDO E DIUTURNIDADES

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, do 24 do Agosto de 1931, dos do as datas que
lhes vão indicadas, aos oficiais em soguida moncionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n.O17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:
P01'

no oflciatenentes,
Setembro
de 10 por

portaria de 29 de Setembro findo:

Infantaria - capitãis, adidos, em serviço no Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
eográfico e
Cadastral, Carlos Manuel Teixeira Malheiro e Ismael
Joaquim Spinola, desde 19 do Setembro de 1938.
(Visada polo Tribunal
vldos emolumentos,

do Coutns, com II anotad\o
do serem
nos termo. do doereto 11.ó 22:267).

do-

Por portaria de 3 do corrente mês:
Infantaria - capitãis, adidos, em serviço no Ministério
do Comércio e Indústria, no Instituto G ozrúfico e
Cadastral, Pedro du Silva Fernandes o Alfredo Pi-

2,' Série
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menta Ramos do Faria Júnior, desde 29 de Setembro
de 1938. (Visadn pelo Tribunal do Contas, com fi anotação de serem devidos emolumontos,

Pai' portaria

nos termos do decreto

de 6 do corrente

0.° 22:257).

mês:

Infantaria - capitão, adido, em serviço no Ministério do
Comércio e Indústria,
no Instituto
Gcozrúfico e Cadastral,
Duarte Rodrigues
de Almeida, °dosde 30 de
Setembro de 1938.

Serviço de administração
militar - capitão, adido, em
serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado,
Manuel José de Mendonça Pereira, desde 28 de Setembro de 1938.
(Visada pelo Tribunal
vídos omolumoutoa,

VII - CONDECORAÇOES
Ministério
Por portaria

de Contas,
nos tormos

do-

E LOUVORES

da Guerra - Repartição
de

com fi anotação
de sorom
do docroto n,· 22:257),

do Gabinete

1 do corrente mês:

Louvado
o primeiro cabo pilOto-aviador
João Manuel
Machado Soares de Oliveira, porque, pilotando um avião
no teatro do o pernções do país vizinho e depois de
tor sido seriamente atingido, continuou desempenhando
o serviço de que fõra oncarregado
até se despenhar no
solo, onde encontrou
a morte, demonstrando
assim
uma nítida compreensão
dos seus doveros militares,
brio profissioual e grande dosprõzo pela morte. Estos
serviços do\'eru considerar·so
oxtl'Uordinál'ios e muito
iro portantes,
POl'

portaria de 14 do corrente mês:

Louvado
o major de asroriáutica
~\h'aro Herculano Pinho (ln Cunha o os capitãis da mesma arrua Manuel
~for('ira
ardo 'o e Joaquim do Almeida Baltazar, P?rq U(I tendo tornarlo parte no cruzeiro aéreo às colónias
portuO'u sas de Africa, reali7.ado outro 14 do Dezombro
do lD:H> O () do Abril de 1a;36, manifostaram
no exor-
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( eício dessa missão 'as suas gràndes qualidades

de pilotos perseverantes
e dedicados pela sua profissão, não
se deixando invadir pelo dosanimo nom pela fadiga no
meio das dificuldades
q 110 se lhes depararam,
e antes
não se pouparam
a esforços e sacrifícios para conseguirem concluir o cruzeiro e regressar pela via aérea
à base. de partida, evidenciando
um aprumo militar e
'uma conduta exemplares,
coacorrondo para o prestigio da sua arma o prestando ao exército serviços CDnsiderados extraordinários
e importantes.
I.

Gue'rra _I.a Direcção Geral-I.u

Ministério'da

Repartição

Por portaria de 12 do corrente mês:
Louvado
o major
do cavalaria
Alfredo
Narciso
de
Sousa por tor manifestado
durante
o exercício
do
cargo de comandante
da Coudelaria
Militar do Altor
uma notável
acção na administração
o método dos
serviços, imprimindo-lhes
nprcciúvel desenvolvimento,
a par de uma valorização
material o técnica quo tam
inteligentemente
soube dar ao estabelecimento
que durante longos anos tam criteriosamente dirigiu, revelando assim distintas qualidades de carácter,
de organizador e do administrado!',
aliadas a um sonso prático
muito apreciável,

-"

VIIII

I

DECLARAÇÕES

Ministério

da Guerra

E DISPOSIÇÕES
lIep3'rtíçãà

I

"

DIVERSAS

de Gabinet,e
'

dade Portuguesa

eotii as nú'l'('cs ela 'Socieda Cruz Vermelha, que lhes vITo'indi-

cadas,

e praças

1) Tendd

\1

~ido ug'l'aciar1os

os oficiais

a seguir

pormi tido usar as l',espcd~v~
-i'

J

I

I

G4'U1:comembraHva
' "

mencionudos

,hlslg'lúas;

é-lhes

,

r

do '0,0 aniversário

da.sua funqaçãi.l

'I

I I'

h

fi

I,.

~l'Oll,.éis, llia lIitu:içã.tJ \Ie reserva, ;Abel lIarin10 d!'alcl1o
o Pedro, ,S(ll!pa' AlilllSO. 'I' "
J
"
'
Tt>JlO:11f~(\dl'ohdl l'b3.lIitu..'1ção1de T~er:'la
Cb.~.milO ~ton.so
('
1
~ 11
' '. (.
' .1 ." ,',
•..~~(xtl'.tU\ ~,r. t1 )Ql;g·a.rm: \ ,I 1
I ,AÍ
'•
T
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Major,
na situação
de reserva,
Manuel António dos
Santos.
Capitâis:
de infantaria,
Eduardo
António
Santos Pereira; de artilharia,
Eduardo
Augusto Dias de Castro Pereira e Fernan,do Joaquim Ooruche; do serviço
de administração
militar,
Arnahlo da VeiO':iI, Cabral
.
f
I:>
e, na situação de re orma, Luiz José Ferreira.
Tenente,
na si tuaçâo de reforma,
Domingos
Cardoso.
Medalha de Agradecimento
n ," 268jE da companhia
de-depósito
do regide infantaria
n ." 2, Alberto
Marques,
e
do regimento
de
n." ~84j38/148
da 3.a companhia
sapadores mineiros,
António dos Santos.

Soldados
mento

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

Repartição

2) Condecorados
com a medalha
militar
da classe
de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as
disposi~õcs
elo 1'rgulamento
aprovado
por decreto
de
2 de Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria

n. o 18

Cap itãis ~\lfrcr1o Frl'l'eira Esteves, Henrique ~fatos da
Fonseca Serra c Severino Gon~alves Guerreiro
Chave .
Escola Prática

Capitão

Ijulz

de Artilharia

A rltóllio Vicente.
Guarda fiscal

OIl'Piti'ío ~.\.gOl;liuho do ~"":\seimento
Medalh1!l tle
Batalhilo

'I'cucn te lllé(lieo )[anlH'l

Oriséetomo.

pma

de ca~dores

tr': 4

OGndiclo Fal:ia ?!Ionl.llil'D.,
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Direcção

Geral-
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2.a Repartiçao

3) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela presente Ordem do Exército, contam
as antiguidades ,dos seus actuais postos desde as datas
que, respectivamente, lhes vão indicadas:
Infantaria

Ooronel Herculano Jorge Ferreira, desde 5 de Setembro
de 1938.
Tenen tes-coronéis:
Luiz António Aparício, desde 5 de Setembro de
1938,
António Eduardo Cabral e Castro, desde 14 de Setembro de 1938.
Oapitãis:
Alfredo da França Dória N óbrega, desde 1 de J aneiro de 1938.
Úscar Freire de Vasconcelos Ruas, desde 4 de
Março de 1938.
Abel de Sousa Moutinho, desde 6 de Março ele 1938.
Armando Eduardo Pinto Correia, desde 12 de
Março de 1938.
Acácio Teixeira Lopes, desde 28 de Setembro de
1935,
Cavalaria

Oapi tão João J osé ,ele Figueireelo
Setembro de 1938.

Gaspar,

desde 5 de

Engenharia

Capitão Gonçalo Cristóvão do Santo Estanialuu de Meireles Teixeira da Mota, desde 29 de Setembro de
1938.
Serviço de administração militar

Oapitãis:
,Tosé António {ln, Costa, desde 15 de Setembro de
1938,
Mário de Jesus Correia, desde 28 do Setembro de
1938.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Majores António Alonso 1forciru, Frnucisco J osé 01xas e Júlio Mcira ele Amorim, Lodos de ele 12 ele
Selem bro de 1938.
.

2.' Série
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Setembro ,de 1938.

Üapitão
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Pereira,

desde 12 de

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Oapitão Modesto Teixeira,
1938.

desde 8 de Setembro

de

4) _Declara-se que os capitãis de infantaria, a seguir
foram nomeados para freqüentar o 2.
~u~~o do curso de eomandantes
de batalhão, que tem
IlllCIO em 5 de Dezembro próximo,
devendo apresentar-se na Escola Prática ele Infantaria em 4:

0

mencionados,

José Ricardo de Barros Amado da Ounha, no regimento
,de infantaria n." 15;
Alfredo Ferreira Esteves, no regimento de infantaria
n ," 18;
Francisco J oséda Silva Santos Júnior, adido, na guarda
nacional republicana;
Edmundo ela Conceição Lomclino, no batalhão independente de infantaria n. ° 2.);
Jaime Martinho Ferreira Leal, na Escola do Exército;
Walter Santos da Oruz Antunes, no regimento de infantaria n." 18;
Eduardo Almeida Esteves, adido, com licença ilimitada;
Inácio Correia Gaspar Teixeira, no batalhão inclependente ele infantaria n." 24;
José Furtado Henriques, com o curso do estado maior,
nos erviços cartográficos do exército;
Anacl<lto Pinto da Cunha Paiva, no regimento de infantaria n. ° g;
Joaquim Aureliano Soares da Silva, adido, na polícia
de s('gurauç'tl p iihl ica ;
.'
Leonel X cto Lima Vieira, no regimento de infantaria
n." 15;
.
.
José Maria Oorreia Cardoso, adido, na guarda nncional
rcpuhlicana :
, .
Feruando ])iniz de Aiula, na Escola de Educação FlSlca
do Exérci to ;
Alhel'lo .Alvim Lou l, J10 cllHlC1ro da arma, prestau'clo serviço

JlOS

s('rvil,'os ('artográficos

.Toão Alvos Fern·ira,

do exército;

no :egiuH'nto ele iIlfa~lr,a~·ian." 8;
.1osé Esquín~l,
no hn talhão de> ('u\'aclol':s n , o ; .
~I:lllllpI J uücio
<la En
ruuçâo,
no regulH'll iode in Ianturiu 11." 3;
('[1
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lfário Júlio J ardim da Costa, no regimento de infantaria n," 17;
João Pinto Ribeiro, na Escola Prática de Infantaria.

5) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Júlio Duarte Ferreira chegou a altura
para entrar no quadro em 21 de Setembro findo.
6) Declara-se que, por portaria de 5 de Abril último, do Ministério do Interior, publicada no Diário
do Govêrno n." 9, 2.a série, de 21 do mesmo mês, roi
louvado o cap itão miliciano de infantaria,
do extinto
quadro especial, Porffrio Hipólito Azevedo da Fonseca,
pelos importantes serviços que prestou durante o tempo
em que 'exerceu as funções de adjunto do comando da
polícia de segurança pública ele Lisboa.
7) Declara-se que o tenente de infantaria Henrique
Maurício Jorge de Lima roi nomeado para freqüentar
o 3.° turno do curso ele comandantes de companhia, que
teve início em 10 do corrente mês, na Escola Prática
de Infantaria.
8) Declara-se que os alferes de imfandaria, a seguir
indicados, obtiveram no tirocínio que freqüentaram no
amo escolar de 1937-1938, na Escola Prática de Infantaria, as classificações mencionadns, nas seguintes especialidades:
Instrutores

Em mctra.lhadoras
pesadas,
metralhadoras
ligeiras,
morteiros e esgrima de baioneta e granadas: Júlio
Augusto Raro alho Correia, Sebastião Gouveia Pessanha, Henrique Ilídio Garcia Pereira, Américo Augusto Mendonça Frazão,
EvangdiHta
ae Oliveira
Barreto, Aires Fernandes Martins, ,Tcão Nunes ele
Moura Segurado, Fernando Rodrieuos Frutuoso c
António Putrício Calado.
e
TIm metralhadoras
pesadas, me!rnlhnrlorns licciras
r
morteiros:
Abílio .\uguliio ele Brilo (' }.fclo.
Em motralhadoras Iigciras, morteiros e essrrimn de baioneta e granadas: Bl'ncAto Sérgio J aiU)(l~Le 1.
Bill mol rul hmlcras ligeira,; c uiorl ei ros: .J ül io Zagalo
(ln Lima
Arruando "\ ugusto I.opcs ~1('lIdls.
Em motralhadorua
lig!'ilns: Luiz Es!ol'uillllO
Jevo:;.
to
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Com aproveitamento
Em metralhadoras
pesadas: Ernesto Sérgio Jaime Leal.
Em metralhadoras
ligeiras e esgrima de baioneta e O'ranadas: .J osé Caiel~ Teixeira Stockler de Albuque~ue.
Em esgrrmn ele baioneta e granadas:
Abílio Augusto
Brito e Melo.
Em metralhadoras
pesadas e esgrima de baioneta e granadas: Luiz Estorninho
Neves, Júlio Zagalo de Lima
e Armando Augusto Lopes }fende,s.

9) Declara-se que o aspirante a oficial Luiz Àurélio
Henriques,
promovido a êste pôsto pela Ordem. do &Cé1'cito n." 13, 2.a série, do corrente ano, pertence ao regimento de infantarin
TI. ° 4 e não ao batalhão
.indepen.(lente de infantaria
n.? 25.
10) Declara-se que ns portarias
de 22 de Setembro
findo, inserta
nu Ordem do Eeército n.? 14, 2." série,
do corrente ano, rsspeif antes ti, promoção dos majores:
de artilhar.ia
.l.Tuno
.J.lvll.I'o Brandão ..lntunes,
João ela
Co ta Teixeira I>imto , Jo.é )faria
Rebêlo Valente de
Carvalho,
Ramiro
Antunes Fa~ha
Pereira,
Vicente
Roberto
Garcia
de CarTnlho;
de aeronãutica
Filipe
Gomes Vieira;
e capitâis de artilharia
Jaime Vi lhena
de Andrade
José Henrique
Lopes Bragança
c Jorge
A.ugu.'to St'gul'a<1o Je Castro, rceeberam o vist_o do Tribunal de Coa tus, com a anotação de serem devidos l\1UOlnmt'ut.os, as (lo 0.° e 7.° cm ~8 e as dos restantes em
29 do referido mês de Setemhro.
ela Llelrrminuçfío VI)
de lfl24, que Os
cupi1.ãis de artilharia,
a scg'uir me11ciollac1os, prestaram
as provas c. p(,piais de aptirl:lo para o pôsto .im?c1iuto nas
data
(' com as classificações
(]1](' lhes vão llldJCadas:
JJ) Drclara-sc.

da. Ordem

prtr:\ os efeitos

tio A',r/rC/:to

11.°

8,

].a série,

Em 10 elo r-orrt-n to mês: FI' derico
Oort.ês ~IarÍllllO
Fnl lO e Franr-isco
Luiz Supi o, amho com a elasifi(',j('fío d' IIIll1lito apto!).
Em 12 ~lo (·orl'l·nlr m~; .\lf'.'anllrc
<los Santos }fa.i~'r,
,Joa<[uilll
de Oliy,'ira.
!,'it:
e Jo:1o ,José GuelTl'HO
P:ll'h~eo, colll a e]a '''lfI('a~'a() tiL' (capto».
1:2) ]) 1aru- r Ql:C' o tel~(,Jd~'
<1e artilharia"
cm 41ispOllibilidad,',
], irJlll1W ,Jo'{' .fU:llHLl d~ nosl,1 r .Alfrc(]o dI' ~\ zl"'erlo FOI) eNI rhr;g:anl1u
a ali ura pur:1
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entrar .no 'quadro, respectivamente, em ,18 de Julho
2.2 de Setembro do corrente 000.

e

13) Declara-se que os alferes de artilharia,
supranumerários, Alberto Ferreira de Freitas Oosta, Alvaro
J osé Duarte dos Penedos, N apoleâo Pita Meira de
Amorim e Vítor do Nascimento Vaz chegaram à altura pam entrar no respectivo quadro.
14) Declara-se que o nome do alferes miliciano de
artilharia,
licenciado, do regimento doe artólharia, ligeira n 1, a quem se refere a portaria de 3 de Setembro,
inseria na Ordem do Exército In.O13, 2.a série, do corrente amo, é José Monteiro e não José Martins, como
foi publicado.
,?

15) Declara-se, 'Para os efeitos da determinação VI)
da Ordem do Eaército n. o 2, La série, de 1924, que os
capitãis de oavaluria Abilio Pais de Ramos, Augusto
Oés,ar de MomJte Falco Pereira ,e Antonino Raúl da
Mata Gomes Pereira prestaram as provas especiais de
aptidão para o pôsto imediato em 4 do corrente mês,
tendo obtido a classificação de «apto».
lG) Declara-se que os capitãis Raul Martinho, Santiago Ponce de Castro, Joaquim Queiroz de Andrada
Pim to e Carlos Alexandre
Rodrigues de Soure, os wnentes Arnaldo Dionísio Carneiro ele Sousa e Mene es,
João Eduardo Gamarro Ccrreia Barrento, António J oaquim Ferreira Durão, Américo Chamiço Dias Heitor,
Artur Duarte Franco, Carlos Alberto da Costa Botelho, Raúl Bapt.isí.a Lúcio «Ia Silva e J orgc ela Silva
Oliveira 'I'ravassos Lopes e os alferes Pra.llÓSCO António Venceslau, António Feliciano Pereira Rabaças
Eduardo Joaquim Magalhãis Almeida Martins Soare~
e Alvaro Lopes B.ol'lges, todos de cavalaria, íreqüentaram com aproveitnmento no corrente ano 'na escola
prática da aroma, o curso de metralhadora
~ morteiros
(oomaodantcs de eequadrão de metralhadoras
e morteiros ) .

17) Declara-se que o t~ncnte do cavalaria, no quadro ria arma, Alvaro Mürio Alv,os (la Cumlin presta H rviço na 2." Rq>Ul,ti<;ão desta Direcção Geral,desdo 1 do
.lulho do corrente ano.
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. 18) Declara-se (lue fica nula aparte ela declaração 72),
mserí a na Urdem do E,l'ército 11.° 13, 2." série, do corro n tc ano, 110 qu<, respeita no tenente de cavalaria
ArIl.a 1t1~ ])iO~lísio Cam.eiro ~lP SOUS,) )Ielle:;es, por lhe ter
SI lo intlevirlnmente
inclu írlo um 4.° prémio na prova elo
(!juitac;ão ele (.'~cola.
I!)) Declaru-se
(lue os tvuent es ele engenharia,
supranumorários,
.Tosé Snlvato Bizarro Nal'aiya e Antón io Ferreira
)IolnrinllO Carmo (,}Il'garam h altura para
entrar no respectivo
(J11U(ho.
~O) Declara-se,
para os efeitos (ln (leterminução
VI da
Urdem do E.1'{,.tito 11.° 2, J .... série, de J!)~4, que os capifãi.., dl' aeronriutiru
Jorgp )Ictelo de Nápoles Manuel
I' Ant611io Dias Leit e plPstal'Hm a,; provas e.;peciai:-; <lI'
aptidão para o pú";(o dI' major em 20 <10 corrente mês,
ohtemlo a l'lassifil'nc;ão dl' « apto».
~]) Declara-se
quP o aspirante
a oficial milicinno
médico .Ioão Luiz 'll'squifa
Cu rdoso , <jll<', por pnrtu riu
dl' lG dI' ~\g(l-,to findo, insertu
nu (}I'!I('III do H.1'/l'l'ito
11.° 1:l,
séiie , do corren te a.no , foi promovido
ao
lll'! ua]
pôsto, l)(·rf t-n ria, COlHO solrludo, ~l :2. a companhia
IIp satídl', ond· tinha lJ 11. :!()!)/;Jl.

z.a

0

~2) ])l'C'larn-,;r. <I.u<, o telll'l1~t:' Y('~l'rilllíl'io,
:mpl:nlluIllpl':Írio,
.T 0'(; }falln dl' AIllH'Hla ({rnç'a ehegou a alfura pnra e!lfrar lllJ (pw<1ro I'Ill lH do C01Tl'l1le JllP:i.
~;l) ])(·(·la1':1-s<, <Iue o te11l'lde <lo serviç'o de a(hniJlisII'a(Jío militar,
. upnlllUllH'l'ário,
.\lfrcclo
da ('~~ta ~l'las (.!JI'g'ou ii altura ]1ar,t en(rar no (llUlllrO em 1.) de Sc(,lllhl'o
(iu(lo.
,-!") ])('(.1ara-,;(' qll(, o ('(lrOllc], nn sifun.(;ilo <1l' l'r~(,l'\'n,
,}o,(; )Iaria
Sal'dillha
Pl'l'l'ira
('01'1110 fOI 1l01l)('ado )11'e"id<'llfl' da c(llni,,';:lo l'll(·anl·ga(la <11' ('~colh('l' o it'l'I'l'110
pal'n a insfala(,'iio da nova ('al'J't'irtt (1(· tiro da guuJ'lIi(;ii'o
dI' Lishoa.
')-» 1) (']aral' ([111' ';(' t'll('ontrn
na s.·itua~.ilo !l(. l'CS("'\'H
)1'
() ('ilpitiIO lIIili('iallo A fOllSO <1( •• \lhu.!fuer!ju(" !JllrO P(:l III ,1-11'"
[. Ii' til' !-\l't('111hro findo, lIls('l'fa na ~)rrll III (O
', 1;1 ~tl
o I I
.) {>rit' (lo ('oITl'lIl(' ano, f(lI roloc(lllo
I~ti ri" (I II.
• _.
,
..
'r'!'t '
'
[> ""1"'\'"('()
([I'
\dIllIlll,.;(rat·:lO .t 11 ar.
lia J) Il'l'('(;ao «
,....
.'
)
_f

(
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26) Declara-se qUf' a 'portaria de 17 de Setembro
findo, iriserta na Ordem do Emército n." 14, 2.a série,
que colocou na situação de reserva o capitão miliciano
médico, <lo extinto quadro especial, António Vieira
Barradas, recebeu o visto do Tribunal de Contas em
29 daquele mês, com a anotação ele serem devidos -emolumentos.
27) Declara-se que os capitãis 2\Ianuel da Cunha
Lusitano e José dos Reis Pinto N ogueira e o tenente
Joaquim Augusto de Simas Nunes, todos na situação
de reserva, prestam serviço, o primeiro e terceiro na
Repartição do Gabinete e o segundo no Arquivo Geral
dêste Ministério, desde 1 de Janeiro do corrente ano.

28) Declara-se que, por despacho de 28 do mês findo,
foi o capitão, na situação de reserva, Albano Manuel,
autorizudo a usar o nome de Albano Manuel das N eves,
devendo
pectivos

portanto

ReI'

inscrito

com êslc noruc

110S

1''',,-

registos de matrícula.

29) Declara-se que o tenente, na situação ele reserva,
Manuel Duarte da. Silva presta serviço no comando
geral da. guan1a fiscal desde 16 de Junho do corrente
ano.

30) Declara-se que os oficiais, na situaç'ão de reserva,
a seguir mencionados, prestam serviço nas rcpar+ições.
servicns

e e~tabe]e('imentos

Ihcs

qUl'

vão

<l(,:iig-nado:-l,

nos termos do ati ig'o 8. o (lo d ccruto-l ri n , ° :!8 :40~, ele
31 .ele.>Dezrmhro ,de 19:17, desde as datas CJue lhos vão
indicadas:
Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Major

Augusto

Barbosa

Est:íeio,

desdo

:3 lle O ríubro

de 1938.
Govêrno militar de Lisboa
Quartel

'l'enl'llLe António

Gencral-3."

Nunes

Vitoria,

Repartlç§o

clps(l(> 2G el(> Setembro

ele 1938.
Inspecção das tropas de comunicação
Delegação de Campanhã

'I'cnente

António

de 1038.

Augusto da Rilva, (h>sc!p31

cll' -Inneiro

ORDK\r
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3.' inspecção do serviço de saéde militar
Tenente José ~Iaria Rodrigues
1 de Outubro
de 1938.

Valente

Júnior,

desde

Colégio Militar
Tenente
COlllO

m iliciano Arrnel im Cúnrlido de ~foura Diniz
professor provisório 110 ano lectivo de 19J8-19J!l:
Carnira

de tiro de Setúbal

'I'cnente ..\ni<Íllio
.Ioaquim
Ribeiro,
desde 1 de Janeiro de }9:38.

como

adjunto,

Depósito de material aeronáutico
Capitão J'osé Maria da Silva
de Setembro de 1938.
31) Declara-se

que o tenente,

Guedes

Júnior,

na situaeão

desde 30

ele reserva,

.Ioâo AUg'u~io Lopes prestou sl'rviç'() nu L." Repartição
do quartel gpueral do Goyêl'l1o :Militar de Lisboa ele
}.) a 23 de Ago:--to do corrente ano.
32) Declara-se que o te nen te, na situação de reserva,
Humberto
Augusto ele • lmeitlu (ki_'o'u de prestar serviço no l11wrte1 general da 1.& l'('giào militar.
:l:l) ])1,<,1a1'a-s(' qUE', por clesyacho
a dis 01u(,'<l0 das
«riudns ]>plo" decretos 11.'" Hi:H:3 c
111('llÍe de 1 de Fenreiro
de 19'.W e

li 11 elo, foi ordenada

~1c 12 ele Se.trmbJ'(}
Juntas hospitalares
21 :!)90, respectivaHi de Dezembro <1l~

U);j'2.

Ministério da Gverra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

:J-i) 1)l'd<ll'a-:-I' qUI' O~ aspirante'
a ofi(·ialmilj('ia;l~s,
)11'01110\idos a 1st e plb!O ]lela pn·:,"~li{' O/'llc/~! do A,l'~';'('J'fo, ('Ollt III a ~'guillj
s a(J}tjgui,dad~s: o de ínf'antarra,
dI' ·tI!' lO de ( Iu t uhrn de UMi; o f'armacôut.ico e \'etenIi;-d e 4 de I.'(-t E'lllhro de 19:17; llléclicos, dosde
dI' l~et.PlIlhro d· lH:$i: .\Ival'o Fra.uco SilnUlo, I1~.Jll'iqlll' dI' Olin·ira,
~'rafilll
('a,.;allova AJ\'e~, .!oJo .\u"\L to Fel llan(1l':-, Ali t<íl1l0 J o/'i- llr~
Ut'!fU~l.ro,. J ~l<l~ ui III A ug'\I:'tc~ Hih .. ill () 'ha\" ''' •• \y,t;mll'() J)J(lS Te]x(,l~'a
li Can'aJlw, .\.hí1io F 'lTIÚi'U Madw.(io, jose ~Ia.l1a
nánios

,j

f
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Ruano,
Antóni.,
dos Santos
Anrlrud«,
.J oaqu im • O_
gut'ira
dos RaJlllo,; •• \lltúlllO .\.Jllliro do Vul«, Alcxan 11(·
~la1Hll'] de Figueir\'do,
Hermes
(iúis, ,J 0';(' Fran« i ('O
.Jorge Botelho iro, Alexnudro
(la Riha,
.l lio Sunclio,
.\ ntón io Peruiru
(la Costa, António
.10(>
Lúcio,
.\llltín io Abrantes
d(· Al mridn
e RiJvu, Auré l io rlo Figuciretlo Pestana (lo,; ~an(os,
An ón io .\lllado
Cardoso
<II'
l'l 'das, Gemcn iuno .\llgUl"tO dI' ()]j'\'('ira,
lIullu·l .\ugu,(o
.Fl'l'l1andl''; .l{,rl{'i)"os, António
da Nih-u ( Sou a,
)L'll'io J osé Campos,
An túuio l l eiu-iques Abrantr«
.\m,lru l, Ft-rnunrlo
<I" ~:í Loureiro Dias, .Amílca,l' Ma tens,
....
\ lvaro Hibci'l'o Mnrinh«,
Luiz da }{()('l!a, )!a11UI·l ('lt-lJH'U(C
Gomes
C'urdoso,
Abel (ioIH;ah-,p,; <Ir .\ lnu-irln,
O\'1'a1"(lo Antóu io Din i» da Gama, Armando
ll\'ai" ]<'('1'nundcs
Pinto,
.Jo·P l'huldi
(la Silva Oliveira,
.\haro
Rosu Pimenta,
Y 'r~'ílio Ribeiro
(la ('o (a Fpl"l 'il,l,
Fl'alll'i ('0 Ho(lrigups',
~LIIlUpl de :\lu(o,,; ('oI'klio,
,Jo-é
Duarte
H,('i.S, ,Jos,P NUIl('''; F,ra,Il('o, F1':lIl(·j.,co .Augu:-,,10
COl'U'", ,Jouo .J()~é Alllaral,
Carlos AllH'rto OOll(;ul\,('s
'l'aY:ne~, J o~p ~[aria (II' ~()u"a P ']' ·ira, Elllieo (ln Nih a
Eskn'",
.\Iiur
('()J'(kil'O (]{' .\lllll'ida,
,\rtu!'
Pcn·i]',l
Pillto tia Rilm Hihl'il'o,
,Júlio F(,l'l ,ira Yianu,
~lallul'l
P:ll'hl'('O Boh·llto Júnior,
('arlos .\uguo;lo
Ferreira,
\11((nio Nalllpaio
.\I,uíjo, (,ândi'llo Ho(ll'ig'lH·g Ll.j(., .\1.
,a]'o l\Ug'usto
(].p II'l'(·jiu~, Afollso ,Jo~P )lpil'e]("K J>nll('{'
J.pi[o, .\up:u~(o
.1úlio NapaQ,'" .\lllIÍllio
.Jacinto
.TU11('';
d(· \'a-('()llcl'los
~'al'qn 'S, )lU,ll1ll,J Nun(os Y('rí",,'IlIO,
llpllriqlll'
~I('lo )l:ll'hndn
(la, 'ilwira,
.\hílio
.\l),pJtll
1r:l('l!ado
)ladUl ·ira, H"inaldo
.\n(úllio
.\ln" dp .\1lIWi(ln, ,\múlIdi(j
.\y'(·\(,do
'l'pi ('ira,
Ynlll(,js('O
Lo)"
']'(i ('im .JÚnior, Luiz .\ll«íllio norg'('~, .\d{'lilIO PI íll('ip(',
l\lltÓllio
~J:ll;i[s Hnlllos,
Joaquim
,\ug-1l~10
d('
~ou;;u d(' .\hrl'u
LOUI'l'il'O, .\IIH'1'lo Pillh"iro
• rOI .ira
.\lllOl'illl,
HamiJ'o .\llg'lls(o
)[o]'('no,
,To (; dns ,'Indo'
('ul'\'u1ho,
.\lll(ílli.o
('asilll.il'O
1.(':10 Pillll'lll ,1, .Joaquim
.\ l\'l'S .\ n("':~dl' l>Lns, :\1:íl'lO ,\ lfl'( do .\ nllíjo, ])illiz .\ 11~'lIs10 )loraJs ('a ·lro, .\1frptln
(lOllll'S
J>('llichp, .híli,)
.. ohrp d(' ~rc(l('iros, An({mio ){ al'l'jl\llo Ac'ahado ,J lÍII ior .
.\110110 .Jo:lo Laltll1l'~'(,I' Bugalho,
Hioo'o d~, Faria ('
Ni1n,
,Jns(. )[[\1'ia Hamn'4, lLlIU (hl(,IT~il'O
,TOlO ,Jo '
Pila du ,'jh'l\,
"oi';'
,\lltúllio
Baiuo da 'Nih.l.
)'('1'_
III n(lo Xa"i('l'
I1p )l('IIP~l'S
Bi1urd da FOlls.e<':l .\ lIlad('l1
('11. LI L(lho )fa(lu!'(·ira,
.J oll'l'li 111 Um i ('O Hih(:iro, H,llíl
Fl11qm· (' lhi(o,
('arl()~ Eduardo
('lIsl,lo,
Jo (. Fran(·i ('O Farinha
'I'a\'un',
~lalJ\lpl
('allli1o
(':IJl!{.j['() , 1<'11T

ú
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génio }I('nclr~ Ferrão, António Alves Pereira,
~\ntônio
raiva c Costa, José de Frr-itas, Bernardo do Albuqucrque >C' ..... maral , .Iü lio Cl'~ar E,meral<lo
Gouveia
Luiz
PeleiIa
Din, }Ialhpiro,
jJval'o
cll' Sousa Dirriz , 'Eugén io Rumos Pi n to FraJlCO e An t ónio Cas';liullO j<'rlTl'ir:l
}l. lo; desde -! de Outubro de ln:~7: Autónio ~Iarlin",
('<Illo, ~ih'a, .J oucluim Pereira. Pimenta
de Castro de
Car\"alho,
Albano
(la. Ellcarna,i'io
Coelho,
.] o~p }hl'ia
}Iarqul's
dr. ~\ 1meitla , ~-\bílio Peralta
Bustos, Ernesto
}[oreira,
.\ loxundrc :J1anlurs 'I'oixcirn, José Ubuch eh
Costa Chaves, Ruúl .T orge Palma. de Figueiredo,
Lúcio
)Il\ll{'il'a. Cahral, J osé da :-;ilYa Carvalho,
'antiago
ele
:-;ou,a Pontrs.
\r ergílio da Co~ta ~ eves, António J 0.)quim (\)lH"i(;uo,
.Iosé Ribeiro
da. Costa Branco,
Aut ónio Sirnõe
Jloilll, .\11 Iónio .\ ugu,.;to Fariuliote, Vasco
('ol.lho da Silva, .J osé Fernnndb
de )lagalhu,is
:JI( 11('1'<",
Dom injros elo ('armo ,(1p .J'l'sut\ Pinto {'oe111O, ,J ot\c;
Pl'l'cira
de ~la('e(lo, .J o"é (la..; ~T,cycS 'L'avarl'~l' Á\111Ptlo
Hiheil'o )Iarquc.';
dp (1l' :~ d.· _To\,,,-'mhro de lD:n: ,rurge
IOUl'iío (:are(.
Palkt ~IolJiz PCl ·il<l, ~1:111Ud _Jlaul'Í('io, .Jouo .lm·ai." .Jouo }la(·h,ulo Le\'ita, .Alhl'rio 'l'l·jll<Jade, ,Josó Pecll'O I1oda,
BOaYPllLtll'a
BalTeiro~,
To ...i
.\lltcínio dos Hl'is .Tlílliol', ~1allul'l Estpycs Bri.ll('(t, ,jouo
l{o!ll'jo'ups 'l'rllll(·(tS, P(ho
.J(bt- (1p ()rnplas,
.Joaquim
)Lu,ti~s .Tollquim lblll()~ ~ral\'al', ~\l1"clmo II idJli11g'
1\'1'11"; l<'~rraz (1<, ('unalho,
.Jlilio Fl'l'1 -ira COIl~tlllJtjllo,
~\hílio (la. CIta
)[f'Jlll<,~, .\lIt()llio .Jo.'; (le ~IOllra
1011s
t<'ÍlO, .fOlg' Ho.a d UliHira
e .\ltur )lalllH'l
FIOlr .
Á

:1.-») J)pclnra-"l'

que o "ola,,(1o n.O 1:2!)3/~2, Á\_ll'Xall.('a.rlo" pjr
cl' }{a~('aI nllas, pl'omondo
a .ISlJ·1 ant('
a (lfie.ial lllilieilllJO para () hntalhuo
dl' ('[1(;adol'<"
II .• ) l)('la Uu/( /11 (!o R ,/,.ci~() 11.° 1:1, 2:& sél'il', .elo (',~ll'1 'llt < no
jl J!rll
a ao
Cl"1111(,11l0(le lldnntal'l:l li. l
l' IIUo ao
' ,..ÍII]('llto d' ·nLl~tar.i<
n.o!), C0l110 foi pu1>1 di'

tJ

(·ado.
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da Ordem da Exércita lU,O 13, 2.' série, de 15 de Setembro de 1838, por .não satisfazer às condições legais
de admissão.
37) Declara-se que desistiu da freqüência da Escola
Central de SaI'lg'entos, nos termos do artigo 33. do decreto In.O 22:169, de 2 .de Fevereiro ,de 1903, primeiro
sargento, da 1.& companhia de saúde, Domingos Fernandes Barbosa Júnior.
0

°

88) Declara-se que fica inibido de freqüentar a [Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 33. o do
decreto 'noo 22: 169, de 2 de Fevereiro de 1933, o prinieiro sargento, do ,reg'imento de mfuntariu
n.? IS,
Albano Rodrigues Gonçalves, por ter desistido de asconder 'ao pôsto imedi'ato.
39) Declara-se que foi concedido
da, froqüêucia
da Escola Central
lectivo de 1938-19:30, nos termos
croto n.? 22:160, do 2 de Fevereiro
primeiros sargentos :

o primeiro adiamento
de Sargentos, no ano
do artigo 33.0 do (h
do 1933, aos seguintes

Do rogimeuto de infantaria n.? G, Secundino Martins
Real; do regimento de infuntari tt n. o 16, .1acinte ~ranuel Piteira Valonto ; do batalhãe de motrulbudorns
n.? 2, José Lóio Cera; do re~illH'lltu de cavalaria n.? 0,
António Albino Pires; (lo batalhiio de metrulhadoras
n." 1, cadcto, .JOtlO do Cnrvul lro Mesquita e, do butalhâo do caçadores n." 5, .L rrn.md
tio
Mallu-iro i do ff'g'imünto do infantaria

.\bl'llll
11.0

Araújo

ü, eudcto,

'rolo Simas. Os quatro primeiroa uchavam-s« nómoadus
para freqüentar
n j'.scola, conformo dl'claração puhlicada na Ordem /0 R,l érciio n." IB, 2.>1 série, 1.1, If) de
Setembro do corrente tino, 1)(']0 IluO Iica SOIll l'1'eito a
mesma

n0I110:\(.:tlO.

40) Declara-se que JI~io srio uomen.los para a fr'Njiiênc';a
dll Escol» Central d ~";arg('nt()s, 110 ano lectiv o de 10;~ 1U:3U. por torem pl'OCI' 80 pendeu tI.'. os }ll'inwiL'o,' Barg I1tOS ilo hatltlhrtl.) do lIll'tralh:ulul'lli'l 11.° 2~ Al'lIl:l.Iulo
Elil S lla CÜi'ta P, (·1.lCl{'Í(>, Irilúl'ÍO PNPlra t!1.l .\lrneitla,
jj("lIldo por i '0 sem I'ff'1to II U(lflll'ac:;o do prim iro lJlIhlicadn na ()}'delll do H.rh-c./to /l.O 1:~, :.?a S "I'if\, t!t' 1;) (1(\
~ct 'ltl!Jro do COJ'[,('llto allo.

2,· Série
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41) Declara-se
que desistiu da freqüência
da Escola
Central do Sargentos,
nos termos do artigo 33.0 do decreto n." 22:169, do 2 do Fevereiro
de 19133, o primeiro
sargento
do batalhão
do caçadores
n.? 2, José Maria.
1_!jsteprimeiro sargento achava-se nomeado para freqüentar a Escola, conformo declarncão publicada na Ordem
do Exército n. o 1:3, 2. n série, do 15 de Setembro do corrente ano, pelo que fica bom efeito a mesma nomeação.

42) Declara-se que não são nomeados para freqüentar
a Escola Central do Sargentos,
no ano lectivo do 19381939, os primeiros sargentos
do regimento de infantaria
D. o 18, António
de Almeida e, cadete, do batalhão
de
metralhadoras
n.? 1, Luiz Filipe Pons Dias, por não
satisfazerem
hs condições legais do admissão.
43) Declara-se
<I ue são nomeados para freqüentar
a
Escola Central de Sargentos,
110 ano lectivo
de 19:381939, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 22:160,
de 2 do 1<\1\'01'0:1'0 de 1933, os seguintes primoiros sargentos:
Do bntalhâo de caçadores 11.0 7, cadete, Celestino Américo ~rota dos Santos;
do regi monto <10 infantaria
n. o .J., cadete, Leonel l\1artins Vicente;
do regimento
do infantaria
n." 14, Baltazur do Amaral Brites;
do
recriOlcnto de infantaria n." J~I António :\Inria Barroco,
doI:' ro ..imonto 110 cavalaria
n.? 8, José Rodrigues
de
~o!lsaoe, <lo batalhão de caçadores 11.° .J., cadete, JO~LO
Simões da Silva.

Ministério da Guerra

2." Direcção Geral-

4:1) Pen õe anur is C]ll competem
lh' i..
nados,
qnt'.
nos termo

uuir
~.o

pura

2 :4(l!~ (le
a sitna~f'o

ai

de Dez mhro
de re na:

de

3.a Repartição
ao

oficiais
do

rsar,

a 8e~

!l!>(,l'eto-l(Ol
l.run itarnm

Pela Ordom do E cér -ito 11.° 8, No" série, do aorrcní c
ano:
'l'eno tL de"
hui
José d A ';1.m~iíl1, 1G.lS6$80.
Tem 40 . no de' en-iço e 43 pt ríodos.
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Pela presente Ordem
Coronel

de infantaria

do Exército:

Manuel

Joaquim

Crêspo

Júnior,

36.000$.
de infantaria
Ricardo Freire dos Reis, 36.000$.
de infantaria
Alberto
AHredo
de Gusmão,
21.600$. Tem 35 anos de serviço e 29 períodos.
Capitão
de infantaria
Guilherme
Schulze
da Silva,
17.858$40. Tem 28 [mos de serviço e 3G períodos.
Tenente ele infantaria
:;\fál'io Raúl de Carvalho da Silva, l1.199$üO. Tem 24 anos de serviço.
Tenente
ele infantaria
Bernardo Pereira de Casír«,
9.333$. Tem 20 anos de serviço.
.
'I'enentc ele infantaria
António Alves ~IendeR, 10.290::'.
'I'cm 22 anos de serviço e 1 período.
Coronel
Capitão

-t,)) Pcnsõea anuais que competem
aos oficiais a seguir meucionarlos,
que, nOR termos
do artigo :31." do
decreto-lei
n. o 28 :402, de 31 ele J)l'zelll bro de 19~n,
transitaram
para a situação de reserva:
de aeronáutica,
com a patente de capitão, An tóPedroso
Quare~ma,
28.89'1$80 (est.i
iuclu ída a importâucin
de ,1-.680$ (ll' gratificação
de
diploma).
'!'em ,)4 un os«] l' serviço {' 18,) períodos.
Tenente
de ar-roiuiut.icn
Aurél io dr' Ül ivcirn Rochu ,
Z:Lü89$80 (psüí iucluídn
a importúnr-ia
de 4.140."
dI' gmlifiea(;ão (1(' diploma). 'rem 1 aumento, 4.:>anos
de serviço é llG períodos.
'l'eucnte

n10 Fernando

~(j) PrllsõPs

nuunis f[UP competem
aos ofJeiai:-l a spdcsignadoR,
qU(',
nos tPJ"1lI0~ do decreto-lei
u." :!R A 0,1., rl o ;31 de ()(')w1l1hro
do lD37. transitunuu
pum, a situação de ruf'ormu , dpjlois de dcdusidos 4 por
cento pam a Caixa Geral til' ApO~('lltnçõ('s:

gnir

Coronel de cngcnluu-ia
.TaiIlH' Augusto
Tem 24 anos (1(' serviço.

apitfio dr in
1fi.:m 1$20.
Cnpibo
(lp
J·I.GDf}$·10.
.ti')
(lin,j(o

Hp('(
()'l

fnulm-in

Arnaldo

Rosn , 2:3.0,10.:'.

-Iosé Claro da Fonseca,

'I\'lll ~-t unos (le Iwrvi(;o (' fi 1 ]l('ríoc!os.
('aYl'llal'ia
Frall(·is(·o
.'ardilll
(lrmw('r,
'l'clIl 2:~ an()~ aI' s('l'\'ic;o P [lO peJ"í()(los~

i fie :111;)'"1 (' puhli(':llll
as lH'llS(H'S a <tu!' tplll
ofi('iai" a s('guil' d('siglla(lo",
lla r-itllação
d('

2,- N("ric
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reserva
em suh~titulção
(las:
'

das

Pela Ordem do Bxército
ano:

que
11.°

lhes

foram

atribuí-

6, 2." série, do corrente

Joaquim
José
das Dores,
d e infantaria
17.s:3G$20. 'rem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 18

'1\' uen Ü'

períodos.
Pela Ordem
alio:

do :Exército

11.

0

7, 2.a série, do corrente

Tenente de infantaria
António Palos, lG.402$92.
1 aumento, :W anos de serviço e 2G períodos.
Pela Ordem
a/lo:
'I'euentr,

do Exército

de infantaria

lü.800.;.

n,"

'I'cm

S, 2." série, do corrente

..A]hano Rcbêlo Nunes Ferrpil'a,
41 anos de serviço e 17

Tem Z aumentos,

porfodos.
Pela Ordrm do Exército II.°ll,2.asérie,docorrclltl;
alio:
Capitão miliciano
do spr\'iço de' adlllinistra<:ão
militar,
do extinto quadro esppcial, Alfredo Pereirado C~rmo, 20.482$20. '1\'1ll Z aumentes,
;3D anos de serviço
l' (jf) períodos.

Pel« Ordem UO B.·ército

1-1, 2.a série, do corrente

/1.0

alio:

Co p itâo dI' infantaria
.Tl'rlÍuilllo .ToS(~ NUllrs da Glória,
~().4~..L··{j(). 'l'em :3 aumentos, ~38anos ele serviço e 17
perfodos.

Ministério da Guerra - 3.1\ Direcção Geral-I.a
.I~) ])(.('laJ'a-~l' fim'

Repartição

l~('!ati~'o' a os <:urS(~S
<.lG), inserto na 01d eni
8./'1 J'(·ilo n .? 14, 2.& :il~rie, do corrente. an o, c
nu parte I'c']nti\'a !t E".coln :\fi]ilar_dl' Apronáuhca,
devi-m ('I' feita a .('glllldc,; a1tl'raç'ol's:,
Xo cu!' li de' pilolos para praças de prl': frCC!UCIlCW,
vi n
niío 'lu, rrl1Ü't c oinr-o.

(' (.~t:í()'i(l4 con 'tuntl's

JIJ

1l0~ <tlla(lr~s

(la dl'c]araçao

.,A·

í

,

(
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N o curso de ajudante de mecânico: freqüência, quinze,
e não sessenta.
N o curso de radiotelegrafistas: freqüência, dez, e não
dezóito.
49) Lista do apuramonto e classificação final dos aspirantes a oficial, alunos da Escola do Exército, que
concluíram o curso, nos termos do decreto-lei n. o 12:704,
de 25 de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto n.? 16:750, de 19 de Abril de 1929, e alterações do
decreto n.? 18:883, de 27 de Setembro de 1930, no ano
lectivo de 1937 -1938:
o

E'
o

...
o

'"o~

COla do mér l lo deBllitE .. o

Nomes

'"a

."z

Curso de Infantaria

117
78
108
85

10G
96
G7
10.i

113
70
181

10G
103
107
110

Pedro Alexandre Brum do
Canto e Castro Serrano.
Abcl Ilar roso lIip01ito
Joaquim
.\ut0Iliu
Franco
Pinhcir».
António ~ ugusto Carriuho
.J o a qui tu doS o usa X avier (a).
Armaurlo Josó Irnche do
Pinto.
Aw;tl'1l Goorlman Solnno
de Almnirl».
Enrieo
(105 Pruzr-re-,
(ii)
Manuel F'rancisco
8tadlill
. Baptista.
Al varo Soares
l\1on·irn
Hato.
Viriato ;\hrq1li." (los Sautos Of ivoiru.
Fro.l ..rico :'thnllel Furr ira
Ikagn Paixlo (Il).
Anhíui" .Iúlio Borgc Gouveia.
lI'J1riC]llo Manuel l-inhador
de Vasconcelos
(' S:í..
•Jor~o J\lar~~al Cauioi ru .

1 15,7 (Qniuze e sete).
2
3

15,2 (Quinze e dois).
15 (QlIillze).

4

5

1 ~,O (Caton:c e IJO\·c).
11,;' (Catorze e cinco).

6

14,5 (Catorze e cinco),

7

1·1

(Catorze).

t:l.!) (Trnzc

t;;,H

('l'I'OZO

(' novo).
c nove) •

10

13,. ('l'r('~c c quatro).

11

12,0 (I lozo

12

12,8 (Doze e oito).

ti

novo).

12,8 (Onze e oito).
11

12,7 (Doze c sete).

Li

12

(DOZ6).

2.· Série
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I~

o

e-o
"
o

'"e
<>

. ~-;;
, -"
""'l

Xorncs

a
z
.;1

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

I

Cota do móríto

i'I

dofínítlvo

-::

O

Curso de artilharia
35

Gl
65

Eduardo Huher t Dia: da
1 16,5 (Dezasseis e cinco).
Fonseca e Almeida.
J os,; Pe r e r a do Nasci2 15,8 (Quinze e oito).
mento.
João 'I'irca . . . . . . .
3 11),2 (Quinze e dois).
JO;lo de Oliveira
Mar4 15 (Quinze).
queR (H).
A u g ns t o Gomos Pastor
5 15 (Quinze).
Fernandes.
Ilo itor Hamallleira Carra6 ti,9 (Catorze e nove).
pichano.
7 14,8 (Catorze o oito).
Tristão
de Araújo Leite
Bacelar.
8 11,6 (Catorze e seis).
.José Lopes Sanches Faldo.
Luiz Esteves Ramires
() 14,4 (Catorze e quatro).
Nu 11 o Francisco Rogado
10 13,8 [Treze e oito).

~o

...\ ntúuio

~H

Autúnio
l Iorculuno de lIriranda Dias Ia).
Eugúuio
Cn r lo s Castro
.. a ...eiuicuto.
\'a,co
de taft ro At'líJc
Cordeiro.
LIIÍz Ce 'arini Calafate.

59
48

46

32
45

08

61

í

Qu inti no.

11

Hihei ro .

1:!,8 (Doze e oito).

Curso de cavalaria
1 14,3 (Catorze o três).

\J8
1~\J
111

2

14,3 (Catorze e três).

3

13,8 (Trezo e oito).

4

12,8 (Doze e oito).

Curso de engenharia
3 I,)onquim rb Luz Cunha ..
1 Alfredo Carriiru . . . •.
2 , Armmio Correia y Alhorty
o I' .10 é Joao Hen riqu« do f'ales Gradil.

1
2

3
4

1fi,7 (Dr'zaRseis e sete).
l;j,~ ((,!lIiuw e quatro).
13,1«(lllillze e um).
15 (Quinze).

Curso de administração militar

r'er-I

133 , Rícardo Pinto Carmo
rcir a.
l3:! Foruaudo de ;\Iat()s Fcr,

f<"r<l.

1
2

114'4 (Catorzo

o quatro).

13,5 (Treze e cinco).
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Geral

50) Declara-se quo desde 31 do Jnlho último deixou
ele desempenhar
as funções do professor efectivo do
8.° grupo do disciplinas do Colégio Militar o major de
artilharia Manuel de Beires Junqueira, o qual será oportunamonte oxonerado do refogido cargo, nos termos do
artigo 103.° do decreto n.? 18:608, de 1J de Julho de
1930.
51) Declara-se que, por despacho do 12 do corrente
mês, foi o capitão, reformado, Alípio Augusto autorizado
a usar o nome de Alípio .A ugusto das NO\TOS, devendo
portanto sor inscrito com õsto nomo nos respectivos registos de matricula.
52) Publica-se a relação dos candidatos classificados,
nos termos do artigo 78.° do rogulamento do Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Torra e Mar, no
concurso do corrente ano para admissão no Colégio Militar:
Marinha
4.' grupo

1-

Vítor Manuel Murques Coutinho Garrido, filho do
primeiro tenente J 086 da Mota Coutinho Gu ["rido.
2 - Pedre Jorge Brilha (la Cunha, filho do segundo
tenente Carlos Eurico Leão da Cunha.
3 - Nuno Aires do Cnmpos Burbosu, filho do capitão-toncnto CÓHnr GoUl('S Barbosa.
4 - Luiz do .A.zl'vedo
filho do capitão do frngata LUlZ Josó Mufru.
5
João do Cnrvnlho Azovorlo o Silva) filho do cnpitão-tenente
João Vaz :\Ionteiro do Azevedo O
l4ih-a.
G JOllo Carlos do Freitas 'l'cixpil'tt Dini", filho <lo cn.~ (O
I' 1l'Ilgata ('
,
pitão
< ornumlo
Fúbio Teixeira
Diniz.

~raFra,

6.· grupo

1

Bruno Antunes
-teuouto João

Xloroir», Iilho do capitãoLõho Santos .\lol'cim.

Santos

ORDE \f DO EXÉRCITO
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Exército
1.° grupo

da Silva Freitas, filho do capitão Manuel
do Freitas, falecido.
2 - António J onquiui Afonso Fialho, filho do alferes
Francisco Durão Fialho, falecido.
1 -- Fernando

2.° grupo

1-

Carlos Eduardo da Costa Andrade, filho do tenente
Carlos Alberto Hodriguo:l do Andrade, falecido.
2 - Carlos TIonrique Dorl'0go Linl111 do Olivcira Leito,
filho do tenente Alfredo de Oliveira Leite, falecido.
3 - Jo. Ilídio Lobato de Faria Ferreira, filho do capitão Alfredo Augusto Ferreira, falecido.
4, - Francisco
Gabriel Figueiredo
Guimarãis
do Oli"eira, filho do tenente Rodrigo Guimarãis di'
Oliveira, falecido.
[) - João Joaquim do Oliveira, 111ho do capitão José
J'oaquiru de (Ilivcirü.
é

3.° grupo

1

Daniel (irato Monteiro, filho do coronel módico
Dr .• \lfl'edo Silva Mouteiro, falecido.
~ _ José Hornardo Baptiste\. filho do cn pitão chefe de
banda de música José Lo pos, falecido.
3
Auausto Etlllaruo de Sousa Dias, filho do capitão
l~dual'do .\Ugllsto do Sousa Dias, falecido.
-i João ~J()ta l\'l"l'ira tIt' Campos, 111110 do tenente
AJH'I Poreirn de ampos .
.)
Munur-l ..\nlh:ll da Fonseca Monteiro Guedes de
Audrnde , filho do alferes Manuel Gomos Madeira
Guedes de Andr.ide.
G _] Ioinero ~rartinH Fcrrinho, filho do torrente Fortunato ..\lltÓllio Fcrrinho.
7 _ Edmundo Botelho do Amaral, filho do capitão Carlos do A 111111'111.
4.· grupo

mlns All: 'rIo G uimnrãis da Costa, filho do. ten '1110 Luiz Alberto ::\fil'anda da Costn, falecido.
:! _ .Io: é Lu iz .\Ihol'to ilfaJ'tins de :\lenoses Pinto ~faoh.ido. filho do alferes António Augusto Pinto
ilIac11ll ti ().
1_

758

ORDEM

DO EXERCITO

N.O li>

2.' Série

3-

Luiz Mauuel Bilstein de Meneses Luiz do Scq uoira,
filho do capitão Joaquim IIermitório
Adrião de
Sequeira.
4 - Jaime de Souto Maior Quaresma,
filho do capitão
António Fernando Pedroso Quaresma.
5 - João Manuel Correia do Barros Cardoso do Macedo e Meneses, filho do capitão José Cardoso
Martins do Meneses (n." 1 para as vagas do artigo 70.°).
6 - Durval Serrano de Almeida, filho do tenente Armindo de Almeida.
7 - Mário William Magalhllis Valdez, filho do tenente-corooel Josó de Ascensão Valdoz.
8 -Manuel
Agostinho
da Fonseca Salvação,
filho elo
capitão Manuel da Fonseca Salvação (u.? 2 para
as vagas do artigo 70.°).
9 - Carlos Rijo de Oliveira Barreto do Cnn-alho, filho
do capitão Alfredo Rilva Barreto de Carvalho
(n.? 3 para as vagas do artigo 70.°).
10 - Luiz Mariu Alcântara
Santos, filho do tenente Sérgio Augusto dos Santos (n.? 4 pnra as vagas do
artigo 70.°).
11- Luiz Manuel ele Sonsa Freire Curado, filho do 11,1fores Luiz Torcato Freire Curado (n. ° [) para as
vagas do artigo 70.°).
12 - Eduardo Baptista Regato, filho do tenente José dI'
Sousa R('gato Júnior (n.? 6 para as vagas do artigo 70.°).
la - Júlio Quintela da Paixâo Almeidu Dias, filho do
tenente
Eduardo
Rodrigues
<1(' Almeida Dias
(n.? 7 para as Yagas <lo artigo 70.~).
14 - J OSÓ J~::;tove;; Gonçal vos
craldes Freire, filho do
alferes J 0;;(\ Estovcs Geraldes Freire,
15 - Patrlcio José do Sousa, filho do tenente Patrício

a

.JOIlÓ U(I Sous ..i.

lG 17 18 19 -

:.>0 -

Arnaldo Álvaro Faria dos Sautos Aboim, filho do
tenouto João dos Santos Aboim.
Luiz Gonzngn Orego Júnior, filho do tenente Luiz
Gouzaga Grego.
Vítor José do Ataído Saraiva Marques, filho do
capitão Arnaldo Vítor Marques.
João Luiz, filho do teucnt
)11111\1(,1 Xavier P \1' ira
Simões.
Júlio Fernando
nou<:nlvt'S Vidal, filho do eoroucl
Haúl Vidal.

2." Série
2122 23 -

2425 26 -
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Melchior de Castro da Fonseca Pereira Coutinho,
filho do capitão Manuel de Castro.
António Guia Mendes de Sousa Vitoriano, filho do
alferes Manuel Mendes do Sousa Vitoriano.
Agostinho
António Pessoa :.\farques Duarte, filho
do tenente Manuel Marques Duarte.
Bento Elísio do Azevedo, filho do tenente Elísio
O uilhermo do Azevedo.
João Carlos Oudinot Larcher
N unes, filho do tenonto Carlos "\ngusto Nunes.
Alfeu Rodrigues Pereira, filho do tenente António

Pereira.

27 - :.\fanllt'l Francisco

Lopo Vaz do Carmo, filho do
capitão :.\1ário Lopo do Carmo.
28 - José Miguel Pinto d\' Faria, filho do capitão Joaquim Pedro de Faria.
20 - Duarte Nuno Leitão Bnndoiru, filho do tenente-coronel Carlos •.António Leitão Bandeira.
30 - José Bõto Calhoiros, filho do tenente José Boto.
31 - Gabriel da Fonseca Dores, filho do capitão Paulino
José das Dores.
32 - Luiz F'ilipe (la Cunha Sousa de Almeida, filho do
tenente Eduardo :-;ousa d(1 Almeida.
33 - J osó Lopes Seco Paula Santos, filho do capitão
António Paula Santos.
34 - Vítor 00(1in110 ,ririra Gonçalves,
filho do alferes
.Joaquim Vieira GOllr:alves.
35-Carlos
Alberto dos Santos André, filho do tenente
António dos Santos André.
:W
~é)'~io Gonculves Santos Santa.na, filho do capitão

:n -

vetcrinúrio

Ih-nriq ue de Santana.

Viriato JOI'gt' :\farquo:l, filho do capitão Maximino
:\ral'CjIH's.
. _
;~8 _ Adalbnrto
i\[asclll'C'n!ws Mateus, filho do capitão

.10, () dt' :-;OIltIU ~[at<'us.
BO _ António Alberto
'<ln'ilho Cuvaco, filho do tenente
Antt'lllio dos Santos Cavaco.
.
40 _ Fnlllc.i:.il'o ::\I:lIlIlPI Leitilo Louseiro, filho do alferes
Frllnci~co :\f,tllUP! dr. Almrida Louseiru.
.
-H _,Mnllll(ll Pnlllo :\Iach,ldo da Silva, filho do major
Palllo 1'~lllflio da Silva .
..j~ _
FI'lII1('ihCO Hipólito de Garcê
Snld anhn e Fonsecu,
filho do c'lpitZío Porftrio Hipólito Azevedo da.
FOJl!'ioca.

7ôO
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43 - J osé da 'I'rindade Alcarvo Calado, filho do capitão
José Gomes Martins Calado Júnior.
4-1: - Octávio de Almeida Rodrigues,
filho do capitão
Fernando Augusto Rodriguos.
45 - António Afonso de Sousa Ribeiro, filho do tenonto
Afonso Eurico Ribeiro Cusuis.
-1:G - João Manuel
Conde Mesquita, filho do capitão Jo~o
Henriques de Mosq uita.
47 - Áh"uro Augusto Fouseca
Sabo, filho do teuentc-coronel António Augusto Vítor Subo.
48 - António Fernandes
Martins Correia, filho do tenente António Martins Correia.
40 - Narciso Mogro Gomes, filho do alferes João Narciso Gomos.
DO - António Eloutório
da Silvr, Basto 0 Pereira, filho do capitão Agostinho Corroia Basto o Pereira.
f>1- Jorge Manuel do Miranda Branco, filho do capitão
Manuel Mirundn Branco.
D2 - António Ernesto Pires Antunes, filho do capitão
Olcgário Josó An tuncs.
53- Josus Emídio Sobral Calado, filho do tenente .JeSllS de Deus Calado.
54 - Fornando do Sousa Brito o Abreu, filho do tenente
Alfredo Pelicano de Brito o A breu.
5;) - Haimundo Pedrulho
Lemos Pcroira, filho do alferes Rogério Pinto Lemos Pereira.
5G - Manuel Alberto do Oliveira Teixeira Lopes, filho
do tenente Acácio Toixoira Lopes.
57
Luiz gduardo Palma Vaz, filho do tenente Alfredo
Palma Vaz.
58
Luiz Alberto l Ioitor Alvos Mimoso, filho do toncuto
.L\ ugusto Ad 01 ('o Cunecla Alvos Mimoso.
59 - José da Costa Porcirn do Sando elo Sacadurn Boto
Cõrto Real, !lUIO <lo capitão José da Costa Pereiru Esta~() do Sucuduru Bote Corto Ronl.
DO - Carolino Arnaldo Curdeira Vieira da ilva, filho do
tenente José Vieira da Silva.
m - Joaquim Ilonriquo Martins da Silva, filho do tonon te Aníbul Cipião Formo inho (' Siíva.
G~ -- Leandro Mon'im I'orciru Soverul, filho do alferes
João ~lorei ra SOVl'm1.
G:3
"dOR Josó ,-'arai,u Lima elo Alm('i<la <' Brito,
tilho rIo toncnt0 .José' Guilhermp Duurto Perrv
do Almoida O Brito.
.
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6J - Manuel José Mesquita Gomes Teixeira, filho do
capitão José Gomos Teixeira.
65 - Luiz Joaquim Namorado Freire, filho do capitão
Luiz Freire.
66 - João António Lopes da Conceição, filho do tonente José António da Conceição.
67 - António Francisco do Carvalho Borrôgo Freire
Ruas, filho do capitão médico Ilerberto Freire
Ruas.
68 - Manuel Francisco Dias Pereira elo Vale, filho do
major Henrique Pereira do Vale.
69 -- José Silvestre Prista da Conceição Caetano, filho
do tenente Francisco Nunes da Conceição Caetano.
70 - José António Guedos de Sousa Arantes Pedroso,
filho do capitão Carlos Folner Arantos Pedroso.
71 - Ricardo Fernando Ferreira Durão, filho do major
Ricardo Malhou Durão.
72 - Josó Filipe do Amorim Pessoa Ribeiro, filho do
tenente J orgo Filipe Coelho Ríboiro.
73 - Alcino A lvos da Costa Pina, filho do capitão Albano da Costa Pina.
74 - António de Freitas Maacarenhas Lima Duarte Geraldo, filho do capitão módico Evaristo Augusto
Duarte Geralde.
75-Mário
João Ribeiro Galvão , filho do capitão Henrique Martins Galvão ,
76 - Anselmo Barata Dentes Cainço, filho do tenente
Joaquim António Durão Cainço.
77 - Júlio Diogo Soromonho Quintino, filho do capitão
Carlos n.ngelo Quintino.
78-Hernanv
Manuel da Cunha Ventura, filho do capitão liflllluel Mondes Ventura.
79 - Ricardo Ferreira Ivons Forraz, filho do tenente
Ricardo da Costa Ivons Ferraz.
80 - Fernando Henrique de Brito Rocha, filho do capitão Henrique Rocha.
81- Rui João Roendo Arruda Pereira, filho do capitão
J oão Arruda Pereira.
82 - José Godinho da Silva Alhinho Cabral, filho do
tenente farmacêutico JOtlOPaulo Alhinho Cabral.
83 _ Francisco .Iosó Martiua Ferreira, filho do capitão
JOtlO Alves Iecrroiru.
.
84- Jorce Dias da 00 ta Gomos, filho do capitüo Firmo
Gambini da Costa Gomos.
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85 -Pladro Danilo Loureiro
Sobral, filho do major J\fário dos Santos Sobral.
86 -.António ...All.gusto:Uonteiro Osório da Silva Leitão,
filho do tenente António da Silva Leitão.

87 -Francisco
Fernando Contreiras Lopes, filho do capitão Leonel Aleluia da Costa Lopes.
88 J osé António Nunes Guedes do Andrade, filho do
tenente José António Nunes Guedes de Andrade.
89 -.António
Sebastião Neves Martins do Barr-os, filho
do tenente João Martins de Barros.
w- Oé~ar "Mário Pinheiro de Melo Mourão Garcês Palha, filho do capitão Armando de Melo Mourão
Garcês Palha.
91-.António
Cid de Jnzarte Lopes Janet, filho do capitão Jorge Máriu Janet.
92 - Vital Grand'Vaux
Barbosa, filho do tonente-coronel
Vital dos Reis Silva Barbosa.
93 _ Duarte do Almeida Cortleiro Simões, filho do tonente Joaquim António Simões.
94:-ro-Emídio Landerset. Cadima, filho do major Emídio
Duarte Cadima.
95 - Rui Ribeiro Filipe, filho do capitão José Fruneisec
Filipe •.
-r-r--'

6.° grupo

1-

Uaímel Aníbal da FOI1~eca Monteiro Ga des -de
Andradevâlho
do alferes Manuel. Gomes )'Indei ra
. Guedes de Andrade.
.
.
2 - Sórgio Gonçalves Santos Santana, filho do capitão
veterinário Henriq ue de Santana.
...
3 - António Alberto Cnrrilho Cavaco, filho do tenente
Antônio dos Santos Cavaco.
'
·1- Fruncisco Manuel Leitão Louseiro, filho do alferes
Frnncisco

Manu

[) - Ricardo Fomando
Ricardo

G-

I Almeidn Louseiro.
Ferreira. Durão, filho do major

1\Ialhou Durão,

José António

Guedes

de Sousa

.
Arantes Pedroso,

filhodo capitão Carlos Folncr Arante~ Pedroso.
7 _ Júlio Diog2 Soromonho Quintino, filho do capit:to
Carlos Angelo Quintioo.
-.António
da Fonsec/l. IJeal de Oliveira, filho do ca·

pitão António Francisco
ve~a.

9 - VrlUlcisco Fernando
c:.tp.itão Leollol.AJ

l'aIormo

Leal d

Oli·

.

Controil'm;

Lopes,

h,ia da Costa. Lop

:filho do
.
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José António Nunes Guedes de Andrade, filho do
tenente
José António
Nunes Guedes
de Andrade.
César }Iário Pinheiro de Melo 1fourtw Garcõs Palha, filho do capitão Armando de Melo :\Iourilo
Garcôs Palha.
António Cid de Juzarte Lopes Jonet, filho do capitão J orge ~rário J onet.
Gon<:ulo Nuno de Albuquerque
Sanches da Gama.
filho do major Eugénio Sanches da Gama.
.
Milicianos
6.· grupo

1-

2-

Rui Vasco Lavrador
Ribeiro, filho do tenente módico miliciano
Bernardino
de Jesus Lavrador
Ribeiro.
Vasco da Silva Gonçalves,
filho do alferes miliciano José Gonçalves.
Civis
7.· grupo

1 _ Ricardo ForlJundo Ferreira
Durão, filho do major
Ricardo )lalholl Durão.
2 _ Rafael ~\_ngclo P reira Santos Oliveira,
filho do
tenente-coronel
Rafael dos Santos Oliveira.
3 _ Alberto Mendes Quadros,
filho do capitão-tenento
de marinha. João Filipe das Dores Quadros.
-1 _ Vítor )Ianucl José Faria, filho do capitão Manuel
de Faria.
5 _ Hui Vasco Lavrador
Ribeiro, filho do tenente módico miliciano Bernardino
de Jesus Lavrador
Ribeiro.
6 _ Luiz Augn to Osório Leito de Noronha,
filho do
civil Fernando
Luiz L ite do Sousa de Noronha.
7 -'rito
13onevenuto Ramos das Teyos Larcher,
filho
do civil Armando das .."'ovos Larchcr.
8 _ Paulo HomcIll 1'iZl11'I'Odo ~ampuio o 1\folo, filh? do
civil TomHZ Homem Pizarro
do Molo o I:)UJl1-

o_

paio.
,
To~(' .ToaquÍln I'rngoso,
• 'd Arriaga Bruno
l"l'ugoi'o.

.
..'
~.
filho do civil ~bgllel Angelo
da. ilveiru Co ta. Campos
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José Pedro Jorge Chaves Vieira da Fonseca, filho
do civil Pedro Augusto Vieira da Fonseca.
11- Joaquim Trindade de Mascarenhas Pacheco, filho
do civil Joaquim Vala dares Pacheco.
12 -- Luiz Lapa de Carvalho, filho do civil Luiz Francisco Lúzio de Carvalho.
13 - António de Matos Telo da Gama, filho do civil
Luiz de Sousa 'I'olo da Gama.
14 - João Filipe Osório de Meneses Pita, filho do civil
João Filipe do Melo Furtado
Osório Meneses
Pita.
15 - Fausto Kopke Salazar Leite, filho do civil Fausto
Salazar Leite.
16 - J osé Jerónimo Amaral Mendes, filho do civil José
Vitorino Mendes.
17 - Gonçalo
do Almeida Viana de Lemos da Costa
Salcma, filho do civil João Viana do Lemos da
Costa Salema.
18 - José do Vilhena
Ramires
Ramos, filho do civil
'I'omaz Ramires Ramos.

53) Publica-se

a relação dos candidatos classificados,
termos do artigo 78.0 do regulamento
do Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar, no
concurso do corrente ano para admissão
no Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar:

DOS

O:lciais
1.° grupo

Mondes da Maia, filho do tenente Diogo
Mendes da Maia, falecido.
2 - Frederico
Martins 'I'eixoira de Carvalho,
filho do
capitão Álvaro Leite Antunes, falecido.
3 - Manuel Jorge Niny Tavares, filho do capitão Romualdo Augusto Esteves Tavaros, fal cido.
4 - António Roberto Miguéns, filho do capitão Rob rto
Gaudêucio Miguéns, falecido.
5 - Luiz Lopes Rosa, filho do tenente Francisco Lopes
Hosa, Iulocido,

1- Gonçalo

2.· grupo

l-Auclino
Josó Lopes Jerónimo, filho do tenente Domingos António Jerónimo, falecido.
2 - Fornaudo do Oliveira. Cancela, filho do coronel
Domingos Cosmolli Cancela, falecido.
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3-

Manuel José de Assunção
Carvalho,
filho do capitão Acácio Norberto de Carvalho,
falecido.
J - J oSAé ~n:6nCio Calapez Correia, filho do tenente
ntomo
orreia.
3.° grupo

1- José

Mano de Oliveira Miranda,
filho do capitão
José de Oliveira Miranda, falecido.
4.' grupo

1- Joaquim

Afonso Távora Valente Ferreira do Abreu,
filho do tenento
Afonso Távora
Ferreira
de
Abreu.
2 - Jaime Sisenando Monteiro Baptista, filho do tenente Celestino Sisenando Baptista.
3 - Liborato Alcino do SÚ Betencourt e Castro, filho
do capitão Francisco
Cipriano de Castro.
4 - Frederico
José Branco
Grave,
filho do capitão
Carlos Grave.
5 - José Moreira de Matos, filho do tenente Joaquim
de Ma to s.
6 - Eduardo Ferreira Gomes <la Silva, filho do coronel
Eduardo Gomos da Silnt.
7 - José da Conceição Vaz de Carvalho, filho ao tonento
Josó Vaz do Carvalho.

Sargentos

e equiparados

1.' grupo

1- João Gomes Guimarl'tis, filho do segundo sargento
ferrador Luiz do Sousa Guimnrãis, falecido.
Olorr.irio do Sousa Castro, filho do segundo
'argonto 7\.lbino de Sousa Castro, falecido.
JoiLO Baptista Clome ntino, filho do seg~lI1do ~arcento
do marinha
Ricardo
Clomoutino,
fale-

:3 -Autónio

:3 _

r>

4 _

ciclo.
Óscur Baltasar
do Dostérro,
ajudanto Manuel Rodrigues

cido.

filho do snrg~nto
do Dostõrro, falo-

Alberto Crt)('hinho d(' , á, filho do sogundo sargonto
mocanico ~[úrio Cruchiuho de :::lll, falecido.
G _ Hui do ~ll'n(lonça Oarrido,
filho do segundo sarg\'nto enfermeiro
JOHó Luiz
nnrrido,
falocido.
i) _
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2.· grupo

1- Torcato

Teixeira, filho do segundo sargento Antero
Teixeira, falecido.
2 - Francisco António Pires, filho do segundo sargento
António Pires, falecido.
3 - Manuel de Jesus Estêvão
da Silva, filho do primoiro sargento músico Aníbal Estêvão da Silva,
falecido.
4 - Manuel Filipe Soares Lopes, filho do primeiro sargento Josó Joaquim da Silva Lopes, falecido.
5 - Tomaz dosSantos Marinho, filho do primeiro saro
gento 'I'ornaz Marinho da Silva, falecido.
G - Augusto Fernandes
Soares Parente,
filho do primeiro sargento Augusto de Sousa Parente, falecido.
7 - João Manuel de Brito Neves, filho do segundo sargento Cristóvão António das Neves.
8 - Manuol Fernando
Ferreira
de Matos, filho do segundo sargento mecânico António Francisco
de
Matos.
3.° grupo

1 ,- Alfredo
das N oves Santos, filho do sogundo sargonto José dos Suntos, falecido.
::! -'- Valdemar Augusto Teixoira di' Almeida, filho do
segundo sargento Alberto .T OSÓ do Almeida.
B -José
Forreira do Almeida Rodrigues, filho do segundo sargento Rodrigo António Rodrigues (n.? 1
para as YagaH do urtigo 70.°).
4-Alfredo
Iiosa .Tíw O mo, filho do segundo sargento
António 8ó1'\"IlIo J ÚCOIllC (n. o 2 para as \'agas
do urtico 70.0).
f) - Carlos AFbl'l·to Forrcir« do Mcdcircs, filho <lo so,gulldo sargento Alvaro Augusto de :\ll'llciros.
11.'0 grupo

1-

Eugénio

Rodrigues
.J()~Ó

~-

gont«
artigo
Joaquim

C01'1ho, filho do ScCglllHlo sarHodl'igu s (n.o B para <IS vaga do

70.°).
~Iarcclino

Frrllandl's,

~m·gi'l.to .[(lst) Marcelino
artigo

filho

do scauudo

(11.0..{.p:ll':l as ,'a(~af\ do

7U.").

n -1!l~HriqlloHa

tann de Oli""il'n, filho do
. sargonto
Luiz do Olivelru (n." f) paru
do artigo 70.").

5(""'111](10
Ub

~'ag:ls
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4 -José

Horácio Soares de Lemos, filho ao primeiro
sal'~onto José Lemos (n.? G para as vagas do
artigo 70.0).
ó - João de O1ivoira Y ilnnova, filho do' primeiro :argento J01l0 Folismino Vilanova,
G - Apolinário Luiz Eurico Serpa Leitão, filho do sargento ajudante enfermeiro
Ap olinürío de Jesus
Leitão.
-7 - José da Silvn Modeíros U,Il'(1.U08" filho elo primeiro
.
sargento Joaquim da Si1ya Marques.
8 - ..\.ntóllio da Silva Freitas, filho elo segundo sargento JOS(> da Silv a Freitas.
9 - Carlos Gonçalves :\Iendes Leonardo,
filho do segundo sargento da guarda nacional republicana
Manu«] António ~Iencles Leonardo.
10 - Fernando
Rosa Pires, filho do seguudo .snrgento
António Pires dos Santos.
11- José Pinto Soares; filho do segundo sargento (la
guarda fiscal António Augu:ito Rodrigues
Soares.
12 -Martinho
.António Guerreiro Valente, filho do primoiro
surgeu to ~\.ntÓnio Lúcio :Aguiv.o Va-

lente.
13 - João Paixão
sargento

Guerreiro
.TOilO

Coirubru, filho UO primeiro
Gou\'oia Coimbru.

14.....-AntóIlio José Fonseca do Andrad(\, filtlO (lo primeiro stll'gcnto l\f annel .J OS(! deI Alltlrade Fonsoea.

r

,

1.-)_ Eduardo

r.11I1ino de JCSllS Santos, filho do segundo
sargento Erlu(I!'do ,LeiUlo dos Santos.
16 _ Francisco .\.ntónio I'eroirn Rosado, tlll!o do se-gundo
i:iargcnto .JOiltlllÍIll Ariténio
Rosado.
17._ .\..bnl do- ~r:.tt(l"; :\fal'qllC's do ~Oll~a, filho do l1ogundo
~argcllto J\ rtu r do Sousa.
•
-c.,
18 _ FOl'lllmd ) ",h olfo Hnptj~.tlL dOR Salltoíl, fIlho dosogllndo sargento d" Illurjll).ut Diallll!ntil~o :'IIende:-;
dos' i"nllto:,.
]!lCarIo' .\lb!'tto l~stQv ,; PI1:1l'tl',filh9 do .:;;argonto
;tj wlantl

20 ......Jn

llli'tJ IIIlI L)lIflrtl'..

i, BC)'U(1.I·,lino

",>l1to njlld:llltl'
:?l-AIl~ótli()
Óill,lido

-

gro t O 'I"«v
l..'O:-f:I.

do' "'l\lt&.$

,

1\1·(·jr3, 61h? do sar-

.Jus{' \flll'ia CaIndo
dÓ: ('os :l, fill,o do

uarda
to '

f1scul
António
•

J>Ol't'tl':l.
St'g'II11~JO 8:1)'-

CftlHlldo

da
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Alfredo José, filho do primeiro sargento Alfredo
Augusto de Lemos.
Albino Teixeira, filho (lo segundo sargento Artur
Teixeira.
Cabos e soldados

e equiparados

i.· grupo

1- Fernando
2-

3-1-

[) -

Ferreira
Figueira,
filho do soldado Félix Figueira,
falecido.
N orberto da Silva Forte, filho do soldado da guarda
nacional republicana
Manuel da Silva Forte, fa. lecido.
Horácio Gouveia Lopes, filho do soldado da guarda
fiscal Francisco
Lopes, falecido.
Óscar Gonculvcs
de Brito, filho do segundo cabo
da guarda fiscal Joaquim Filipe de Brito, falecido.
João do Nascimento
Ricardo de Sousa Martins,
filho do primeiro cabo ferrador
da guarda nacional republicana
Luiz de Sousa Martins, falecido.
2.· grupo

1 - António
:3 -

Filipe da Silva Leitão, filho do segundo
cabo da guarda nacional republicana
Manuel da
Silva Leitão, falecido.
J oaquim Luiz, filho do soldado Vítor Luíz, fale-

cido.
3 -~ranuel

Paulino da Silva, filho do segundo cabo da
nacional
ropublicunu Francisco
Rodrigues (la Silva, falecido.
-1-- Carlos de Oliveira, filho do soldado Joaquim
de
Oliveira, falecido.
1) - José ROlo Pires, filho do primeiro
cabo inválido
da guerra António Pires, falecido.
ú -LlIiz
Martins Carrilbo,
filho (lo soldado Joaquim
Curr ilho, falecido.
7 - A ntónio l~jst(l\'()H Martiua, filho do primeiro cabo
.Io aquim Grácio Martins, falecido.
S - Paulino
de Molo e Sousa, filho do soldado
da
guarda nacional republicana Manuel do Sousa,
falecido.

guardn

3.° grupo

1-

J cão Fernandes,
cional

filho do soldado

ropuhlicnna

João

Fornandos.

da guarda

na-

2.' ~{orie

ORDmr DO EXERCITO N.b 15

769

4." grupo

l-l\1LLrio Margarido Matias, filho do soldado da guarda
nacional republicana Ildefonso lUatias.
2 - Feliciano Grego Duque, filho do primeiro cabo ferrudor António Duque' :Uarric:o.
3 - Augusto
José S<,Íia Gordo, filho do cabo torpedeiro do marinha ::UalllH'1António Gordo.
4 - José Casimiro Cabrita Júnior, filho do cabo torpedeiro de mari nha José Casimiro Cabrita.
[)....,....
António (ln. ('06tl1 Viuuzre. filho do soldado inválido de guorra Joaquim Vinagre.
6 - Antônio .Iouquim de Pina, filho do soldado inválido de gUPlT<l Luiz de Pina.
7 - Vergílio
dos Santos Navalho,
filho do soldado
da guarda nacional republicana
António Navalho.
'
8 - 1\1[lrio Nunes Rotlrigues, filho do cabo de manobrus
do marinha :t\ nt'~;lio Ilodrigues,
Oficiais milicianos
6.· grupo

1 -

.\ ntónio

António

Monteiro

Monteiro

Grilo, filho do al feros miliciano
Grilo, íulr-cido.
Civis

7.· grupo

1-

J"iJl1() Ilortn Ualdio de Almeida Brandão, ~Iho do
(,:I]'it<lo de fragata de marinha Jaime Pinto de
Allllpida llr[wdao.
~ _ José da Conceição VaI,
Oan'alho, filho do toIlClltt' JO~0 Vaz do ('aJ'vulho.
;~ _ :\ItIJlllel Llliz Osório ]"ilipl' da ~I()t;l ~aialHb: Jilho
do civil An tóuio FiliJl<' da )lota Sata~l~:I.
4
.\..n)(:ri('o <1(' Oli\ (lira U<,ill1llo, filho (lo clvlll\fanurl
.Joaquim,' autanu Bt,imito.
5_ .lusó l\llgusto Cumpos, filho do civil Augusto da
Costa Campos.
"
,
()
.TOSl' l\I:lllucl David d,' Abreu, filho rlo CIVIl :Seraíim ~i[lH ('S d(\ .Ahr('u.
.'
f lho do civil
j'
7.-Jos\
Carlos Damusccno
,'eJ'l'?'J':I,
... l
FI'IlJleist'o \IWusto lúJ,lllro I, errOIl,l.

no
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54) Publica-se a relação das candidatas classificadas,
nos termos do artigo 78.0 do regulamento do Conselho
Tutelar e Pedagógico elos Exércitos ele Terra e 1\1ar , no
concurso do corrente ano para admissão no Instituto
Feminino de Educação e Trabalho:
Oficiais
1.° grupo

1-

Lia Orquídia Pinto Sentioiro de Almeida, filha
do tenente Artur Sentieiro de Almeida, falecido.
2 -Maria
Manuela Gonçalves dos Santos Freirinha,
filha do tenente Francisco Gonçalves Freirinha
Júnior, falecido.
2.' grupo

1- Almerinda dos Reis Passos, filha do capitão Damião
Afonso Passos, falecido.
2 -Marília
Augusta dos Anjos, filha do major Casimiro
Augusto de Sousa, falecido.
3 -Maria
Elisa dos Santos Teixeira. filha do tenente
Joaquim Marques Teixeira, falecido.
3.' grupo

1- Gracinda

Alice Leite da Silva, filha do tenente
Aníbal Leito Teixeira da Silva, falecido,
2 - Alda Bemvinda Morais Iiodriguce, filha do tenente
Alfredo da Conceição, falecido.
3 - Rosa Odílin Leite da Silva, filha do tenente Aníbal
Leito 'I'eixcira da Silva, falecido.
4 - Laura Galvão do Melo e 1\10 ta, filha do primeiro
tenente de marinha Alfredo Mota.
4.' grupo

1- Maria Zita Ernostina

Ferreira Pinto <ln Cunha,
filha do tenente Albino Cândido Ferreira Pinto
da Cunha Júnior.
2 - Maria Antonieta da Silva Quintanilha, filha do
tenente-coronel Aníbal do lWgo Qllintnnilha.
3-Beatriz
José da VC'iga Fcrrciru Pedras, filha do
capitão .Iouquim Furrciru Pedras.
4-Maria
João de 01i\,('i1'3.Fróis do Almeida, filha do
tenente J oito Vitorino Próis de Almeida.

2," Série
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5 -Maria Fernanda Pais de Figueiredo, filha do tenente
Francisco Augusto de Figueiredo.
6 - 'Maria Fernanda Brochado Sampaio Rodrigues, filha
do capitão Fernando Sampaio Rodrigues.
7 - Enoé Pinto Ramalheiro
Duarte de Sousa, filha do
segundo tenente de marinha Joaquim Mendes
AI ves de Sousa.
S - Olga Leal Gomes untos, filha do tenente J osé
Bernardo dos Santos.
~ - Maria Helena do Macedo Franco, filha do tenente
Alfredo Newton Franco.
10 -Maria
de Lourdes Fernandes, filha do alforos António José Neves Fernandes.
11- Marir, J OSÓ do )'Iiranda Alves Vieira, filha do
tonente José Maria Alves Vieira.
12 - Maria do Rosário da Cunha TOrres Gomes, filha
do capitão Avelino Gomes.
13-)'Iaria
Josó de Sousa e Brito, filha do primeiro
tenente de marinha Alfredo Maria do Sousa e
Brito.
14-Ivolle
de Freitas dos Reis Pereira, filha do tenene
Raúl da Cruz Pereira.
15 - Laurinha do Carmo do Pinho Canelhas, filha do
tonente-corouel Vitorino Maria Gonçalves <Janelhas.
16 -Maria
Elisa Lagoa Hiheiro, filha do tenente-coronel
Custódio José Ribeiro.
f

5.· grupo

1 -l\Iaria
j -

Eduarda Teixeira ),[endes, filha do capitão
Jo é Rodrigues da Silva Mendes.
Muria J osé de Sousa e Brito, filha do primeir.i
tenente de marinha Alfredo Maria de Sousa e
Brito.

Praças
1." grupo

de Castro, filha do primeiro sargento músico Francisco Fornamles do
Castro, falecido.
2 - ::'IIaria Amólia Lopes Snntos, filha do primeiro cabo
ferrador José da ~ilva LOP<'R, falecido.
3 - Carminda Elvira dos .'autos Silva, Iilha do primeiro
sargonto de marinha ~\.ugUi:ito da :--\il\·aBompostn.,
falecido.
1-

Odília dos Anjos Barbosa
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789 -

Mal'la. Eugénia de Oliveira Santos, filha do sargento
aj udante de marinha Eugénio Luiz dos Santos,
falecido.
Gisela da Costa Duarte,
filha do primeiro marinheiro
Joaquim
da Conceição
Duarte,
falecido.
Maria Violante Ribeiro, filha do segundo sargento
músico Américo de Lima Ribeiro, falecido.
Isabel Maria da Costa, filha do primeiro sargento
de marinha Manuel da Costa, falecido.
Maria Ludovico
Gonçalves
Santana, filha elo primeiro sargento
Artur Ludovico
Santana,
falecido.
Maria Luíza de Castro Morais Lourenço,
filha do
primeiro sargento de marinha Faustino Lourenço,

falecido,
10 - Maria Carrêtas

Rodrigues, filha. do sogundo sar. gonto António José Rodrigues,
falecido.
11- Emília dos Santos Cochicho, fillui do segundo surgflnto mostro do coruetoiros
Joaquim António
Cochicho, falecido.
•
12 -1\1aria
da Concoiçâo de Almeida Fernandes,
filha
do primeiro sargento 'I'omaz Josó IIarthley Fernandes, falecido,
13 - Maria Alborta Fernandes
do Sousa, filha do sar,
gento ajudante Sebastião de Sousa, falecido .•
14 - Patrocínia
Vonturn.
'1'1'ist110, filha do primeiro
cabo forrador
Frunoisco Rodrigues
'I'ristão, falecido.
..
13 - Maria Alico de Castro Braga, filha do primeiro
sargento ,vü-iato Vieira Braga, falecido •
. 2.· grupo

1-

Conceição

Ribeiro,

hoiro Dclgudo,

.filha

.

.

do sol.dn do .Iouquim

Ui-

faloci<lo.

1Iaria de Lourdos (do Sonsa li'i~llcirc(lo,
Illha do
• segundo sntgento Antóuio
Fi~lIeiredo', falt\l,jdu.
3 ~ :\Iul'ia do Lourdes
Uiboit·o da i:lilvn, filha do fI'~undo sargento .JosÓ :\faria da Sih'a, fulccirlo4: -"- Albertina de Almeida Dmnascl'uo, filha do s(l~lInrIo
sargento
do marinh.i .Luciano ele Jesus Damus
~

Cl'no, fnll'cido.

.

Horta Corqueira Pil1l(\lltol, Jilhil do sargcnto
ajutlant(\ BlIJlto Corroia Pinwntd, fa.lu:lclo.

5 -l\f;.tria.
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4.° grupo

1 - Júlia Cordeiro Martins, filha do cabo clarim de
marinha António :\fartins, falecido.
Civis
.7.° grupo

1-

Maria da Graça de Afonso Ribeiro, filha do civil
José Afonso Ribeiro.
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

•

Nos termos do artigo 13.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com as alterações do decreto
n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927 (Ol·dem do Exército
n.? 6, L." série, de 15 de Junho de 1927) e para efeitos
<lo respectivo provimento, faz-se público que, pelo Conselho de Instrução, foram declarados vagos os lugares
de professores das:
1.a cadeira - Geometria aplicada. Desenho militar.
Fotografia.
24.a cadeira - Mecânica aplicada às máquinas. l-Etquinas térmicas. Automóveis e aparelhos aeronáuticos.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do regulamento para o provimento dos lugares do magistério
da Escola do Exército, aprovado por decreto n. ° 13:761~
de 13 de Junho de 1927 (Diário do Governo n.? 121,
1.:1. série, de 13 de Julho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na Secretaria desta
Escola, até às 15 horas do dia 20 de Dezembro de 1938,
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 Sessões, 17 de Outubro de 1938. - O Secretário, Tadeu do Sacramento Monteiro, major de infantaria.
(Publicado
no suplenicnto
ao ))icíl·io do Gocêrno
2.a série, de 22 de Outubro de 11)38).

II. o

216

Obituário

1938
Julho 30 Agosto

21-

Alferes mil icinno de infantaria Abraão flui Carlo
Cerveira de Albuquerque de Ol ivr-ira,
Tenente reformado Duarte José da ASbllllção Júnior.

'
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12 -

Major reformado
Severino
Gonçalves
Guerreiro
Chaves.
12 - Capitão, na situação de reserva, Joaquim Carlos
Pereira.
12 - Capitão reformado António Tibúrcio de Mazalhãis.
14 - Coronel, na situação de re~crva, Alfredo n'ltlduíno
de Seabra Júnior.
15 -Major
reformado, José Faria Lapa.
19 - Tenente vetcrinürio,
no quadro, António José de
Miranda Lopo.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 20, 2." série, de 1937, p. G74, L 13."
(' 14.', onde se lê: «do batalhão
L1e metralbadorns
n.? 2", deve
ler-se : «do rpg'ill1ento L1einfantaria H.O 20".
Na Ordem do Exército n.? 7, 2.' série, L10corrente ano, p. 335,
1. G.a, onde se lê: «comandante de esquadrão", deve ler-se: «comandante de grupo».
Xa Ordem do Exército n.? 13, 2.' série, do corrente alio. p. 59!,
I. 15', onde se lê: «Manuel Gonçalves Terreiro", deve ler-se: «Manuel Gonçalves Pereira».
X a Ordem do Exército 11.° 11, 2." série, (lo COITPnt.. alio, p. G6;),
1. 13.", onde se lê: «ATltÚllio,,)(lt~l()
ler-se: «Autouiuov ; ]I. G92,
I. ~5.·, onde se lê: «Pernão :\r arques Lopes", deve ler-se: «Fernão
:_\[arques G ornes».

António de Oliveira Salazar,
Está conforme,

o

Ajudante General,

MINISTÉRIO DA GUERRA

Ordem

do Exército
2.9

N.O 16

o

Série

26 de Novembro de 1938

Ministro da Guerra faz publicar:

DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêruo da República Portuguosa, pelo Mi
nistro da Guerra, nomear o tenento do aeronáutica Manuel Pedro do Sousa Franklin para freqüentar o curso
de engPllharia ueronántica em Itália, Ao referido oficial
sorá foito o abono da ajuda de custo de 1 libra diária,
,para o que está inscrita a respectiva verba na alínea e)
do n.? 1) do artigo 90.°, capítulo 4.°, do orçamento do
Ministério da Guerra do corrente ano, conforme o decreto fi.o 29:075, de 22 de Outubro de 1938.
Ministério da Guerra, 26 de Outubro de 1938.
O Subo
Secretário de Estado dn Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Vi"ada polc Trlbunnt de Contas cm 10 do 1'1'"0' ombro do 1038. Niio
sno duvIdos

Ministério

omotumcn

tos, nos termos

da Guerra - Repartição

do docroto

n.· 22:257).

Geral

Nos termos (lo decreto n. ° 1G:070, do 25 de Setombro
de 192 , manda o GO\'ÔI'1I0 ela República Portugue.sa,
Jll'10 :.\liniHtl'O da Guerra, conceder a D. I~vnngohr:a
Pumplona do Brito llettoncourt, viúva do tenente LUlZ
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Gonzaga de Brito Bettencourt, a reversão ela cota parte
do subsídio mensal de 6;$ que percebia sua filha Maria
Margarida Ornel as Pamplona ele Brito Bettencourt, a qual
contraía matrimónio em 1 de Setembro do corrente ano.
Ministério ela Guerra, 31 de Outubro de 1938.- O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernandc elos Santos
Gosta.
(Visada pojo Tribunal elo Contas om 10 do Novombro do 1038. Não
são devidos

. 11-

emolumentos,

MUDANÇAS

Ministério da Guerra _I.a
Por portarias

nos termos

do decreto

n.? 22:257) .

DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.a Repartição

ele 15 de Outubro findo:

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Manuel Vilhena de Melo
Sampaio, que de regresso do Ministério das Finanças
se apresentou em 7 de Outubro de 1938, por ter sido
dispensado do serviço da guarda fiscal, preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Visada polo T'rtbunal do Contas, com a anotação
devidos omotumontos,
nos termos do decreto

do não serem

11.° 22:257).

Adidos

Capitão, do regimento de infantaria n.? 15, Plácido
Baptista Bravo da Costa, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dopondente do Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
devendo ser 'considerado nesta situação desde 28 de
Setembro de 1938.
Tenentes de infantaria, da escola prática da arma, Cristóvão do Anjo Vidigal e Emílio Mendes Moura dos
Santos, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço depoudontes do Miaistório das
Colónias, na Companhia de Moçambique, nos termos
do artigo 18.0 do decreto n. o 11 :243, de 20 de Outubro de 1925, devendo ser considerados nesta situação
desde 6 de Outubro de 1938.
Tenente, do regimento de cavalaria n.? 7, Eduardo de
Madureira Proença, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, nos termos da segunda parte

Z.a Série
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do artigo 2.° do docroto n." 13:308, de 23 de Março
de 1927, devendo SOl' considerado
nos ta situação desde

5 do Setembro do 1938.
(Anotadas

pcro Tribunal

de Conta,

em 12 do Novembr-o de 1938).

Reserva

Coronol do infantaria,
adido, em serviço no Ministério'
do Interior, na polícia elo segurança pública, José Martios Carneira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei
n.? 2i:l:40J, do 31 do Dezembro
do 1937,
por ter atingido o limite elo idade, devendo SOl' considerado nesta situação
desde 6 de Outubro de 1938.
Capitãis do infantaria, no quadro da arma, Luiz Pereira
Fucoira, do q uartcl general da 3." reO"ião militar,
Nicolau
de Luizi e, do distrito
de roc~utamento
e
reserva n.? 19, Amílcar do ~IonrrtO Gamelas, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404,
de 31 do Dezembro do 1937, devendo ser considerados
nesta situação desde 26 do Sotembrc <lo 1938.
(Visadas polo Trihunal
duvides cmotumontos,

do Contns, com a anotação de não serem
nos tui-mos do docre to u.v 22:2.17).

Tenento do artilharia,
adido, com liconca ilimitada, Caetano de Carvalho Montês, nos termos da alínea c) (lo
artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dozembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação
desde 26 <le Setembro do 1938.
(Visada

po!o Trihuual

\ Idos umo lumuntos ,

110Contas, com a anotucão do SOl'OIU do ..
termos do ducrvtu n .? ~2:257).

1I0S

Reforma

Major, na situação de reserva, Eduardo Dol~m, nos termos da alínea a) do artigo 2.0 do decreto-Icin." 28:.4~4,
de 31 de Dezembro de 19in, por ter atingido o limito
de idade , devendo ser considerado
nesta situação desde
15 do Outubro do 1938.
[An otndn pelo Tribunal

do Contns om 1~ do No\'omhro

do 1935).

Capitão

do rosrimento do infantaria n.? 1, José Jacinto
't>
1
.
')od
Figueiras,
nos termos da alínea b) (O arttgo .... . o
decreto-lei n.? 28:404, do :31 do Dezembro d.o 1937,
por tor sido julgado incapaz de todo o sorvJ90 ~ola
jun ta hospitalar do inspecção, devendo 801' consHloI ado
nesta situação <1e8(10lU de Setembro do 1038.
(Visada pelo Trihunal do Contas, com n nnot:\C;ã~) ~~.~,~;)sorOln
ôtlvidos crnolumuntos, nos tormos do ducroto n .... 2... ;.> •
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Por portarias de 22 de Outubro findo:
Adidos

Tenente,
do batalhão de caçadores n." 7, José Joaquim
Capela,
por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de servico dependente do Ministério das
Colónias, nos termos da última parte do artigo 2. ° do
decreto 0.° 13:300, do 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado
nesta situação desde 20 de Outubro
de 1938.
Tenentes:
do regimento
de infantaria n,? 18, Domiogos
António
dos Santos, médico,
da 2." companhia
de
administração
militar, Guilherme
António do Amaral
Abranches Pinto e do serviço de administração militar,
da Coudelaria
Militar de Alter, José Eduardo Correia,
por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões ele serviço dependentes do Ministério das Colónias,
nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de
23 de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente,
desde 17, 8 e 20 de Outubro de 1938.
Alferes do serviço de administraçüo
militar, do regimento
de infantaria n. ° ü, Joaquim Rodrigues de Carvalho e,
do batalhão de caçadores n. ° 1, Elisiário Garcia Leandro, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço dependentes
do Ministério
das
Colónias, nos termos do artigo 9. ° do derreto n.? 13:300,
de 23 de Março de 1927, devendo sor considerados
nesta situação desde 20 de Outubro de 1938.
(Anotadas

polo Tdbul1111

do Co nt ns om 1 do Novoml)1'o do 1938).

Tenente médico, do regimento
de infantaria n. o 16, Ricardo Pedro Chaves de Almeida, nos termos da alínea c)
do n." 4.0 do artigo 10.° do decreto D.O 17:378, de ~7
de Setembro
do 1929, por lho ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerndo nesta situação
desde 17 de Outubro do Hl38.
,

(Anotada

polo Tribunal

do Coutas

oru ,1 do Novembro

do 1938).

Disponibilidade

Coronel
do infantaria,
adido, J ocl Ilenriq ue Gomes
Vieira, que de regresso de comissão civil do Ministório
das Colónias 50 apresentou em 18 de Outubro do 1938.
Coronel do serviço de adminietração
militar, adido, <1irçctor das oficinas gorais de fardamento
o calçado,

2," Série
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Ilcnriq ue Linhares de Lima, por ter sido exonerado
a seu pedido do referido cargo, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1938,
Tenente do serviço de administração militar, adido, em
serviço na fábrica de cartuchame e pólvoras químicas,
Fernando Raposo do Oliveira, por ter deixado de
prestar serviço na aludida fábrica, devendo ser considerado nesta situação desde 19 do Outubro do 1938.
(Visadas polo Tr lhun al dr- Contas, com a anotação do não sorom
dovtdcs omolumontos, nos termos do decreto n," 22:257).

Reserva
Tenente-coronel módico, do hospital militar auxiliar de
Chaves, José Augusto da Silva Xavier Nogueira e capitão, do batalhão de caçadores n.? 3, António Joaquim
Alves Melão, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 do Dezembro de 1037,
por torem sido .i ulgados incapazes do serviço activo
pela .i unta hospitalar do iuspecçâo, devendo ser considorados nesta situação, rospectivamento, desde 19 e
26 do Setembro de 1938.
(Visndns pr-lo Tribunal (lo Contus, com fi anotnçâo do não serem
devidos emotumr-nto»,
1108 termos
do decreto 11.° 22:257).

Reforma

Coronel Constantino Augusto dos Santos e major Manuel Francisco Mmncde, ambos na situncão de reserva, nos termos da alluoa a) do artigo ~,o do decroto-loi n.? 2H:404, de 31 de Dozcmbro de 19i37, por
terem atincido o limite do idade, dovon(~o ser considerados ncO~t<\
situação desdo 19 do 9utubyb de, 1038.
(AnOI1"I" polo Trihullal

do Conta,

1'1111 d" N,u,omhro

do 1038),

Por portaria de 24 de Outubro findo :
}

(' Is.ulll pulo 't'r-lbun n l tiO Coutas, com a tlnotRt:ão do nâ c serutu
dcvld os 01110111111 nltl J nos t ormos do decreto 11.° ~2:2.j7).

Ouadro da arnla de cavalatia

J

T!'lH'ntc d c1tyaTnria, adido, Joito JORO '<1(, F!g,icil'l'do
(lnspar, que do rogl'psso do ~Iini:-!t~J'ibdó Intórlor s,o
apr soutO!! m:?!l: de. Ontiibro ,Bt' 1?38, por te~, delxad'o do pl'('star ~('t' "1(:0, a sou p('~,d~l na 1!9U1"lt,de
sü'l'urança púhlica, prt'enchondú vng~, no rcsp! etlvo
quadro.
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P01~portarias de 29 de Outubro findo :
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Manuel Nascimento Vieira,
que de regresso
do Ministério das Colónias se apresentou em 8 de Outubro de 1038, preenchendo
vaga
no rospoctivo
quadro.
(Yisada. pelo Tribunal (lo Contas, tom a nnotnção do não sorom
devtdo s emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Adidos

Mt\j 01', do grupo indepondonto
de artilharia
de' montanha n.? 15, José João Pinto da Cruz Azevedo, por ter
sido requisitado
para descmpcnhur
uma comissão de
serviço dependente
do Ministério das Fínunças, como
administrador
da Casa da Moeda, devendo ser considera.lo nos ta situaçâo desde 15 de Outubro do 1938.
(Auot ada pe lo Tr Ib unü l do ('011 tas em 21 do Novembro

do 1938).

Capitão

de infantaria,
ajudante <lo campo do general comandante
da 4." região militar, Manuel Josó Bruno
Machado e tenente, do regimento do infantaria n. o 8,
António Rodrigues, por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões do serviço dopondontos
do
Ministório
das Finanças,
na guarda fiscal, devendo
SOl' considerados
nesta situacâo , respoctivumente,
desde
24 e :?O do Outubro de 1038.
'I'enentes : do regimento de infantaria 11.° 11, Alfredo dos
HantoR, \10 batalhão
do caçadores n.? G, João Lopes
e miliciano, do extinto quadro ospocial, do batalhão
do cucadoros n.? 4, Francisco
José Dentinho, por terem sido requisitados
pura dosempónhar comissões de
serviço
dopondcntos
do Ministério
do I uterior , na
guarda nacional republicana,
devendo SOl' considerados nesta situnçllo, o segundo dosrlo 24 e os restantes
desde 20 do Outubro do lmS.
(Auo tadn-, po!o 'I'r-lbunul d" Contas

em 12 do _. o, ombro de 1938).

Reserva

Coronel,

(10 engenharia,
adido, com liconea
ilimitada,
Francisco
1\faria J Iouriquos, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 (lo decreto-lei n. o 28:404, de
31 do Dezembro ti (I 1Ç)37, por ter atingido O limito <lo
idudc, devendo S0l' eonsidcrado
nesta situnção desde
12 de Setembro de 19;38.
graduado,

(\,'18l\rla

devldol

])(\10 'I'r.íbu nnl do Cuntns, (.'0111n nllotnçilo
do nn.o sorem
lJlnOIUlnouto~, 1I0S tormos do docl'oto u.o 22:2(7).
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Majores: de artilharia, em serviço no Ministério das Colónias, Jacinto José do Nascimento
Moura e de engenharia, professor da Escola <lo Exército, António Maria Neves de Carvalho, ambos adidos, nos termos da
alínea f) do artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, substituído pelo decreto n. ° 28:484, de 10 de Fevereiro
último, devendo ser considerados
nesta situaç-ão desde
31 de Dezembro do ano findo.
(Visadas polo Trihunal
devídos emolumentos,

do Contas, com a anotação do sorom
termos do do ercto n ,? 22:2(7).

~lOS

Major, do regimento

de artilharia
de costa n.? 2, José
Silvestre e capitão, do distrito de recrutamento
e reserva n.? 2, Manuel Agudo, ambos do extinto quadro
auxiliar de artilharia,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, 0.0 31 de Dezembro
de 1\")37, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde
7 e 9 de Outubro de 1938.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 15, Josó Francisco dos Santos, nos termos da alínea a) <lo artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite de idado, dovondo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro do 1938.
IVlsadas pelo Tribunal do Coutns, com a anotação do n1\o serem
devidos omoluruen tos, nos ecrmos do decreto n.o 22:2(7).

Reforma

Tenente-coronol,
na situação
do reserva,
Josó Maria
:\[urques, nos termos da allnea a) do artigo 2.° do
decreto-lei
n.? :2K:4()-!. de :.H do Dezembro
de 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo SOl' considcrnd o n sta situaçilo desde 24 de Outubro do 1938.
Tenente-coronel
Munuel do Mesquita
major Manuel Coutinho Vassalo, ambos na situuçiio do reserva, nos termos (la alín ia b) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404,
do :31 de l iezem hro do }Çl;37, pOI' terem sido julgados
incapazes de todo o sorviço pela junta hospitalar do
inspecção,
devendo ser considerados
nesta situ <l<:,ão,
respl'ctinllllonto,
desde 1 e 17 de Outubro do 1938.

°

(Anotada

pulo 1ribunnl

do Cout as

001

12 de Novomb ro do 1938).

Baixa do serviço

Üapitfto médico auxiliar do exército, na situação de 1'0sorva, .T úl io Lopes Ribeiro, nos termos <lo § 5.0 do
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artigo 61.0 do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerados
nesta situação desde 1 de Julho de 1938.
(Anotada

polo Tribunal

do Couta.

em 12 do Xoyemuro

de 1938),

Por portarias de 5 do corrente mês:
Adidos

Capitão, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, José Honorato Gomes Pereira,
por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
das Fiuanças, na guarda fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 1 de Novembro
do 1938.
Tenonte,
do regimento
do cavalaria
n." 1, Carlos Alberto da Costa Botolho, por ter sido requisitado para
desempenhar
uma comissão de serviço dopondonto do
Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerado
nesta situação
desde
29 de Outubro de 1938.
(Anotadas

polo Tl'lhunal

do Contas

om 12 do Novembro

de 1938).

Reserva

Major miliciano
módico, do extinto
quadro
especial,
adido, em serviço na fábrica de munições do artilharia, armamento
o viaturas, José Bernardo
Correia Ribeiro, nos termos da alínea a) do artigo 31.0 do decreto-lei
n." 28:402, de 31 de Dezembro
do 1937,
substituído
pelo decreto-lei n." 28:484, do 19 do Fevoreiro último, devendo ser considerado
nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visa'la
polo 'I'rfbun al do Contas,
dovldos emotumoutos,
nos termos

com a anotação
<lo serem
do decreto n.? 22:257),

Major farmacõutico , da delegação
D.O 5 da Farmácia
Central
do Exórcito,
Rodrigo Eatovos Gusmão, DOS
termos
da alínea a) do artigo 31. o do decreto-lei
D. o 28:.,1,02, de 31 elo Dezembro
elo 1037, substituído
pelo decreto-lei n.? 28:484, de 19 do Fovoreíro último,
devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de
Dezembro do ano findo.
Capitão, do regimento
de infantaria
n.? tl, Crispim Soares Gomes, nos termos ela alínea a) do artigo 1.0 do
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decreto-lei
n.? 28:404, do 31 do Dezembro
de 1937,
por ter atingido o limito do idade, dovendo SOl' considerado nesta situação desde 18 do Outubro do 1938.
Capitão miliciano médico, do oxtinto quadro especial, do
hospital
militar principal
do Pôrto, Joaquim
Alves
Correia de Araújo, nos termos da alínea a) elo urtico
31.° do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dozombro de
1937, substituído pelo decreto-lei n.? 38:484, de 19
de Fevereiro
último, devendo ser considerado
nesta
situação dosde 31 do Dezembro do ano findo.
(Visndas pelo Tribunal
devidos omolumentos,

elo Contas com a anotação do não serem
IIOS tÚl'Jn~)s do decreto
n.? 22:257).

Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial,
do hospital militar regional n. ° 2, Jacinto de Freitas
Morna Júnior, nos termos da alínea a) do artigo 31.°
do decreto-lei n. ° 28:402, de 31 do Dezembro do 1937,
substituído pelo decreto-lei n. ° ~8:484, do 19 do Fevereiro último, devendo SOl' considol"lt<10 nosta situação
desdo 31 de Dezembro do ano findo.
Capitãis cbefos de banda de música, do batalhão de caçadores n.? 1, José Marin Cordeiro c, elo batalhão do
caçadores
n .? 4, J'osé Luciano da Graca, nos termos
da alínea e) do artigo 31.° do decreto-lei n ," 28:402,
do 31 de Dezembro do 19:37, substituíuo pelo decreto-lei n.? ~8:484, do 10 de Fevereiro último, devendo ser
considerados
nesta situa<:ão desde 31 de Dezembro do
ano findo.
(Visadas pelo Trihunal do Contas, com ti. anotação tIo serem dovídos onlolumentos,
nos lermos do docro to n.? 22:257).

Tenente
de infantaria
da enrreiru do tiro «Vor~uoiroDllcla Soares» Basfiio de :\Iendon<;a ..[obro Marreiros,
110S termos dt~ alínea c) do artigo L" do decreto-lei
11.0 2~:404, do 31 do Dezembro
d0 1937, dovondo ser
considerado
nesta sitU1H~ã() desde 10 do Outubro do

19:38.

(\'iRlula p4.'10Trihunnl do Contn~, com l\ nTlotnç!l.~) (~~~.~~osorom
dodtlos omolullIontos, nos tOl'mos d.o docroto II. ...... _.)7).

Oficiais milicianos de reserva
Capiti(iK Carlos Pinh0iro Falcão HO<1rigIWS c Francisr,o
~\.llt6nio (lo :\[Ut08 :\(cnüps (' t( Jlpntc, da 1." cornpa.nluH
de saúde, .\ll1al·ino Pt'reira {'astilho, to(los mil~cianos
farmucputicos,
liceJJciados, JJOS tl'rmOH do § .3.° do
artiO"o Gl.0 do (Iceroto n.o 12:017, do 2 do Agosto de
1926, por terom atingido o li Illito de ida.do, dovendo
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ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde
28, 29 e 17 do Outubro do 1938.
Tenentes milicianos médicos, licenciados, do batalhão de
caçadores n, o 7 , José Bonifácio da Silva e, da 3. a companb ia de saúde, José de Magulhãis Meneses, 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 SOl' considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 14 e 10 de Outubro de 1938.
(Anotadas

polo 'I'rfbunnt

de Contns

om 12 de Novembro

de 1938).

Reforma

Coronéis José Francisco Correia Leal e Mariano Augusto
Choque Júnior e tenente-coronel
José Manuel Anes
Baptista, todos na situação de reserva, nos termos da
alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, por torem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
nesta situação, o primeiro desde :1 e os restantes
desde [) do Novembro
do 1938.
Tenente, na situação de reserva,
João Martins do Barros, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:40-1:, de 31 de Dezembro do HJ37, por ter
sido julgado incapaz ele todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado
nesta
situação desde 24 do Outubro de 1938.
(Anotadas

1'010 'I'rlbuu al do Contns

om 12 do Xovcmbro

do 11138).

Baixa do serviço

Majores António da Cruz o João Augusto Fernandes da
Costa 'I'ab orda o capitãis Augusto Ferreira
da Cunha
Leal, José do Almeida e Grogório
elo Oliveira Casquilho, todos milicianos mé<lieos de reserva, nos termos do § 6. o do artigo G1. o do decreto n. o 1~:017, do 2
de Agosto do 1026, por terem atingi<lo o limito do idade,
devendo ser considerndos
nos ta situação , respectivamente, dosdo 3, 4, ]4, so e 23 do Outubro de 1938.
Capitãis módicos auxiliares do exército, na situação do
reserva, Carlos Jnimo Plácido do Custro Abreu, Agostinho Pedro Nunos o António .Joito Pimenta Frunca,
nos termos do § 5.° do artigo G1.° do decreto n.? 12:017,
do 2 do Agosto de l!l2H, por terem atingido o limito
do idade, devendo SOl' cOllsid(,t'ado:-; nosta situnçãc,
rospoctivamento,
desde 5, 19 e 21 do Outubro de 1938.
(Anotadas

pejo T'rlbuu nl d. Contas

"mI2

<lo ?io\l'llll.ro

do lnS8).
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P01' portarias de 12 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenentes
de infantaria,
adidos, Manuel Maria Coelho
Júnior o António Rodriguos de Moura, que de regresso
do Ministério do Comércio e Indústria
se apresentaram om 11 de Novembro do 1938, por terem deixado
de prestar serviç-o no Instituto Geográfico e Cadustral,
preenchendo
vaga no respecti vo q uadrc.
(Yi~ada pejo 'I'r.lbun al do Contas, com [I. anot açâ o do uâo serem
devidos emolumcutos , 1105 termos do decreto 11,° 22:237).

Tenente de infantaria,
adido, com líconçu ilimitada, José
Coelho de Jesus Pacheco, quo se apresentou
em 1 de
N ovembro de 1938, preenchendo
vaga no respectivo

quadro.

(Yísndn pelo Tr-lhuunl rlo Coutas, com a anotação do sorom dcvldos cmolumeutov,
nos termos do decreto n.v 22:257).

Adidos

Capitão do cuvnlaria,
(la Escola do Exórcito,
Amadeu
Enceta l\fartins, por ter sido nomeado provisàriamonto
mestre de equitação da mosma Escola por portaria do
25 do Agosto de 1038.
[Auo tudu polo Trtbuna

l do Coutas

cm 21 do Ncvomln-o

do lD3S).

Tenente de cavalaria, da oscola prática da arma, Arna~do
Dionísio Carnoiro de Sousa e Meneses, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comi~são (lo serviço dependente
do Minístério das Colónias, nos termos <lo artigo :31.0 (lo decreto n.? 113:309, de 23 do
::\Iar<,'o de 19~7, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Novembro de 1938.
(Anotada

pelo Tr-ibunn l .10 Contas

om ln do Xuvornbro

do 1938).

Disponibilidade

Tenonto

do urlministrnção
quI' se aprosontou

do sorvico

túuio Vonturu,

do 1938, por ter deixado

militar,

adido, Au-

em 11 de K ovombro

de prestar

serviço

na ::\fanu-

t ·u(:'(o ::\lilitar.
(Visndtl pnlo 'I'rtbuna l do Contas, eom tt nnotll\·ã~ ~~})I;.tO)surem
devhlus «motumeutos,
110d termos
do decreto 11. _~ ... ;)1.

Reserva

Coronel
do regimento d(, cavalaria n.O 5, António .Joaquim 'do Faria, nos termos da alínPtt c) do artrgo 1.0
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do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de
Outubro de 1938.
Coronel do serviço de administração
militar, em disponibilidade,
da comissão do contencioso,
Henrique Linhares de Lima, nos termos da alínea a) do artigo 1.°
-do decreto-lei n.? 28:404, de 31 elo Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite ele idade, devendo SOl' considerado nesta situação desde 24 do Outubro de 1938.
(Visadas pelo 'I'ríbunaí do Contas, com a anotação de não serem
devidos omolumontos,
nos tormos do docroto n.? 22:257).

Major do artilharia,
da direcção da arma, José Carvalho
elo Espirito Santo, nos termos ela alínea.f) do artigo 31.°
do docreto-Iei n. ° 28:402, de 31 ele Dezembro de 1937,
substituído
pelo decreto-lei
n. ° 28:484, de 19 de Fevereiro último, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
Capitão de aeronáutica,
do grupo de uviação de informação 11.° 1, Carlos Felner Arnntos Pedroso,
nos
termos
da alínea d) do artigo 31.° do decreto-lei
11.° 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, substituído
pelo decreto-lei n. ° 28:48J, de 19 de Fevereiro último,
devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de
Dezembro
do ano findo.
Capitão de aeronáutica,
do depósito de material aeronáutico, Eduardo
Lõbo Santos Moreira,
nos termos
do artigo 31.° do decreto-lei n." 28:402, ele 31 de Dezembro de 1937, substituído pelo decreto-lei n. ° 28:484,
de 19 de Fevereiro
último, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro
elo ano findo.
(Vls adas pcl o Tribunal
víd os ornotumcntcs,

do Contas, com a nno(a550 do sorom dotermos do docroto n , 22:257).

IlOS

Capitão do extin to quadro auxiliar de artilharia,
do regimento de artilharia
do costa n. o 1, J osé dos San tos
Carramatc,
])OS termos
da alínea a) do artíco 1.0 do
decreto-lei
n.? 28:404, do :31 do Dezembro Ode 1937,
por ter atingido o limito do idade, devendo ser cousidorad o nesta situação desde 27 do Outubro de 1938,
(Y.tAndn polc 'I'rfbun nJ de Contns, com a nnouu-ão do uno serem
devidos ornotumontos,
nos torlllos do. doc,'otô 11.° 2:!:257).

'I'ononto

do extinto quadro auxiliar do artilharia,
do 1'0de artilharia.
ligeira n.? 2, Manuel PilHO
Curado, nos termos da allnoa c) do artigo 31.0 do
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decreto-lei n.? 28:·102, de 31 de Dezembro
de 1937
substituído
pelo decreto-lei
n." 28:484 de 19 de Fe~
verei 1'0 último, devendo ser considerudc nesta situação
desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Visada pelo Tribunal
vldos omolumontos,

de Contas,
nos termos

com fi anotação 'do serem
do docreto H.O 22:257).

de-

Baixa do serviço

Capitão miliciano médico de reserva António Noguoira
Meneses de Almeida, nos termos do ~ 5.0 do artigo 61. °
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro do 1938.
(Anotada

P01'

portaria

pelo Tribunal

de Couras

em 19 de Novembro

de 1938).

de 19 do corrente mês:

(Visada!"i polo Tribunal
devidos emclumontcs

de Contas,com
a nnot ação de não serem
, nos termos do doceoto n.? 22:207).

Reserva

Capitão,
do rogimento
de cavala ri a n. o 4, António do
Almeida Garcia e Sousa, nos termos da alínea b) do
artigo 1.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 31 de Outubro
de 1938.

111- PROMOÇÕES

Ministério
POI'

da Guerra _I.a

portaria

Direcção

Geral-

2.:1 Repartição

de 6 de Aqoeto do corrente ano:

(Visada polo TrlbuJlnl do Contas em ~ do Novombrn do 1938. São
dovldcs omolwnontos,
nos rormcs do dacroto 11.° 22:2b7).

Adido

Capitão do serviço de administrac:ão
militar, (,. t~nen~e
do mesmo serviço, adido, em serviço no MllllstérlO
das Colónias, Artur Paiva Garcia de Carvalho.
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Por portarias de 22 de Outubro findo:
Hospital militar principal de Lisboa

Tenente-coronel médico, o major médico, sub-director,
João Pedro Medeiros de Almeida.
Hospital militar regional n.· 3

Major módico, director, o capitão médico, do hospital
militar auxiliar de Belém, José do Moura Neves.
(VIsada. pelo Tr-tbnnal de Contas, com a unotação do serem de ..
vidos emolumentos,
nos termo ...do decreto O.lI 22:257).

Nos termos da alínea a) § 1.0 do artigo 35.° o § 1.0
do artigo 37.° do docroto n.? 21:3G5, de 22 de Abril de
1932 :
Regimento de infantaria n.· I

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, liconciados, Luiz
Pereira Cardoso 'I'orres, António Coelho de Aç'a Castol-Branco, Tomaz Gonçalves do Andrade, Casimiro
Antunes Salvado, Gustavo Adolfo Gomes do Brito
Pitschillor, Arnaldo Mota Rebêlo , Rui Correia Arez,
José Ribeiro do Albuquerque, Sérgio Ismael Freitas
Soares, António Lopes de Sousa Santos, Fernando
Jordão da Silva Dias, Jaimo António Baptista Andr a
Ferreira, Augusto da Veiga Cardoso Pinto Queiroz.
Joaquim Pena da Costa, Armando Fragoso da Silva
Ribeiro, José 'I'eixoira Pessoa, Álvaro de Castro Ferreira, Fernando Vital' Marques l"onseca, Arlindo da
Fonseca Mar atá, João Severino do Canto Pereira Gago
da Câmara, Jorge Brito dos Suntos, Valdomar de Oroy,
José Inácio Rostani da Silva, Alberto Augusto do Brito
Scixas, Ilenriquo Grangor Pinto, João Pedro Barjona
da Costa do Sousa Macedo, Júlio Césur da Silva Goncalves, Domingos Maria do Avilo« LObo de Almeida
Melo e Castro, Fornundo Alfredo do Barros Almeida,
José Eugénio de Matos Duarte arais, A lborto Carvalho
Reis
unha, Elisou Mário Daniel Favita, Vasco de
Almeida Rocha, Joaquim 1<rance Esguelba, Mário
Homem Bollino , Manuel Eusébio dos autos Ramires,
Francisco dos Santos Martins Romão, António Borges
Salvação, Luiz Joaquim dos Santos, António Barhas
Monteiro 'I'õrros, João do Carmo Corroia Botelho,
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Carlos dos R;eis Arruda,
Joaquim
Cordeiro
Jacob,
Carlos ele A::;SlS GOlllão, Rui do Sá Mesquita Tavares,
José Dias Pires Teixeira, Joaquim dos Santos Mimoso
Mendes, Jorge N unos Torreira
ele Sousa, Mário Luiz
Machado Campeüo, Leopoldo
Gualter ele Ficueiredo
Gomos, Hugo Casimiro Vidal Júnior, Carloso Alberto
Vieira Serra Pereira,
Luciano Alvaro
dos Santos
Mário Borgos de Macedo, Germano da Fonseca Sa~
carrão, David Alexandre
Macedo Ribeiro e Mário dos
Santos Leitão, contando todos a antiguidade desde 1
do Novembro de H137.
Regimento de infantaria

n. o 2

Alferes miliciano de infantaria, liconciado , o aspirante a
oficial miliciano do infantaria,
licenciado, António Simões, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1937.
Regimento de infantaria

n. o 3

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspírnntes a oficial milicianos J() infantaria, licenciados, César
Pinto de Amorim, Rui Alvaro do Castro Rosa e Guilherme de Freitas Bessa, contando
todos a antiguidade desde 1 do Novembro de 1937.
Regimento de infantaria

n.· 4

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
liconciádo, José Elesbão ~fansinho da Graça, contando a antiguidade desde
1 do Novembro de 1937.
Regimento de infantaria

n.O 6

A lferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados,
Eugénio Vieira o José Robôlo Castelo Branco da Gama,
contando nmbos ti antiguidade
desde 1 do Novembro
de 193í.
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de in fantaria, licenciado, Adolino 1~0d riguos Costa, contando a antiguidade
desde 1 do N 0vombro de 1\)37.
Regimento de infantaria

n.· 8

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os nspirant s a orrcial milicianos de infantaria,
licenciados, José
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Avelino Alves de Castro, Antão Santos <Ju Cunha,
José Bento Rodrigues da Cunha Azevedo, Alvaro dos
Santos Ferreira, Joaquim Albino Braga Matos e Alvaro da Silva Esteves Pereira, contando todos a antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.
Regimento de infantaria

n.O 10

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Manuel Vicente Rodrigues Pires, Francisco Gonçalves
Cavaleiro de Ferreira e Artur Cândido Camisa, contando todos a antiguidade desde 1 de Novembro de
1937.
Regimento de infantaria

n.O II

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, José Parada,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes milicianos de infantaria, liconciados, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Joaquim Pires Gomes o Américo GarciD, contando ambos
a antiguidade desde 1 de Novembro do 1937.
Regimento de infantaria

n. ° 13

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Vítor
da Silva Garcia, Manuel Alves Coelho, Aniceto da
Costa Santos e António Celestino Cruz, contando todos a antiguidade dosdo 1 de Novembro de 1937.
Regimento de infantaria

n. ° 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Dimas do Almeida Duarte Lima, contando a antiguidade desde 1
de Novombro de 1937.
Regimento de infantaria

n.O 16

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, lic nclado, Manuel
Leal, contando a antiguidade desde 1 d Novembro do
1937.
Regimento de infantaria

n.O 18

Alferes miliciano de infantaria, 1 icenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, lic nciado, José do

2," Série
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Campos Cordeiro, contando
Novembro de 1937.

o

Regimento de Infantaria n. 19
O

Alferes milici.'1.~os doe. ~lJfantaria,. licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infunturin, licouciados,
Francisco
Lourenço
da Costa, António Gomes da
Cunha A Maia Mendonça, Armando Gcnçal vos Mourisca, Álvaro Eurico 0011\,al\'('s e José Guilherme
Mieiro de Campos, contando todos a antiguidade desde
1 de Novembro do 1937.
Regimento de infantaria

n. o 20

milicianos do infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados,
João Marques da Fonseca Barata, Eustáquío Gualhorto Gomos, Basílio Martins da Fonseca, Pedro André
Ferreira do Car vulho, António Leão Forreira de Almeida, Joaquim
Ferreira
Cabral Barbosa Pais do
Amaral, José Madeirn Pinto LObo, José dos Santos
Baptista, Henrique Fr-ancisco dos Santos, José Lopes
Branco, Rui Gomos do Oliveira o Manuel Alberto Rodrigues dA Faria, contundo todos a antiguidade desde
1 do Xovemhro do 1937.

Alferes

Regimento de infantaria

n. o 21

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Hui
?lIarroeos Tabordu Rumos c Luiz J..ugusto Pinto Garcia, contando ambos fi antiguidado desde 1 do Novem1>1'0 do 1U:>7.
Batalhão independente de infantaria

n.· 25

Alferes milicianc dI' infantaria, liccneia<1o, o aspiranto a
oficial miliciano do infantaria, licouciudo, José Augusto
(lo ~OUKa Tôrros, contando a antiguidade
desde 1 de
Novembro do 19:37.
Batalhão de caçadores n. o 2

.Alflll'Ct-lmilicianos de infantaria, licenciados, os nspirnntes a ()ti(·jalllliliciano~ do infantaria, lic0nciatlos, Francisco Antunes (1 Francisco Poreira, contando ambos 11
antiguidudc desde 1 (lo NO\'()1Jlbl'o do Hl:37.
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Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Franklin J
lio Gomes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 10,37.
ú-

Batalhão de metralhadoras n.O I

Alferes miliciano

de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
Carlos da
Silva Pinheiro, contando a antiguidade
dosde 1 de Novembro do 1037.
.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Alferes
tes a
tónio
tónio
desde

milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspiranoficial milicianos
do infantaria,
licenciados,
Anda Cruz Voutura, Adalberto
do Andrade e AnDuarte de Carvalho, contando todos a antiguidado
1 do Novembro do 1937.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Alferes

miliciano

oficial miliciano

de infantaria,
licenciado, O aspirante a
de infantaria,
licenciado, Cândido Alcontando
a antiguidade
desde 1 do N 0-

ves Ferreira,
vombro de 1937.

Regimento de artilharia

ligeira n. ° 3

Alforos milicianos do artilhuria,
licenciados,
os aspirantos a oficial milicianos do artilharia,
licenciados, Constantino Augusto da Si1\'I1, Amadeu Jaime de Morais o
Paulo Augusto Ferreira
do Lemos, contando a antiguidade, rospecti vamento, desde 1 do N ovcmbro dos
anos do 10:20, 1033 o 1031.
Regimento de artilharia

de costa n. o I

Alferes milicianos do artilharia,
licenciados,
os aspirnnt0S 11 oficial milicianos do artilharia, liconciudos, Afonso
A urélio Morgonstorn
o Artur Nunes Pires da Mota,
contando
a antiguidade,
rospcetivumonto, desde 1 do
N ovem bro dos anos do Hl3-l e 19HG.
Grupo de artilharia

pesada n.· 2

Alferes miliciano de artilharia,
liconcinrlo , o aspiruuto a
oficial miliciano de artilharia,
liconciado, Manuol Saraívn "Vieira, contando a untiguidado
desde 1 do No"ombro do 1918.

2.' Série

ORDEl\1 DO EXERCITO
Grupo de artilharia

N.o 16

797

contra aeronaves

Alferes milicianos do artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do artilharia, liconcindos, Hui
Perez Durâo o Diamantino Augusto da Costa Soares,
contando a antiguidade,
respectivamente,
desde 1 do
Novembro dos anos do 1035 e 1036.
Regimento de cavalaria

n. o 2

Alferes milicianos do cavalaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do cavalaria, Iicenciarloe, J OS0
Pinto Ferreira, Carlos Restuni Romão o Afonso Furtado Costa, contando todos a antiguidade desde 1 de
Novembro do 1937.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Alferes milicianos do cnvaluria, liconciudos, OR aspirantes a oficial milicianos do cavalaria, licenciados, Estõvão Silva o :J1anud <la Concoição Linco Escnbolado ,
contando ambos a antiguidado desde 1 de Novornbro
do 1037.
Regimento de cavalaria

n." 9

milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantcs a oficial milicianos de cuvaluriu, Iiceuciados, Jouquim Salcs Pais Vilas. Boas e Muuuol Murquos do
Andrude, contando ambos a antiguidade desde 1 de
Novembro
do H.l:37.

Alferes

Escola Militar

de Aeronáutica

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano J infantaria, licenciado, Josó Forreiru
Roriz, contando a antiguidndo desde 1 elo Novembro
de lD37. (Yha,1.1s 1)('10 'I'r-í hunul do Contns , com :\ nuotnçã o (lo surom do,-11.106

Por portarias

CIlIOtl1l1\OJlhIS,

1I0~

termo)', do

dt..crot o 11.0 ~2:257}.

de 29 de Outubro jludo :

Direcção da Arma de Artilharia

Major do extinto quadro auxilinr lk\ artilharia, o ('apitiio
(lo lIlPSIllO extinto quadro, do gl'llpO ind('rpndcnto do
artilharia til' montanha n. o 1.\ .J osé l<'l'rnandps.
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Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente
do mesmo extinto quadro, do regimento
de infantaria
n.? 5, Inocêncio Cordeiro.
Quadro da arma de artilharia

:;\Injor, o capitão, do grupo do artilharia
pesada
Francisco
António da Silva Azevedo Alpoim.
Grupo mixto independente de artilharia

Capitão, o tenente,
::\Iannel lfarccos

D.O ~,

montada n.· 24

a cavalo n.? 2,

do grupo de artilharia
Duarte J únior.

Companhia de trem hipomóvel

Capitão
nente

do extinto
do mesmo

quadro
extinto

auxiliar
quadro

de artilharia,
Frnncisco

o teAntónio

Gonçalves,
(Usadas
pelo 'I'r-lbunut
vírlos emoluuien tcs,

Nos termos da alínea
do artigo 37.0 do decreto

de Contas, C01l1 a nno tncão do serem
tormos do docroto n," l!2:257).

de-

llOS

(f) e § 1.0 do artigo 35.0

O § 1.0
n." 21:365, de :?2 de Abril do

1932 :
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alíoros miliciano veterinário,
oficiul miliciano veterinário,
vassos

Rocha,

licenciado,
o aspirante a
licenciado,
'I'ouiaz 'Praa antiguidade
desde 1 de ~ 0-

contando

veiubro de 193(i.
Companhia de trem hipomóvel

Alferes milicianos vetoriuários, licenciados, os aspiruntes
a oficial milicianos votorinários,
liconeiud os, 'I'cóíilo
Augusto Hod J'igu<'s p João ,I Mio Camil () ~\tv0~, COIItmulo ambos a antigllidade
desde 1 ti ' Novomhro dI'

Hl:n.

Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes iuilicinno vetorinário,
oficial miliciano vctorinário,
Costa,

contando

do lD35.

liconciudo,

o aspil'alltl' a
licl'JH'iado, António Dins
a antiguidade
dosdo 1 do ",.ovombro
-

Regimento de cavalaria n.O 7

AlfL'I'oS miliciano
oficial miliciano

voterinúrio,
veterinário,

licenciado,
licouciado,

() aspiruntc
a
Júlio Lopes d('

2." Série
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desde 1 do Novembro

1." companhia de saúde

Alfe,r~s milicianos mél1ic?s, lic~llciae!os, os aspirantes a
o~c~al milicianos m~dlcos, .ltcellcl~tdos, J 0~1O Lopes
VIeira c Castro, Jose António Gavinha Júnior e João
Alberto :JIota Prego de Faria, contando todos a antiguidado desde 1 de Novembro do 1937.
2.· companhia de saúde

Alferes

milicianos

módicos, licenciados, os aspirantes a
médicos, licenciados, Felisberto Au~nsto )[adeira, José Rodrigues Estrêla e Arnaldo dos
Nantos .Almeida, contando a antiguidade,
o último
desde 1 de Novembro de 1937 e os restantes desde
1 de .. ovombro de 1935.
oficial milicianos

T

3.· companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, IDduardo Rodolfo do Oliwira Botelho Gusmão, Jaime 'Walter da
Fonseca Vasconcelos,
.J úlio Vurela da Conceição e
f-;ih'a, António de Nonsa Borges c Frederico Júlio
Curreiru ::\IadC'ira, contando a antiguidade, o primeiro
desde 1 do Xovcmbro (lo H)35 e os restantes desde
1 do X ovcmhro do 193í.
Escola prática de administração militar

Alforos milicianos do serviço de administração
militar,
licenciados
os aspirantes a oficial milicianos do servico do ~llh~ini"tl'a<:ào militar, Iiconciados, eh 3, a companhia (lo adlllinistraç:üo militar, Manuel )[arin Alua
Nilllas, :J[anl101 José Stichancr Lacasta o Jorge :'Títor
)forais .Iúrlieo ela Costa. contando todos a antiguidade
d0.HelO 1 do • ovcmhro do l03i.
T

I." companhia de administração militar

Alfor 's miliciano do serviço (lo ndministração milit~r,
lil'(,lIl'iado, o aspirant" a oficial miliciano d? 8(11'\'1<:.0
dl' a<lministl':tl.'iio militar, ÜCl'IH'ja,do, AntóniO Iiodri<rIlCS Pinto FCI'J'l'il':t. contando a, antiguidado desrlo 1 (lo
XO\'C'll1bl'O de 1(:);37.
(vr"ndilS
vIdo&

prlo Trrbunu!
atllotU111{,Jlto~t

d{'l Contafl, eoru a lln()t~c:~o.~~e serem dotrrJllOH
UO dool'oto 11. __2 ... 57).

llO"
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Por portarias de 1 do corrente mês:
(VIsadas pelo Tribunal do Contas, com fi unotação do saram
víuos omotumontos,
nos termos do decreto u~o22;257).

Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral-I.'

do-

Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante de cavalaria,
da guarda nacional
republicana,
Maurício António Rafael,
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral- 2.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo exército, o
sargento ajudante de infantaria,
da guarda nacional
republicana,
Augusto Paula.
Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 3.· Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento aj udaute, do regimento de infantaria u,o G,
Jos6 'I'eixcira Laranjeira.
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 4." Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo exército, o
sargento ajudante de infantaria, da guarda fiscal: João
dos Santos.
1.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da 1.3. companhia ele admiuistrnção
militar, Albano Ribeiro.
2.· região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento do infantaria n.? 20,
Manuel Gcdoão.
3.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro (los serviços auxiliares do exército, o
sargento ujudunte, da 2.a companhia d saúdo, Manuel
Coelho. ,
Direcção da Arma de Infantaria

Alfores do quadro dos serviços nuxiliaros do exército, o
sargento njudautc, do regimento do infunturia n.? lG,
Aristides
.1\1\ OH Mat'tinl-l.

2." Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 16

801

Escola Prática de Infantaria

Alferes do q~adro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento [lJ udante, do grupo de artilharia pesada n. ° 1,
J osé Diniz do Carvalho.
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do batalhão de caçadores n.? 5,
José )[aria Pastor.
Regimento de infantaria

n. o 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
aj udante, do batalhão
de caçadores
n. ° 4,
António de Sousa.
Regimento de infantaria n. o 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do ex6rcito, o
sargento ajudante,
do regimento
de infantaria
n.? 7,
Adolfo Certo Pereira.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante,
do batalhão de caçadores n.? 9,
António da Costa Antunes.

•

Regimento de infantaria n. o 7

Alferes do quadro

dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento de infantaria
n." 5,
Boaventur;t
dos Santos Martins.
Regimento de infantaria n. o 8

Alferes do quadro dos sorviços auxiliares do exército,
os surrrcntos
ajudantes,
do regimento
de cavalaria
n.? 1, QlIintino 'l,'erroira Barbosa e, do distrito de recrutnmouto o I'CSNVa n." 8, Domingos Gomes do Sá.
Regimento de infantaria n." II

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do OXÓI'C~to,o
sargento
ajurlunte do jnfllntat'i~, da guardu DacIOllal

republicanu,

Mallucl .JosÓ Hodl'1gllcs.
Regimento de infantaria n. o 13

Alferes do quadro
os snrgentos

dos sorvicos auxiliures

ajudantes,

do regimonto

do. e~él'cit?,
de infantaria
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n. ° 9, José Luiz Gomes
n. o 3, Carlos Palmeira.

N.o 16

e, do batalhão

Regimento de Infantaria
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de caçadores

n.O 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante
de infantaria,
da guarda nacional
republicana,
João Pinheiro.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
os sargentos
ajudantes,
do regimento
do infantaria
n. o 4, José Inácio da Conceição e, do batalhão de caçadores n." 4, Joaquim Pedro Mendonça.
Regimento de infantaria

n. o 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcito, o
sargento
ajudante,
do regimento de infantaria n. o 17,
.Toão Matias.
Regimento de infantaria

n. o 19

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento
de cavalaria n." 8,
António Augusto Vicente da Rocha.
Regimento de infantaria

n. o 20

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
sargento
ajudante,
do batalhão
do caçadores
n.?
J osé Eulálio Serrano.
, Regimento de infantaria

o ,

n. o 21

Alferes do q uadro dos serviços auxiliares
sargento
ajudante,
do batalhão
de
11.° 2, Afonso Dias.
Batalhão independente de lníantarla

elo exército,
metralhadoras

o

n,O 23

Alferes do quadro dos sctviço« auxiliuros do exército, o
sargento ~iudante, do batalhão indopcndontc
de infantaria

n." 22, João

Vieira

do Freitas.

Batalhão do caçadores n,· 4

Alforos

do quadro dos serviços uuxiliaros do exército, ()
sargento
ajudanto de infantaria,
da guarda nacional
republicana,
João Fialho.

onnmr
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Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes elo q uaelro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante.
do regimento do infantaria n.? 11,
Vítor Brisson.
Batalhão de caçadores n.O 7

Alferes do q~adro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento de cavalaria
n." 4:
Rnúl J osó do Freitas Soeiro.
'
Batalhão de caçadores n.> 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento
ajudante,
do distrito do recrutamento
e
reserva n.? 3, Joaquim Martins de Macedo o Silva.
Batalhão de metralhadoras n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os sargentos ajudantes, do batalhão elo caçadores n." 7.
João Ferreira
Martínho o, do rogimonto do cavalaria
D. ° ~, Mnnuol Costa Roxo.
Batalhão de metralhadoras n. ° 2

Alferes do q nadro dos serviços auxil iaros do exército, o
sargento ~\judant(>, do regimonto
do infantaria n." 20,
António do Figueirodo.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Alferos do quadro dos serviços auxiliares do oxórcito, o
snrgonto ajudanto,
do regimento de infantaria n.? 3,
}lanuel Ramos.
Distrito de recrutamento

e reserva n.O 6

Alferes do quadro dos snrviços al1xiliar?s do ex.ércit~, ~
sargento
aj ndantc, <lo reglll1onto de infantaria n. 6,
Fernando
Alberto Vieira.
Distrito de recrutamento

e reserva n. ° 8

Alferes do quadro dos SCl"viço~ t\uxiliurc~ d.o o.·ó~·cito~ os
snrguntos ~I.illdantes, do regllllonto d~ infautariu n: 3,
Domimros Jo~6 dos Santos P, do roglmento do artilharia lig~ra n.? 5, António do Brito.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 18

~\lI'13r(\:,< do (1 uadro dos serviços
Stll'gcuto ajlHlanto!
gusto Teixeiru do

[l.uxili~res do (\~órcito, o
da L." cOll1panllla do saúde, Au-

arvalho.
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de costa n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliaros do exército, o
sargento aj udantc, do regimento
de artilharia
ligeira
n. o 6, José Maria Coutinho.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da companhia
de trem hipomóvel,
Amadeu Marques Rodrigues.
Companhia de trem hipomóvel

Alferes do q uadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante,
do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, João da Conceição.
Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército; o
sargento
ajudante,
do distrito de recrutamento
e reserva da Madeira, Horácio Teixeira de Modoiros.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do oxército , o
sargento ajudante, do batalhão indepondento de infantaria n, ° 2-1, J acin to Martins de Medeiros.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, os
sal'g ntos ajudantes,
do rogimento de cnvaluria n."4,
Luiz Figueiredo
Ferreira
e, do regimento de cavalaria
11.° 8, Manuol Américo David.
Regimento de cavalaria n. ° 2
Alferes do quadro dos serviços auxilinros do oxórcito, o
sargento
ajudante,
do regimento
de cuvalaria
1\.0 7,
Abílio Estevão do ~1atos.
Escola Prática de Engenharia

dos serviços nuxilinros do exército, o
sargento ujudautc, do regimento do sapador s do cuminhos de forro, Carlos Pinto Mulhciro.

Alferes

do quadro

Regimento de sapadores mineiros
1." grupo

Alferes

do quadro dos serviços nuxiliurcs
sargento
ajudante,
do batalhão
do

Aleixo J 0:1([IIi m <lo S.

Francisco

do xército, ()
automobilistas.
_ avier da 'ih'a.
T
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2.· grupo

Alferes <10 quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do batalhão
de caç-adores n.? 9,
António Manuel Machado.
Regimento de telegrafistas
1.· grupo

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante,
do regimento de infantaria n.? 15,
Jacinto Peixoto.
Escola Militar de Aeronáutica

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do grupo de aviação de informação
n. o 1, Vasco Armando
Ferreira
Lornelino Rodriguos.
Grupo independente de aviação de protecção e combale

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os snrgonros ajudantes,
da Escola Prútica do Engenharia, Edmundo Ladeira Afonso Bonades (I, do batalhão do caçadores n.? 2, JOrLOFrancisco Jorge.
Hospital militar principal de Lisboa

Alferes do quadro dos serviços auxiliaros do exército, o
sargento ajudante, da 3.n companltia do saúde, RaÍlI do
Brito (Exposto).
Hospital militar prlnclpal do Pêrto

Alforos

do quadro dos serviços nuxilit~res do e_X6rcito, o
ajudante, da L" eompanhiu dr saúde, Josó
tio Paiva Rodrigues.

snrgcnto

Escola Prática de Administração Militar

~\.lfl'res do (I1wtlro (los serviços nuxiliares
surgonto ajlHlautc, da Rcpnrtição Geral

rio, Xlunucl Ribeiro

.o

do ox6r~·i~0,
Jêsto ::\lIIllStll-

Condoo

2.' companhia de administração militar

~\lrel'es <lo quadro (lo serviços nuxilinros
do (]x{'rcij~,,>O
sargento ajudante, do bntalhão de lllotl'ltlhadol'as 11.... ,
)[1l1111l'1 Antão.
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Escola Central de Sargentos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do batalhão de metralhadoras
n." 1,
Manuel da Anunciação Antunes.

Por portaria de 2 do corrente mês:
(Visada 1)010 'I'rtbunal
vidos emolumontos,

do Contas, com n nnot açâo de serem
nos termos do decreto n.? ~2:257).

do-

Nos termos da alínea a) do artigo 35.°, § 1.0 do mesmo
artigo e § 1.0 do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, de
22 de Abril de 1032, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1038:
Regimento de infantaria

n.O I

Alferes miliciano do infantaria,
liconciado,
oficial miliciano do infantaria,
licenciado,
de Carvalho Branco.
Regimento de infantaria

O

aspirante a
Raúl Lcoui

n. o 12

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano de infan taria, licenciado, José San tareno de Sousa.
Regimento de infantaria

A lfcros miliciano

de infantaria,
oficial miliciano do infantaria,
Cruz.

n.O 20

liconeindo,
licenciado,

o aspirante a
l\Ianuol Águas

POl' portarias de 5 do corrente mês:
(Visadas pnl o 'I'rlbuu nl <lo·Coutas, com fi nnotn<:no <10 serem
vides omotumcntua,
HOS turm os 1Il) docroro
n.o ~~:~j7).

de-

Direcção da Arma de Cavalaria

-;\Iajor, o capitão de cavalaria,
da Escolu Central
'dais, Abílio Pais do Ramos.

do Ofi-

La companhia de saúde
Alferes miliciano módico, Iiconciado, o aspirante a oficial
miliciano módico, licenciado, Diamantino Pires do Bustos, nos termos da alínea a) do artigo 35.°, § 1.0 do

2.' Série
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mesmo artigo (' § 1.0 do artigo 37.0 do decreto n.? ~1:365,
de 22 de Abril do 1932, contando a antiguidade desde
1 do Novembro de 1936.

Por portarias de 11 do corrente mês:
(Yic.;ndas pel o T'ribunnl do Coru as, com fi anotação do serem
vldos um ol umen tc s, nos termos do decreto n.v ~2:257).

de ..

Nos termos da alínea a) do artigo 35.°, § 1.0 do mosmo
artigo o § LOdo artigo 37.0 do decreto n. o 21:366 de
:?:? de Abril do 1932:
'
Regimento de infantaria

11.0

I

Alferes milicianos de infantaria, Iíconciados, os aspirantos a oficial milicianos de infantaria,
liccnclados, João
de Meneses Caiado Cabral, Rícnrdo Ferreira Martins ('
Ricardo AlI~usto ::\Cadoira do Mirn Godinho, contando
todos a antiguidade desde 1 de Novembro do 1937.
Regimento de infantaria n. o 5

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspírantes a olicial milicianos do infantaria, liconciudos,
José Lopes da Silva Freire, Josó Carlos Filipe do

.Tosé Fernando
CO\'a Gonçalves,
Adriano
Rehôlo Pires, António do Almeida Feman11(,8, José do Sou n o ::\11'10, Adriano Augusto da
~ih'a Jordão,
Edmundo
Passos Coelho, José Ferreira da Pai)\ão, Vasco Pereira Viana do Andrudc,
Fornnudo do Castro Azevedo. Jaime Rodrigues Nina,
Tito Barata Clalvão, .Josó Bruz RO(Iuoto, J osé Eduardo
Baltasar Horta, .Aloxandre de Lencastre
Araújo Bohone, José :.\!aria Cardoso, José Gomes da Cost« Belo,
...Torbrrto Caldas.
-:t\'icr, António da COIl('eic;iLOSantos, Francisco
",ralt:~ Romeiras,
Gastão Furtado
PL'ruiru dos Heis, Hui Alvaro Paulino e Trancoso, Amadou Antunes Vieira,
Carlos Alves, José Carrriro,
Annclim
NUIlC:-;'I'orunz, Filipo ::\fartins dos Santos,
Fausto Leite d(\ Matos, Josó l,oprs Robalo, .Ioão Paehcco Cnra!llel0, Pedro Paulo Bon do Sousa Roxo
Hil)('iro de 110.10, .To~é Fel'l'('ira nuertu~ L()bo, ~falluo1
F 'rnandl's Camal'ho. Ho(Irig-o :Martins do 1\lcnesos da
Sih'a Basto, .To~ó Matllll'l Fernandes
Duarto, IJlliz
Francisco
Pereira Abreu .;\farfluos, João Aí:oyedo Yaz
Matos,
Borges
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Velho o Rui SO:1.r08 Branco, contando
dado desde 1 de Novembro do 1\:)37.
Regimento de infantaria

2.- Série

todos a antigui-

n. II
O

Alferes miliciano do infantaria, Iiccnciado, o aspirante a
oficial miliciano do infantaria,
Iiconciado,
Aires de
Almeida, contando a antiguidade dos de 1 de N ovombro
do 1937.
Regimento de infantaria

n. o IS

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciados, António Pereira Rebêlo, Rogério Eduardo Barbosa Lima,
Pedro Máx] mo do Azovodo Meireles Carneira Coelho
o Sousa, Fernando Soares Carneiro, :\fanuol Brandão
do Sousa Monteiro, Claudino ..c\ngnlo Loureiro da Fonseca, Múrio Ambrósio Ferreira, Alvaro Gonçalves (10
Azevedo, Mário José Ferreirn da Costa Jurdim, Manuel Lop('s. do Amorim o Sebastiiio Alvos Sunfins,
contando todos a antiguidade desde 1 de N ovcmhro
do 1937.
Regimento de cavalaria n. 02

Alferes miliciano veterinário,
licenciado, o aspirante a
oficial rmliciano vetorinãrio,
Iiconeiado, Luiz Coelho
de :\forais, contando a antiguidade desdo 1 do N ovembro do 19:35.
.
1.' companhia de saúde

Alfl'rl's milicianos módicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Aníbal dos Santos o F'cmnndo Augusto do Moura Hamon, contundo
ambos a antiguidade desde 1 do N ovcmhro de 1\.)38.
3.- companhia de saúde

°

Alferes miliciano módico, Iiccnclado,
aspirante a oficiul módico , licenciado,
Fornaurlo
Bettencourt,
contundo a antiguidudo desde 1 do N ovombro do 1U38.

[>01"

portarias

de 12 do corrente

mês :

(\'Ist\tla~ poto 'I'elbunu! de Cont.aR, com n nllot(l~nO (I, cr
vldos eruotumcntos,
no. tormo s do decreto n.l» 2:.!:251).

Regimento de infantaria
A11"1'05

oficiul

11.0

'111

de-

I

miliciano de infantaria, licenciado,
miliciano de infantaria, licenciado,

o aspirante a
Octúvio For-

2," Série

809

ORDEU DO EXERCITO N,· 16

reiru Gonçulvoa, nos termos da alínea a) do artizo 35,0
.1'
So 10. uO
mesmo artigo e § 1.0 do artigo 37,0 o do de-,
creto n." 21:365, de 22 do Abril de H132 contando a
antiguidade
desde 1 de Novembro do Hl3h.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Capitão, o tenente, elo grupo independente
do montanha n, o 12, Cassiano Augusto
Pina.
Regimento de artilharia

Major, o capitão
Pereira.

de artilharia

do artilharia
'I'avares do

ligeira n. o 4

António

Grupo independente de artilharia

Fornando

Gomes

de montanha n.· 15

Uajo!', segundo comandante, o capitão do artilharia, da
1. a Hopartiçito da 2. a Direcção Gerul dêste Ministério,
Frederico Cortês :\Iurinho Falcão.
Direcção da Arma de Cavalaria

:\I:ljor, o capitão do cuvnlaria
Gomes Perciru.

.Antonino

Raúl da :Mata

Regimento de cavalaria n,O 3

comandante,
o tonente-coronel
João 'GolDes da Costa Ramos.

Coronel,

do cavalaria

Regimento de cavalaria n, o 6

Capitão,

o tenente, do rrgilllouto
Coelho Riboiro,

do eavalaria

11,°

2,

.Iorgo Filipe

Regimento de cavalaria

II,· 8

:\Iajor. o capitão do cavalaria, adido, ~m serviço 1:0 Mini stério do Interior. na gllarda nncíoual ropublícnua,
Augusto
'é."ar do Xlonto Fulco Pereira.

])O/'

porta rla« de ll) do corrente mê«:
<y, nelas pe!o 'I'rlbllllal
tloviclo cHluhuuClltO,

cio Contas, com II nnota~ii~,/~)~;t'oJl\
"Os lormuS do docroto 11
J
•

Direcçilo da Arma de Cavalaria

rI' unento-coronc l', O III!1.Jor (oI C'I\"ll'II'}' <,'I (l'l~ Escola Coa,,
trul do Oíieluis, Arrnuudo ldallllo da Cruz ~rosqnlÍ<I,
L

L,

L
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Regimento de cavalaria n. o 3

Capitão, com o curso elo estado maior, o tenente do cavalaria, com o mesmo curso, A ntónio Maria Meira e
Cruz.
Regimento de cavalaria n. o 8

Capitão, o tenente, do regimento do cavalaria 11.° 9, António Augusto Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.
Escola de Educação Física do Exércíto

Coronel,
Viriato

o tenente-coronel
de infantaria,
da Fonseca Rodrigues.

comandante,

Adídos

Capitãis,

os tenentes do cavalaria,
adidos, om serviço no
do Interior, na guarda nacional republicnna,
Dias Pires Monteiro e Eduardo Sousa de

Ministério
Fernando

Almeida.
Capitão,
o tenente do cavalaria,
adido, om serviço no
Ministério
do Interior,
na polícia do scguruuçn
pública, Luiz Ferreira
Pinto.
Capitãis, os tenentes de cavalaria, adidos, em serviço no
:\[inistório das Colónias, Joaquim Rodrigues Gomes Júnior e Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses.

Ministério
Por

da Guerra - I.a Direcção Geral-

p01'ta1'Ía8

3. a Repartição

de 10 do corrente mês:

Promovidos
aos postos a seguir indicados, nos termos
do decreto 11.° 21::305, de ~~ do Abril de 1D:32, continuando na situação do licenciados um que so encontram,
os seguintos sargentos:

A aspirante

a oficial miliciano

do infantaria:

Pura o regimento

do infuutaria
n.? 7, o primeiro sarcadete, do regimento
do cavalada 11.° 7, Josó
Guilherme Barreto Pereira dos Heis, contutulo a antiguidado desde 3 do Setembro do 1\)38.
~cnto

A aspirun to a oficial miliciano
rara

u unidade

cadetes,

a quo

p01'tOI1C

do regimento

de artilharia

(10

costa:

m, os primeiros sargontos
d costa n." :1,

do artilharia

ORDEM
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António Nobro do Castilho, contando a antiguidade
desde 1 do Outubro do HlJ7, e Artur Fenol' Ilonriques Bastos dos Heis, contando a antiguidade desde
17 do Outubro de 1938,
A aspiranto

a oficial miliciano médico:

Para as unidades a quo pertencem, os segundos sal"
gentos milicianos, da La companhia do saúdo, Almiro
da Costa Lopes, contando a antiguidade desde 2G de
Outubro de 19:37, e José do Oliveira Barros, contando
a antiguidade desde :!6 do .T ulho do 19:38; da :3,a companhia de saúde, Carlos Gouveia Tolo Gonçalves, contando a antiguidade desde 17 <10 Dezembro de 1\):36,
e .Tosé Semedo Sabino Louro, contando a autiguidade
desde 29 de Julho de 19:38,
Promovidos a uspirnntes a oficial milicianos de infan
taria, contando a antiguidude
desde 8 do Outubro do
Hl;3H, nos terI110R do artigo 35,0 do decreto n." 21:365,
de 2~ de Ahrit do 10;32, para as unidades 11 quo pertOIlCI'Il1,
coutinuun.lo na situaçiio do licenciados oru qllo
RO oncontrnru,
os seguintes soldados:
Do rerrimento de infantaria n.? 1, n." 678 E/3li, Alberto
Bor~es do Pais Sah'n~,rLO; do l'('gilllento do infantaria
n ."
n." 879 :3ü, Abruam Bonoliel; do rogiJllonto de
iníun taria n. o :? 1, n. o GOO, :16, Carlos Luiz Vieira Quin-

6

tas,
IV-COlOCAÇOES,

Ministério
Pai' portar/li

EXONERAÇOES

da Guerra - Repartição
di'

3 do

COITeI/te

E TRANSFERÊNCIAS

do Gabinete
1I1l'8,'

(!)~

(Ylsuda
prdu 'I'rf bunut tle Conta!; em 12 do l'o;on~1l1hl'l~
.~)~.1R),
ti: v do\'Jdoti
omoluuiuutos,
1108
termos
do duereto JI .... 2 .... 17.

K emendo O capitão, na situação do r(,s~l'\'a, Ant0nio
Dias para d('~(\IIl])('J1I1HI' o cargo dr; dofonsor oficioso
do TribUllal ,;\lilit:11' Especial do Lisboa, nos, terrno~
do ~ ;3,0 do Hl'tigo l:l.n (lo decreto 11.° ~3:203., do li
~
,),) cm SII)SI titI uiçao
.. - (o
1 I"nnjor do
de Novembro
d(' 1 ~).Io),
iufunrnria
Amfllluio ,:\I1\('lIa(lo, C)1I0 (I 0xo!1C'l'ado ~Iu
IlH':'III() ('argo por ter sido nomeado
pnra outra C00115~ão de sorvicv-
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Ministério da Guerra _La

N.o 16

Direcção Geral-

2," Sério

2," Repartição

Por portaria de 22 de Outubro findo:
(Anotada

polo TI'i})UI~nl do Contas

cm 4 ,lo Novombr o <lo 1938).

Exonerado
a seu pedido do cnrgo de (1iroctor das oficinas gerais do fardamento
e calçado, o coronel do
serviço do administrnção
militar, adido, Henrique Linharos do Lima,
P01' portarias de 2,9 ele Outubro findo:
Ministério da Guerra - 2,' Direcção Geral - 3, a Repartição

Tenente do serviço de administracão
militar,
do Exército, José Henrique de Sousa,

da Escola

Ministério da Guerra - 3,' Direcção Geral
Arquivo Histórico

Militar

Capitão, na situação do reserva, Zurco Gomos Pereira
da Uãmnru.
Tenentes, na situnçâo do 1'OS01'\'U, António Pires Antunes
o Ricardo

Soabru

de Muscuronhas.
1.' brigada de cavalaria

Comandante
laria

interino,

n.? 3, António

o coronel, do regimento do cavaAugusto Namorado de Aguiar.

Regimento de infantaria

Tenente chefe do banda ele música,
dores n.? 7, Armando Fornandos.
Regimento de infantaria

n.O I

do bntalhão

do caca-

n.O 5

Comaudnnto,

O coronol
do corpo (lo estado maior, chefe
maior da :3.:' rogião militar, Alfredo Ernesto
da Cunha, para os efeitos do artigo 1.0 do decreto
11.° 1\):885, do 15 do Junho do Hl31.

do estado

Regimento de infantaria

Tenente
SOlTa

n. ° 9

do 'in fuutaria , do distrito do rocrutnmcnto
u." 14, Bonjamim
Luiz Pinheiro.

O 1'0·

Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes do serviço do administl'3çoão militar,
monto do cavalaria 11.° 5, Manllol Machado.

do regi-

2." Série
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Batalhão de caçadores n.· 7

do infantaria,
no quadro da arma
Henrique
Maurício Jorgo ele Lima.
'
Alferes chefe elo banda de música, do rozimonto do infantaria 1]'° 17, Va!:ico Silvério da Rocl~'1..

Tenente

Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Capitão do serviço do administrução
militar, do quartel
general da 1.a região militar, Manuel Carmona Gonçnlvcs.
Regimento de artilharia de costa n.O 2
Tenento

di' artilharia,

da escola prática

da arma, Afonso

Lopes Franco.
Grupo de especialistas

Tenente,
do regimento
rio de Sousa Portela

do artilharia

do costa

11.° 2, l\lú-

Ribeiro.

Regimento de cavalaria n.· 5

do serviço di' ,ulministrac:;LO militar, do l"rgidr artilharia
dI' costa n." 1, José dos Santos
'l'rabu{'ho .Júnior.

Alfen's

monto

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alferes,

do l'l'gimonto
Gromiclio 13otl\'iJa.

António

do telografistas,

da Cruz

Batalhão de automobilistas

Tenente

(10.

cngoJllwria, 'no quadro
quim Rodrigues Junqueira.

'I'onouto,

do hatalhão

da arma,

José Joa-

Oficinas gerais de material de engenharia

loclho dos

de autoIllobilistas,
:\Iaccdo.

Adriano

Vieira

';tlltO"; d

Hospital militar auxiliar de Belém

'l'ononto 110 sonir;o do (ulministrac;iLO militar, d~ hospital militar principal do Lisboa, Daniel AntónIO Heis
Rosa.
Capitão
fantaria

Quadro de oficiai. chefes de banda de música

do banda do música, do rogimento
0.° 1, )Ialllll'l Joaquim Canhão.

elide

do in-
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Por portarias de 1 do corrente mês:
Transferidos
para as unidades quo lhes vão indicadas
os seguintes aspirantes
a oficial, do corpo de alunos da
Escola do Exército, quo no ano lectivo findo terminaram
os respectivos
cursos:
Regimento de infantaria

Aspirante
vier.

a oficial de infantaria

n. o 3

Joaquim de Sousa Xan.v

Regimento de infantaria

Aspirante
a oficial
do Pinto.

de infantaria

Regimento de infantaria

Aspirante

9

Armando

a oficial do infantaria

José

Iracho

n." II

António

Júlio

Borges

Gouveia.
Regimento de infantaria

Aspirante
Suntos

a oficial
Oliveira.

n. o 14

(lo infantaria

Viriato

Regimento de infantaria

Aspirautc

a oficial de infantaria

l\Inrqlles

dos

Goo dman

So-

n.· 15

Austen

lano de Almeida.
n.O 18

Regimento de infantaria

Aspirante
l{ato.

a oficial de infantaria

Àlvaro Soares
n. ° 20

Regimento de infantaria

Aspirante

a oficial 0.0 infantaria

Abel Barroso

Regimento de infantaria

Aspiraute

a oficial do infantar-ia

:\10reira

Hipólito.

n." 21

Fredorico

Mauuel

For.

roira Braga Puixiio,
Batalhão de caçadores

Aspirante
a oficial do infantaria
. dor de Vusconcolos o Sá.
Batalhão

Aspirantes
Manuel
moira.

n. o I

Henrique

de caçadores

Manuel Salva-

n. o 4

a oficial do infantaria
glll'ic() dos I'ruzcros,
Francisco
I-\t11\11in Baptista O Jorge Mar~al Ua-

2.' Rérie
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Batalhão de caçadores n. o 6

Aspirnnto a oficial do infantaria
. Pinheiro.

Joaquim

António

Franco

Batalhão de caçadores n. o 9

a oficial Je infantaria

Aspirante

António

Aucusto

rinho.

Car-

o

Batalhão de metralhadoras

Aspirante
a oficial de infantaria
do Canto e Cas tro Serruuo.

Pedro

Regimento de artilharia

11.0 I

Eduardo IIubert Dias
Ramolheira
Carrapiliqeira

11.0 4

J osó Ferreira
do K 'I se Nuno Francisco Ro-

Aspirantes
a oficial de artilharia
cimento, Luiz Esteves Ramires
gado Quin tíuo.
Regimento de artilharia

Bruni

Alexandre

ligeira

Aspirantes
a oficial de artilharia
da Fonseca
e Almeida, Heitor
chuno e António Ribeiro.
Regimento de artilharia

n.O 2

de costa n. o 1

1.0 grupo

Aspirante

a oficial do artilharia

João 'I'irou.

Grupo independente de artilharia

Aspiranto

a oficial de artilharia

de montanha n. o 12

Augusto

Gomos Pastor

Fernandes.
Grupo independente

de artilharia

de montanha n. o 15

Aspirantes
a oficial de artilharia João de Oliveira
qups o Tristão do Aruújo Leito Bacelar.
Grupo de artilharia

Aspirante
Faleão.

a oficial

a cavalo n.· 2

J OSÓ Lopes

de artilharia

Regimento de cavalaria

Aspirante

a oficial de cavalaria

Cordeiro.

n. o I

Ataíde

n. o 3

Luiz Cesariny

Regimento de cavalaria

de cavaluria

Sanches

Vasco do Castro

Regimento de cavalaria

Aspirun to a oficial do cavulnria

Aspirunto
ti olicial
:Jfirand a Dias.

Mur-

Cnlafuto.

n. o 4

António

Herculano

de

I
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Regimento de cavalaria n.O 8

Aspirante a oficial de cavalaria
Nascimento.

Eugénio

Carlos

Castro

Batalhão de pontcnei{os

Aspirantes
Alfredo
JO~LO

a oficial de ougenliaria

Joaquim da Luz Cunha,
Cardim , Arminio Correia y Alberty o J osó
Honriq uo do Sales arade.
1.. companhia de administração

Aspirunte

Fernando

a oficial do serviço

militar

do administração

militar

elo Matos Ferreira.
2." companhia de administração militar

Aspirante" a oficial elo serviço do administração
Iiicardo Pinto Carmo Ferreira.

Por portarias

de

(j

militar

elo corrente mês:

Govérno militar de Lisboa
Casa de reclusão

Exonerado

do subalterno,
o tenente, na situação do 1'0J oão Horrncncgildo
Afonso, por pedir.
Subalterno,
o tenente, na situação de reserva, António
Maria Cartaxo J únior, por pedir.
sorva,

,

2.· região militar - Quartel general

'I'ononto, na situação do reserva, António Pedro, por
pod ir.
Subalterno
da formacüo do comando, o teucnto do quadro dos serviços auxiliares do exército, da ~.n companhia do administração
militar, Manuel do Matos.
Regimento de infantaria

n.O

8

Capitão miliciano, do extinto <]11:1<11'0 especial, d~ regimento do infantaria n.? U, Filipo Gomes Gonçalves,
vor pedir.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente do infantaria, da escola prútica
nio Santa Clara Ferreira.

<la arma, Antó-

2,' Série
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N,o 10

Distrito de recrutamento e reserva

11, o

8

Exonerado
do adjunto, o capitão, na situnção do reserva
Paulo Ferreira :\Inchado, por pedir.
'
Adjunto,
o tenente, na situnção
do reserva,
Jos6 do
Egipto Pereira V eiga, V0I" pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 14

Adjunto,
militar

o capitão, na situação de reserva, do tribunal
territorial
de Visou, Junuário Simões da Silva.
Escola Prática úe Cavalaria

Major de cavalurin,

do Depósito de Remonta o Garauhões,
Carlos Alberto da Silva Abrantes.
Alferes, do regimento
de cavalaria n.? 3, Joaquim Furtado Lcote.
.
Regimento de cavalaria

11.

0

I

Comandante,
o coronel de cnvaluria, chefe da 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral dõstc Ministério,
AlHlio de Sousa Namorado,
para os efeitos dn alínea a)
do artigo 47.° do decreto 11.° 17:378, do 27 de Setembro de H)29, substiruído
pelo decreto n.? 19:170, do
27 do Dezembro do 1930.
Regimento de cavalaria n. o 3

'I'oncnto do cavalaria,
com o curso do estado maior, da
escola prática
da arma, António :\{aria. Xleiru o Cruz.
Depósito de Remonta e Garanhões

'I'cnonto

do extinto quadro do picadores militar:!', do regimt'lltO do cavalaria Il.O 9, Laurontlllo Rodrigues Lagllez.

Depósito Disciplinar

Exoncr.ulos
(10 suhnltcrnos.
os tonontes, na situnção de
reserva,
Alberto da Cruz So\'ero Ferreira
o Domingos dos Reis :5 ('\'e1"O.
Subalternos,
os tenentes? na sitllH(:ão do ~'e~erva, ~oslÍ
da N nznré Barreto
Pinto c J oito António
da Con-

ceição César.
Tribunal militar territorial

de Viseu

.. 't~ do extinto nuadro do oficiais do sccretariatlo
C ...pI ,lO
'I
') a
'
'l't
C·
militar, do fJunrtol general da .... rogião 1111 1 ar,
urlos Pinto dos :4antos.
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de 12 do corrente mês:

Por portarias
Ministério

da GUCI·ra-2.·

Direcção Geral

Vogal da comissão do contencioso,
o coronel
de administração
militar, em disponibilidade,
Linhares
de Lima.

do serviço
Henrique

I.a região militar
Direcção

do serviço

de obras e propriedades

militares

Exonerado
de adjunto, o capitão, na situação de reserva,
João Baptista Correia de Araújo, por pedir.
Adjunto, o tenente, na situação de reserva, Artur Martins
Parada, por pedir.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão de caçadores D. o \), Xl anuel Augusto Pires.
Comissão técnica de infantaria

Exonerados
do vogais, o coronel Fernando
Lapa de
Oliveirn Correia e o tenente-coronel
Viriato da Fonseca
Rodrigues,
ambos de iufuntm-ia,
Vogais permanentes,
os tenentes-coronéis
do infantaria,
comandantes,
do batalhão
de caçoadores n." 5, Luiz
António Aparício e, do batalhão do caçadores n, o 7,
António Pais de Audrade Bacta,
Regimento de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
cial, no mosmo oxtinto quadro,

n.O 7

do extinto quadro espeAmadou da Paz Ollmpio.

Regimento de infantaria

n.· 9

Segundo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria, do
distrito de recrutamento
e reserva u." G, Juimo Rodolfo T ovais e Sil va, som dispôur] io para a Fazenda
N acional.
Regimento de infantaria

n. o II

Capitão miliciano, do o. tinto quadro especial, do batalhão
do caçadores n." 4, Vítor Carlos Brugu, por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão,

do regimento
do infantaria
n.? 4, JOS(\ Cortes
do Sousa, por podir.
'I'cnento cholo do banda de música , do regimento
do
iufant aria n. o Lô, J OSÓ JOi'lO Duarto Craveirinhn,
por

Ferreira
podir ,

ORnEM DO EXERCITO N.o 16
Distrito de recrutamento

Si\!

e reserva n." 6

:-;uh-chefe, o tenente-coronel,
n." 0, Francisco Monteiro
pôndio

para

a Fazenda

do regimento de infantaria
do Carvalho Lima sem disXacional.
'

Distrito de recrutamento
Exonerndo
Jnnuário

e reserva n. o 14

do adjunto, o capitão, na situação
Simões da Silva, por pedir.

de reserva,

Regimento de artilharia ligeira n. o 5
Capitão, do regimento do artilharia
ligeira n ," 4, ~Iúrio
..1ugusto Lopes, por pedir.
Regimento de artilharia de costa n. o 2
..\.lferes, do regimento
de artil haria ligeira n. ° 1, Luiz
Joaquim de Sequeira ~IaDso Couceiro Leitão.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n. o 4
Alferes miliciano, licenciado, do rOi-iiIllcnto do artilharia
ligeira n." :3, António Camncho 'I'eixeira de Sousa.
Escola Prática de Cavalaria
Alferes do extinto quadro do picadores militares, do regimento <lo artilharia
ligeira n.? 5, J08(\ Mateus, por

pedir.
Inspecçãc do serviço de obras e propriedades

militares
do extinto quadro auxiliar de engenharia,
da
direcção do serviço <1(\ obras o propriedades militares
da I." região militar, .Ayoliuo Gomos, por pedir.

Capitão

Regimento de sapadores mineiros
do serviço <lo administração
militar,
bilidade, Fernando Huposo de Oliveira.

Tenente

Tenente

om disponi-

Hospital militar regional n. o 2
elo regimonto do infantaria 11.° 2, José
Ferruz Pl'1'oira )Ioll toiro, por pedir.

médico,

Libertador

Por portarias

de 1.') do correllte mês:

Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral- 3.' Repartição
~Iajol' do serviço (lú tulmillistraçào
militar, tlu dil'ecl,'no
iiI) mesmo :;cn'ic;o, Joa<!uÍIll Gomos Salazar Braga.
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Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades

Capitão

do extinto

quadro

auxiliar

militares

do engonharia,
da
militares

direcção do serviço do obras O propriedades
da 4. a região militar, Miguel Augusto.
1.. região militar
Direcção

do serviço

de obras e propriedades

militares

Tenento do ongonharia,
do 2.0 grnpo do regimento
sapadores
minoiros, Angelo 'Tavares da Silva.

do

Direcção da Arma de Infantaria

Capitão dp infantaria, no quadro
Ascensão de Sande Lemos.

da arma, Manuel Aboim

Regimento de infantaria

n. o 3

Capitão

cliofo do banda do música, do rr-gimonto
fantaria 11.° 6, Francisco
Pereira do Sousa.
Regimento de infantaria

Tenentr de infantaria,
Coelho Júnior.

no quadro

11.0

II

da arma, Xlanuol Maria

Batalhão independente de infantaria

Alferes chefo do banda do música,
dores n." 3, Manuol da Silva.
Batalhão de caçadores

Capitão do infantaria,
çulvcs da Silva.

no quadro

do in-

n. o 24

do batalhão

de caça-

n. o 2

(la arma,

J 0::16 Gon-

Direcção da Arma de Artilharia

Capittlo

do extinto 'qlladro auxiliar (lo artilharia,
do 1'0gimonto de infantaria n.? 2, António Porciru do Untos.
GrUIJOde artilharia

a cavalo n.O 2

Mnjor do artilharia, no quadro da arma, Francisco
tónio da Silva Azevedo Alpoim.

An-

Regimento do cavalaria n. o 3

SeglllHlo comandante,
o tcnen to-coronol do cavalaria,
da -!.:L Heparti<:Fio da 2.a Dir('cçiío <leral di'Hto Mínistório, Primo do Sá pjnto (lo Abreu Soto )Iaior, para

2.' Série
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os efeitos da alínea a) do artigo 46.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 <lo Setembro dfl 1H20, modificado
pelo decreto n.? 19:175, (lo 27 elo Dezembro (lo Hl30.
Regimento de cavalaria n.O 5

Comundnnto, o coronel, do rogimento
Francisco Justino Morais Teixeira.

de cavalaria

n.? 8,

Regimento de sapadores mineiros
2.° grupo

Tonente do cngonharia, da direcção do serviço de obras
o propriedades
militares da 1.3 regiilo militar, Adriano
Brandão do Vasconcelos.
Direcção do Serviço de Administração Militar

Major do SCITiço do administrnção militar, da 3.a Repartiçtlo da 2. a Dirceçiio Gorul dõsto l\Iinist6rio, Eurico
Baptista Sovoro do Oliveira.
Depósito geral de material de administração

militar

Capitão (lo serviço do ud ministrução militar, oficial às
ordens do Sua gxcolência o Presidonto da República,
António José Alvaro da Silvn e Costa,
Fraternidade Militar

Vogal (lo conselho do administração, o eapitão , na situação do 1'OSor\'l1, António .T ouq uim Henriques.

Por portaria de 21 do corrente mês:
,.. companhia de saúde

Capitão miliciano furrnucêutico,
Iiceucindo, António da
:-\il\':1 Guimtu-ãis Júnior .
. :\lf(·l'cS mil icianos farrnncêuticos, Iiconcíndos, Aristides
.:ual'qlH'S Vilcl«,
(iuRtóclio BemqU()feIH:a Forreira Mon<1(':;, Camilo Pinto de Araújo, Alcino do Olívcíra Alves
Pinto c :\1allllol l'asteln do Lemos Ala.
2." companhia de saúde

l'apitãis nrilicinnos
f<lrmac(~llti('os, liconciados, :Joaqll~ll
I'l'ssoa de AmOl'im, Alípio l\·dl'o de. ;Uesqlllta, .Joao
..~()rll('l'to (;on«;:lh'o8 (! uorra o Frnncisco AntóIllO do
Matos :\lcnu<,·.
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Tenente miliciano farmacêutico,
licenciado, José de Amorim.
Alferes milicianos farmacêuticos,
licenciados,
Francisco
Teixeira Botelho, António Duarte Guimarãis o Emílio
da Cunha Mora.
3." companhia de saúde

Capitãis milicianos farmacêuticos,
licenciados, João Avelino Cortesão,
José de Matos Cosme Pereira,
José
Joaquim Lopes de Almeida, Josó Simões Júnior, Jaimo
Eugenio de Mata, José Joaquim Ribeiro, José António
Gambino de Sousa, António José da Si1\'3, Francisco
António de Andrade,
Manuel J udícibus, Eduardo Augusto Vasques Cardoso, António Manuel Horta e Manuel Eduardo
Condesso .T únior.
Alferes milicianos farmacêuticos,
licenciados, Amador da
Conceição Veríssimo,
Carlos Vaz de Faria o Almeida
e António Gomes da Silva Ascenso.

Por portaria

de 24 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. o 5

Capitão

do extinto quadro auxiliar de artilharia,
recção da arma, Inocêncio Cordeiro.

ela di-

Batalhão de caçadores n.v 4

Tenente
lhena

do infantaria,
no quadro
de Melo Sampaio.

Xlanucl Vi-

da arma,

Batalhão de caçadores n.O 6

Tenente médico, do regimento de infantaria
tónio Durão Leitão, por pedir.

n.? 14, An-

Batalhão de caçadores n. o 8

Tenente de infantaria,
cimento Vieira.

no quadro

da arma

Regimento de cavalaria

Manuol N as'

n. o 6

Tenente módico, do butalhão (lo caçadores
Seabra de Almeida, por pedir.

n.? G, Fausto

Depósito geral de material de aquartelamento

Tenente do serviço do administrttçilo
nibilidade, António Ventura.

cm dispo-

militar

.

'
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Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

l." Repartição

de 13 de Outubro findo,'

Por portarias

Escola do Exército

Exonerado
do cargo do professor dn G.a cadeira, nos
termos do artigo 18.0 do decreto n." 18:88:>, do :27 de
Setembro do 1030, o coronel de artilharia Eduardo
da Costa Ferreira.
(Anotada

pote 'I'rtbun a l do Contas

em ln do Outubro

de 1938).

Nomeado professor da G. a cadeira, nos termos elo artigo 22.0 do decreto 11.° 13:764, do 13 de Junho de
J U27, o major de artilharia Edmundo da Costa Padesca.

(\'isada
pelo Tribunal de Coutas em 1 de Xonllnbro do 1938. São
dnvldos omolumento . ;, nos termos do decreto n.? ~~:257).

Escola Central de Oficiais

E.'onerados
de instrutores
oven tuuis, os majores do cavalaria Carlos Duarte de ::\lascarenhas de ::\fonesos o de
ongunhnria Eduardo Pires.'
Exonerado
do instrutor ovontual , interino, o capitão do
corpo do estado maior ::\[anuel Lopes Pires.
(,\!lotada,

Por portarias
(Anotada,

pulo TrllJllunl

do Coutns

om ~T do Outuhro

de .ln38).

de 20 de Outubro }indo,'
1'010

'l"rihulI,d do Coutas

om 2G do Outubro

do 1\138).

Exonerado dll instrutor prl'll1alll'nto (la Escola Central do
Oficiais, desde 1-1 do Maio do l'orI'onto ano, data o~
que foi ]lrornoddo :10 :->('11 lICtlllIl pôsto por portarIa
insortn na (Irr/I'I/I do F.r/reito 11.° 7, :!.:t sério, (lo mesmo
Il1l>S, o gonornl FL'ru:tndo ~~l1gl1stOBorges Júnior.
E."ol1crndo do ('argo <I(' ]lr<li'l'ssor udj un to dn 1.a cal!üil'a
da E 'cola do Ext"I'l'ito, por Íl'I' sido coloeado na. situnc:iio de I'l'~('r\'a 1'01' [Jortaria dr :1 do. .JUll.1O últlll!O, o
capitão do l'ngrllharia .JOSt· ..\utÓIIlO ::\Ilrau(L" Ooutmho.
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Por portaria de 27 çle Outubro findo:
(An o tadn polo Tribunal

de Contas

~D de Outubro

CIU

de 1038).

Escola Central de Oficiais
Exonorndo
do instrutor
eventual,
findo, o coronel do aeronáutica
ela Fonseca.

Ministério

desde 1 do Outubro
Teófilo J osé Itiboiro

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 1 de Outubro fiado:
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

cm 17 do Novembro

do 1038)"

Exonerado
o capitão capelão, na situacão do reserva,
Joaq nim Bernardo Pin to da S ilva do lugar <lo profosSOl' efectivo
do grupo de portuguõs o francês do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos do Terra
e 1\1ar .

Por portada' de 17 de Outubro findo:
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

cm 17 do Novembro do 1038),

Colégio Militar
Exonerado
O tononto-ccronol
de artil haria ~\ ngelo Ferreira do lugar de professor
efectivo do 8.° grupo de
disciplinas,
nos termos do § único do artigo 60.0 do
dccrcto-loí n.? 28:401, de :31 do Dezembro
de lain.

Por portaria

de 24 de Outuliro findo :

[Vlsrulu pelo Tribunal <lo Contas om 17 cio Nov.unln-o (11\ ln:!'. Nfto
alio devklos omotumontos,
nos torlO08 do docrr to 11.° ~~:2ô7).

Colégio Militar
Nomeado
o capitão do cuvnlnria
Luciano Ernesto
da
Silva Grnnato para umlCmpenhar
as funções do nssistento do estudos, interino, nos termos do arti~o 114.0
do decreto 11.° 18:úOH, do 1-1- <10 Julho li H1HO, e artigo 2.0 do decreto 11.° 2G:341, do 7 do Fevereiro
de Hl:3G.
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de 2 do corrente mês:
pelo Tr-tbunnl

do Co nt as em 17 do XOVJllIb"o

do

lD3h).

Exonerado o capitão do serviço de administrnção militar
:Uanuol :\farCjuos Abrantes Júnior do lugar de profos:';01' ordinário
efectivo do Instituto
Profissional
dos
Pupilos dos gxércitos de 'forra o ilrar, nos termos do
litorúrio (deartigo 179.0 do respectivo regulamento
creto n.? 18:87G, de 23 do Sotcmbro do 1030).

v-

COMISSOES

Ministério da Guerra _1." Direcção GeralPOI' portaria

de 22 de Setembro

2.a Repartição
do corrente

ano,'

Nomeados os oficiais a seguir mencionados para 1'<1zororu parto da comissão nomouda por portaria do 20 do
Agosto último, publicada na Ordem do Erército n." 1:3,
2." sério, do co lTCIl to an o :
Capitào médico, do hospital militar principal
Augusto Lopes do Audr.ule.
Tenente módico, do hospital militar principal
João Gonçalves Valente.

VI-

AUMENTOS

Ministério

do Lisboa,
de Lisboa,

SÔBRE O SÓLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra _1." Direcção Geral-

2.a Reparliçao

Concodidus
as vantugcns
do que trata O decreto
n.? 20:2.17, (h' ~4, do Agosto (lo 1931, dcs(~o as dat.as
que 111('s vão indicadas, aos oficiais cm seguida meneie!la dos:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sobre o sOldo:

no oüclatenentes,
Setembro
de 10 por

POI' ]Jo/'tcl/'/as dll 12 de Outu1n'o findu,'
Artilharia- 1llI~jOI': adido, em H01Ti\,0 no. ~ri[Jist6~'io do
Comércio O Indú .tria, no Instituto Gcografico o Cudas-
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tral, Vicente Roberto
Garcia de Carvalho,
nos termos
do artigo 20.0 elo decreto-lei n. o :?8:403, de 31 do Dezembro de 1937, desdo 1 de Outubro ele 1938.
(Visada pelo 'l'rtbunnl de Contas om 14 do Novembro de 1038. São
devidos cmolumoutoa, nos termos do decroto n.o 22:257).

Serviço de administração
militar - capitão, adido, em
SCITiço. nas oficinas gorais do fardamonto e calçado, José
Gregório
Gil, nos termos do artigo Hl. o do decreto-lei
n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 4 do Outubro do 1938.
(Vlsndn palo 'I't-lbuu al do Conta, om 17 do Xo vombro do 1038. São
dovidos cuiotumontos,
BOS termos
do decreto n.? 22:257).

VII- CONDEGORAÇOES

Ministério

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria. de 16 do corrente mês:
Louvado

o major

Abrantos

porque

do cavalaria Carlos Alberto d:~ Silva
no exercício
do cargo do coman-

dante do Depósito de Romonta o Guranhõos manifestou as suas qualidades
do trabnlho , bom senso e inteligência, impondo os serviços sob asna direcção, pela
sua orgauizacâo
modelar, 11 considorucão
do nacionais
e estrangeiros
CJue visitarem o Depósito C porqul' nos
trahalhos de aclimntnção o ensino dos cavalos argcntinos recentemente
adquiridos,
a par do um iuoxcndí.
vel zôlo , pds ii prova os sou« múlti plos couhccimentos
<lo profissionul
milito distinto o a sua dodicar,:ão pelo
exército o pola valorizacão
da arma de cavalaria,
a
lluO prestou serviços cxtruordinários
o importantes.

P01'

portaria

de 17 do correi/te mês:

Louvado
o tcneute-coroncl
de nurominticn José PI'Jro
Pinheiro
Corroia. porque tendo tomado parto como
cornandanto
do patrulha no Cruzeiro Aóroo hH Colónias. roulizrulo entro l·i <lo Dezembro do 1m;) o f) til'
Abril do 19:3ü, elaborou um relatório onde coligiu valiosos clcmontos para a carta aérea do coutinonte uíri-
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sobrotudo na parto que interessa à ligaç'ão aérea
entre a metrópole o as colónias do Angola o MoçamQique, par,l cuja o rganizução aeronáutica
quer sob o
ponto do vista comercial, quer sob o po'nto de vista
militar, apresenta notáypis subsídios, no quo tudo revela muita inteligência,
sabor o competôncia técnica
aliados a uma grande dcclicação pelas institnlç'ões militaros e pela valorização
da arma a quo pertence.
cano,

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portarias ele 23 do corrente mês:
Condecorados com a medalha militar do prata da classe
<lo bons serviços, por se oncontrurem ao abrigo da aliuea a) do § ~.o do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, <1<- ::?8 do Setembro do 1017,
com relerênciu à última purto do artigo 10.° do mesmo
regulamento,
os seguintes oficiais:
na situacão do reforma, Raúl Frederico
Rato,
~rlljur de aeronáutica
Álvaro Herculano Pinho da Cunha.
Cnpitão (lo corpo de t'stado maior .Tosó da Costa Pereira
E;;taç'o de Sacudura Dott' ('()rtp Ileal.
Capitão cio infantaria Joüo Pinto Ribeiro.
Ca pitão de aeronáutica
Manuel Moreira Cardoso.
('upitiío de aerou.iuticu Joaquim do Almeida Baltasar.
'I'ononto do infantaria Francisco Ilolbecho Fino.
'I'ononto <1(1 infantaria Afonso Eurico Ribeiro Casais.
'I'enente do artilharia
Francisco António G onçalvos Cardoso.
Tcnentc-corouol,

Condccorndos

com

a medalha

militar

do prata

da

, com palma, por so oncontrarcm
ao ahrigo do di. pOHtO na :llíllva a) <lo § 2.° do artigo 8.°,
tom referl'llcia it última parte do urtigo 10. U do regulaclasse

de bons serviço

monto

para

da medalha militar, de :!8 do
pelos dC<'l'l'loH n, os 6:003 c
1~:081, rpspectivalllent('
do 11 du :-:l('ÍPlllhro do 1010 o
ü do .\got:óto de 1D:!G, os ~wgl1intt's oficiais:
Sctemhro

a concessão

do Hl1 'i , ai terudo

apitao miliciano (lo infantaria, <lo (,,"tillto quadro
cial, .\Iborto Dâma'o Figll 'iredo Loprs llra<;a.

spo-
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Alferes miliciano de infantaria Abraão Rui Carlos Cerveira de Albuquerque.
Alferes, na situação de reforma, João António Maria
Martens Ferrão Gomes da Mata.
Condecorados com a medalha militar de cobre da
classe de bons serviços, com palma, por se encontrarem
ao abrigo da alínea a) do § 3.0 do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 ele
Setembro de 1917, com referência à última parte do
mesmo regulamento, alterado pelos decretos n. os 6:093
e 12:081, respectivamente de 11 de Setembro de 1919
e 9 de Agosto de 1926, o primeiro sargento de artilharia
José Rosa da Cunha Oliveira e o primeiro cabo pilôto
aviador, João Manuel Machado Soares de Oliveira.

Por portaria

de 8 do corrente mês:

Louvado o major de artilharia Edmundo da Costa Padesca pela muita competência técnica e zêlo administrativo que revelou no cargo de director da fábrica de
equipamentos e arreios durante o período que vai de
7 de Dezembro de 1935 a 18 de Agosto de 1938, em
que dedicadamcnte o exerceu.

VIII-

DEClARAÇOES

Ministério
,

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Transcrevem-se as seguintes portarias emanadas da
Direcção Geral Militar do Ministério das Colónias:
Portaria

de 215 de ..lIaio de j{)88, inseria no
11.° 126, 2.a série, de 2 de
Junho do mesmo ano:

Diário do Govõrno
Nomeado, nos termos
creto-lei 11.0 28:520, de
ano, o seguinte pessoal
tuir a missão militar às
çambique:

e para os l' itos do de15 de l\[arc;o do corrente
militar, que deverá consticolónias de Angola o Mo-

Chefo- brigadeiro do artilharia, com' o curso (lo estado maior, Júlio <laConceição Pereira Lourenço.

2.1 Sério
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Adjuntos-capitão
de artilharia,
com o curso do
estado maior, Júlio Carlos AIYe~ Dias Botelho
Moniz e capitão do aeronáutica,
com o mesmo
curso, Humberto
da Silva Dolgado.
Amauuense - segundo sargento de infantaria Mário
Ribeiro Aboim Ferreira
Pinto Basto.
A missão iniciará os seus
de Angola, sendo-lhe fixado
prorrogáveis
nos termos da
seu serviço,
com exclusão

trabalhos pela colónia
o prazo de três meses
lei, para a duração d~
do tempo da viagem.

Direcção Geral Militar das Colónias, 31 de Maio
de 1938. - O Director Geral, António Leite de Magallutis) coronel do infantaria.
Portaria
de 7 de Junho de 1938, tmserta no
Diário
do Govêrno 12.° 137, 2.a série, de
16 do mesmo mês:
Nomeados,
nos termos e para os ofeitos do decroto-loi 11.0 :?8:520, de 15 de Março último, a fim
de completarem
a missão militar às colónias/ a que
se rolho a portaria de 25 do mesmo més e do harmonia com o disposto no decroto-Ioi n. o 28:736, do
4 do corrente môs, os oficiais seguintes:
Sub-chefe da missão - major do corpo do estado
maior l\Ian uel Francisco Marq nos Valente.
Secretário
da missão - capitão de artilharia
João
J\fúximo Tassara Machado.
(N:1o são rlevidos
n." :!2:257).

emolumentos,

nos termos

(lo decreto

Direcçflo

cll' 1uss.
galha/8,

Gorál Militar das Colónias, 14 de Junho
Geral, António Leite de J.lfacoronel de infantaria.

O Director

2) T0ndo sido agraciados
com ali mercês tl~ S?ci~dada Portu""I(\::Hl da Cruz Vermelha que lhos vao índicadas os otlcini', surgonto e prnç'as ao diante nomeados,
é-lhos permitido usar as rnspectivas insígnias :
Cruz Vermelha

Coronel,

de Dedicação

lia ~itua<:üo do r('~()rva, Alfredo

Anj os Câmara.

Humborto

dos

ORDEM:
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Tenente-coronel,
na sitnacão do reserva, Casimiro Amorim Soares de Albergnriu.
Capitão, na situação de reserva, Manuel de Amaral da

Estrela.
Capitão, na situação de reforma, Joaquim José Marques
Moreira.
Primeiro
cabo de maqueiros,
da delegação do Estremoz
da Cruz Vormclha Portuguesa,
J OSÓ .A vila Maçnneiro.
Medalha de Agradecimento
Segundo
sargento
ferrador,
do regimento
de cavalaria.
n." 3, António de Sousa Bornardino.
Primeiro
cabo n." 432/E, da companhia
de depósito do
regimento
de infantaria
n. ° 1, César J oaq uim Matoso,
autorizado
a usar o n.? 2 na fivela respoctiva.
Primeiro
cabo n." 61jE, da B,a companhia do regimento
de sapadores do camiuhos de ferro, Ernosto Fernandes
do Amurai Fartura,
Soldados Manuel Miguel e António Miguel Mendes, respoctivamcnto
n,O. 102/F) e :?1.">/38 da companhia
de
depósito do regimento
de infantaria n.? 11.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral-I.a

Repartição

3) Declara-se que foram condocorndos com a moda 1hn
militar da classe de comp ortumeuto oxoru p lar, oru conformidade
rom as disposições
do regulamento
aprovado
por decreto do ~8 do Serem bro de 1017, os oficiais a
seguir mencionados:
Medalha de ouro
MlI1istério da Guerra - Repartição

Capitão, na situação

do reserva,

do Gabinete

Manuel da Cunha Lu-

sitano.
Ministério

Tenente,

da Guerra - I,' Direcção Geral- 2.' Repartição

na situaçâo
Ministério

Capitão, na eituação
Nogueira.

do

1'OHl!t'V1l/

Vicente

da Si1 va ~ oures,

da Guerra - Al'quivo Geral

do r os o 1'\"11, José

dos Reis

Pinto
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n. ° 7
Pedro e Manuel Duarte

Regimento de infantaria

Tenentes Domingos Fernandes
Areia.

Batalhão de caçadores n. o 8

Capitão Albino Correia de Oliveira Machado.
Frente marítima

da defesa de Lisboa

Capitão do extinto quadro
Mendes Ribeiro.

auxiliar

I

Regimento de artilharia

ligeira

Tenente do quadro dos serviços
Manuel Gonçalves Rodrigues.
Grupo mixto independente

de artilharia Raúl
n. o 3

auxiliares do exército

de artilharia

montada

n.O 24

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Joaquim de Oliveira Bandeja.
•
.
Guarda nacional republicana-

Batalhão

n.v

5

Capitãis de infantaria Firmino da Silva e Tadou Henrique
Pinto.
Medalha de prata
2," região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

Capitãis

militares

do I'ngenharia Vorgílio Garcia Braga e António

José Pimontel.
Escola Prática

de Infantaria

Alferes de infantaria Fernando Louro de Sousa.

Ministério da Guerra _La Direcção Geral-

2.a Repartição

4) plIhlica-se a l'r]aç'1to dos coronóis do corpo do estado maior e das difl'l'l'lltos armas nomeados para froqüontar
curso dI' informação do 4.° gmu da Escola
Central do Oficiais, que teve inicio em 21 do corrente

°

mês.

Corpo do estado maior

Abílio Aucusto Vnld('z de Passos e Sousa, adido,
guarda ~acional republicana.

na
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João Carlos Pires Ferreira
Chaves, na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Ernesto
de França Mendes Machado, comandante do regimento do infantaria
n." 19.
Alfredo
Ernesto da Cunha, comandante
elo regimento
de infantaria
n." 5.
Joaquim
dos Santos Correia, comandante
do regimento
de infantaria
n.? 12.
Álvaro T010s Ferreira
de Passos, na 3.11 Direcção Geral
do Ministérid da Guerra.
Infantaria

José Júlio do Almeida da Costa Pereira,
na Direcção
da Arma do Infantaria.
J oão Rodriguos
Baptista,
na Direcção da Arma de Infantaria.
José Maria Vale do Andrade,
chefe do distrito do recrutamento
o reserva n.? L
Henrique
de Melo, chefe do distrito de recrutamento
e
reserva n.? 11.
Luiz José da :\Iota, chefe do distrito de recrutamento
e
reserva n. ° 20.
Carlos Alberto Gonçalves Marques,
cornaudunto .do regimento de infantaria n.? 4.
Agostinho
Barreto Rodrigues
do ' Olivei ra, com o curso
do estado maior, na Direcção
da Arrua <lo Infantaria.
Boliaário Pimenta, cholo do distrito do recrutamento
e
reserva n. ° 7.
Raúl da ~ilva Tavares, chefe do distrito elo recrutamento
o reserva n.? ü.
Luiz Sampaio, comundante
do rogiureuto do infantaria

n.? 8:
António .J osó Toixcira, comandanto do regimento de infantaria 11.° 10.
Josó Eduardo
Moreira Salos, comandante tio regimento
do infantaria u." 11.
Josó Tristão do Bottoncourt, comandauto do regimento
de infantaria H.O 7.
Artilharia

Ahe]

do 1.\ breu

Soto

Maior,

<ln artilharia <10 costu n.? 1.
Carlos Elias da Costa Júnior,
maior, no ('on801110 Tutelar
cites

<lu 'I'orra

c Mar.

.

comandante

do rogimonto

eom () curso

do estado

Pedagógico

dos j':xór·

2," Série
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Alfredo Ernesto
de Sousa Faria Leal, comandante
da
Escola Prática do Artilharia.
Gilberto Duarte ~rota, comandante
do roaimento de artilharia ligeira n. o 3.
t>
For~a,ndo Pimentel
da Mota Marques,
director do Depósíto Geral de Material de Guerra.
Cavalaria

Artur J OSÓ de Almeida, comandante
do regimento
de
cavalaria n." 2.
Abílio de Sousa Namorado,
comandante
do regimento
d 9 cu valaria n. o lo
Engenharia

Humberto Leopoldo

Severi:n de Sequeira Morais, comandante do regimento de sapadores mineiros.
Francisco
de Brito Cordovil Vaz Coelho, na Direcção
da Arma de Engenharia.
Aeronãutica

Teófilo J osó Riboiro
aeronáutica.

da Fonseca,

director

da arma

de

5) D('clara-se que foram nomeados para desempenhar
as funções de chefe do estado maior e de comandante da
infantaria, junto do júri para avaliar as provas especiais
de aptidão para a promoção a general, respoctivamente
os coronéis, do corpo do ostado maior Vasco de Carvalho c do infantaria Círíaco José da Cunha Júnior, om
substituiçâo
dos coronéis do referido corpo J osó Cortês
dos Santos e Joaquim dos Santos Corroia.

G) Declara-se que os oficiais do corpo do estado maior
a secuir indicados foram nomeados para, no corrente ano
"
lo iuf
"d3° o . e z.
')0
Ioctivo, fj'('qiil'lltar os cursos (O 1Il ormaçao
gruus da Escola Central de Oficiais:
3, o grau

Tellontr's-coron ',is:
António Daniel do Matos, no quartel general da 1.a
reaião militar.
Sah'~dor de Oliveira Pjnto da França, no regimento
de artilllllria ligeiru n, o 2.
.
Fruncisco Aires de Abreu, no rt'gimento do artIlharia li(ycira n." 4.
José Fnipo de Barros Hodriguos, no regimento do
artilharia do costa 11.° 1.

ORDEM
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2.° grau

Capitãis

:

José Guimarãis
Fischer,
adido, no Ministério das
Colónias.
Aníbal de Faro Viana, na Escola do Exército.
Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches, no quartel general da Ln região militar.
António Henriques
da Silva, na 3.a Repartição
da
3.n Direcção Goral dôste Ministério.
Manuel Gomes de Araújo,
na Escola Central do
Oficiais.
João Cândido Figueiredo
Valento, no quartel general do govêrno militar de Lisboa.
José da Costa Pereira
Estaco de Sacadura Bote
Co rte Real, na La Repartição
da 3.11 Direcção
Geral dosto Ministório.
Estes cursos têm inicio em 4 do .J aneiro o terminam
em 2 de Abril de 1939, devendo as autoridades
do que
dependem os oficiais nomeados prol1l0\'er a sua apresentação naquela Escola na véspera. do seu início.

7) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente
ONtem elo Etrército, contam
a antiguidade dos seus actuais postos desde as datas
que, rospoctivamentc,
lhes vão indicadas:
Infantaria

Coronel Viriato da Fonseca
tembro do 1\138.

Rodrigues,

desde

14 do Se-

Cavalaria

Coronel
.T OrLO Gomos da Costa
Outubro de 1938.
'I'onento-coroncl
Armando
Idalino
desde 17 do Outubro do 1U38.

Ramos,
da

desde

Cruz

17 de

Mesquita,

Majores:
Abílio Pais do Ramos, desde 5 do Fovoreiro !lo Hl38.
Augusto
Césur de Monto Fulco Pereira,
dos do 14
do Fevereiro do 19:H:L
Antoniuo Ruúl <lu Matu GOIlH'S Pereira, desde 17 do

Outubro do 1938.

2," Sério

Capitãis
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António A ugusto Sousa Dias Ribeiro de Carvalho,
desde :?5 do Agosto de 1938.
Jorge Filip« Coelho Riboiro
desde 17 de Outubro
do 1\:)38,
'
Fernando
Dias Pires Monteiro, Joaquim Ro drizues
Gomes J ún ior, Arnaldo Dionísio Carneiro de S~usa
e ~Ieneses, Eduardo Sousa de Almeida Luiz Forreira Pinto e, com o curso do estado ~aior, António Mariu Meira o Cruz, todos desde 31 de
Outubro do 1U38,
Médicos
'I'enento-coronol
João Pedro Medeiros do Almeida desde
19 do Setembro de 1938.
'
Major José do Moura Neves, desde 19 de Setembro de

1938.

'
Serviço de administração

Capitão Artur Paivu
Janeiro do 193tL

Garcia

militar

de Carvalho,

desde

1 de

Extinto quadro auxiliar de artilharia
Major

José Feru:llldcs,

desde

7 de Outubro

de 1938.

Capitãis :
Inocôncio Cordeiro,
desde 7 ele Outubro do 1938.
Francisco
António Gonçalves,
desde 9 de Outubro
do 19:38.
8) Docluru-so

quo os cupitãis

de infantaria

a seguir

mencionados contam a autiguídado do actual pôsto desde
as datas que IIH's vão indicadas, om substituIção das quo
lhe!'; foram atribllídas
pela Ordem do E.l'éI'cito n." 13,
2.a sério,

do corrente

ano:

Júlio César da Costn Chaby, Artur Rodrigues
Paula
Santos o Carlos Alberto (Inrciu Alves Roçadas, todos
desde 1 (lo Janeiro do H138.
Romeu r iscur do Barros Carmona, desde 1G do Março

do 193 .
E8t1t docl:ll':t<;,:io !S1I1lstituo a quo sou o n." 10) foi publicada na Ordem do B.t·(Jrcito n." 14, 2.3 série, do corronto
ano.
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9) Doclaru-so
quo foi nomeado
director
da carreira
de tiro do Faro o capitão, do batalhão
do caçadores
11.° 4, José da Encarnação Alvos de Sousa, em substituição do tenonte, da mesma unidade,
João Ilenriquo
Vieira Branco.

10) Declara-se
que foi nomeado director da carreira
de tiro do Draga o capitão, do batalhão
de caçadores
n." 9, Carlos Cruz.
11) Declara-se
quo fica som efeito a declaração rolativa ao capitão
do infantaria
Júlio Duarte Ferreira
e
que sob o n.? 5) foi publicada na Ordem do Exército
n.? 15, 2. a série, do corrente ano.
12) Declara-se
quo os capitãis do infantaria,
om disponibilidudc,
Fernando
Augusto da Câmara Lornelino e
Manuel Aboim Ascensão
do Hunde Lemos chegaram
à
altura para entrar no quadro, rcspoctivumonte,
om 9 do
Outubro o 1 do N ovombro do corronto ano.
1~) Declara- SEI que o tenente do infantaria Mário .T osó
da Silva foi autorizado
a usar o nome de 11ário José
Pereira da Silva, devendo portanto SOl' inscrito nos rospcctivos registos com êsto nome.
14) Doclaru-so
qllo o tenente do infantaria,
adido,
l\Iário Rnúl Carvalho
da Silva, que por portaria de :30
do f;otombl'o último, insorta na ONtem do E;r(l/·cUo n.? 15,
2.a série, (lo corrente ano, passou à situnçâo do reserva,
prcetavu
serviço 110 Ministério
do Interior,
na guarda
nacional ropublicanu.

15) Doclaru-so (1'10 conclulrum com aproveitamento
o
tirocínio para alferes nas escolas práticn« lias fCHpOCtivas arruas, no ano escolar H)37-1938,
os seguintes
alferes:
Infantaria

Júlio

Augusto

Rum alho Corroia,

f-1obastião <lo GOllyoia

Henrique
IUlIio do Garcia Peroira, .Abílio
Augusto Brito 0 Melo, Amórico Agostinho Mcnd oça
Fruzão,
E\'ttllg<,lista do Oliveira Barreto, .\il'(\:; Fernandcs Mur tins, .loão Nuno» do -;\follra f4(\gllrntlo, Ernosto Sérgio ,Jaime Leal, FOl'llltllllo Ho<lJ'i~ll(\:-; FruPessauhu,

2.' Série
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tUORO, António Patrício Calado, Luiz Estorninho
N oves
Júlio Zagalo de Lima, Armando
Aucusto
LOl)OS :M:en~
.
o
dos e Carlos Alberto Martins.
Cavalaria

Júlio Germano do Souto da Silva Cardoso, Raúl Ribeiro
Ramos, André da Fonseca Pinto Bossa, Aurélio da

Silva Banazol.
Administração

Elisiário

Garcia

Leandro

militar

e Joaquim

Rodrigues

de Car-

valho.
16) Declara-se que é José Elesbão Mansinho da Graça
e não José Elesbão :\Iousinbo da Graça o nome do aspiranto a oficial de infantaria
promovido
a êste põsto
para o regimento
do infantaria
n. o 4 por portaria
de
23 do Dezembro de 19:37, insorta na Ordem elo Exército
n. ° 20, :3..t série, do mosmo ano.

17) Declara-se que o aspirante a. oficial miliciano de
infantaria. Cândido Inocêncio Caldas Amado, promovido
a õste põsto por portaria de lü de Agosto último, inserta
na Urdem do Exército n.? 1:3, 2. a série, do corrente ano,
era soldado cadete n.? 73\)/30 do regimento do infantaria
n.? 12 o não n.? 1:008':30 do regimento de infantaria
n.? 14, ('OmO foi publicado.
18) Declara-se

que a an~iguiJadc a. atribuir aos majopromcvidos
pela presente
Ürtlem do E.l'é,.cito serú oportunamentp
publicada.

res

e capit:ij~ de nrtilhuria

10) Dcclaru-sc, jwra os efeitos .da dctOl;lllinuc:ão VI) d.a
(J/'dem do E.rh·cito n.? :?, 1.a série, do 1\)24, flue os capltuiA de 1'11"'cnJwria Joslí Luiz Supico, Eduardo Marques,
Fruncísco °Eduanlo Baptista, António CaAimiro da ('~s~n
(l :\fallul'l
Augusto GOlllllS prestaram
as provas cspecHlIs
do aptidão
para o posto illll't1i~lto, os tn:~ primeiros em
28 o os l'rstantoH cru ~0 do Setembro
último, obtendo
todos a cln:;sificaç'ão do «apto».
20) nec!nra-sl'
que o capitão médico, supranulllerário,
Ahílio do Deus Pereira do Lago li Costa ehogou à altura
para cntrur no (!llll(!ro cm 10 do Sotombro do corrente
UDO.
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21) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar Manuel do Sousa Rosal Júnior, promovido
a êsto põsto por portaria de 18 de Junho último, inserta
na Ordem do Exército n.? 0, 2.~ série, de 30 do mesmo
mês, conta a antiguidade
do actual pôsto desde 1 de
Janeiro
do corrente
ano, ficando assim rectificada,
11a
parte relativa,
a declarução que sob o n.? 19) foi publicada na moncionada Ordem.

22) Declara-se
que o tenento do serviço de administração militar, supranumerário,
Daniel Neves Sales Grade
chegou à altura para entrar no quadro em 20 de Outubro findo.
23) Declara-se
que pertencia
ao serviço de administração militar o não ao extinto quadro do oficiais do
secrotariado
militar o tenonte Franklin
Rodrigues Carvalheiru,
a quem se refere o obituário
da Ordem do
Exército 11.° 14, 2.n série, do corrente ano.
24) Declara-se,
em conformidade
da portaria de 5 do
corrente mês, anotada pelo Tribunal do Contas em 12,
quo o coronel, na situação do reserva,
Gonçalo Pereira
Pimenta do Castro. que por portaria
de 8 de Outubro
findo. inserta na Ordem do Exército n.? 15, 2.a série,
do corrente ana, passou II situação de reforma, devo ser
considerado
nesta situação desde 18 de Outubro de 1938
e não dos do 1 do mesmo mês, como foi publicado.
25) Doclara-so quo o coronol, na situação de reserva,
Abel J oaquim 'l'ravassos
Valdcz doixou de prestar serviço de justiça no quartel gcnor1l1 do govêrno militar de
Lisboa desde 22 de Outubro findo.
26) Dcclara-so quo os oficiais, na situaçüo de reserva,
a seguir mencionados
prestam
serviço nas repartições,
serviços o cstabolocimontos
que lhes vão <1rsig-nadoR, nos
termos do nrtigo 8.° do decreto lei n.? 28:402, de 31 de
Dezembro
do Hl37, desde as datas que lhos vão indicadas do ano corrente:
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral
1," Repartição

Tonente

J osé Maria do Sousa,

desde

17 do Outubro.
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Capitão

l\Ianuel António Louceiro, desde 26 de Outubro.
Tenente Isaac Vieira Braga, desde 15 de Junho.
3.· Repartição

Major miliciano Augusto Barbosa Estácio , desde 3 a 25
de Outubro.
Capitão 9aetano
Alberto do Carmo Azovedo, desde 27
de MaIO.
Tenentes:
J osé António Ferreira,
desde 3 de Junho.
Augusto Cabido Garcia Júnior, desde 17 do Agosto.
Avelino Hilário Ribeiro, desde 27 do Agosto a 1 de
Novembro.
António Monteiro de Sousa, desde 20 de Outubro.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
2.' Repartição

'I'onontos:
.Toão dr Sousa NUIl0S, dosdo 10 de Outubro.
Salvador António Júnior, desde
do Abril.

n

Comissão nomeada por portaria de 12 de Maio do corrente ano,
publicada na O"dem do E~ército n." 7, 2.' série
l\Iajor miliciano Augusto 13l11'boS1lEstácio, desde 26 de
Outubro.
Tenente i\ velino Hilário Ribeiro, desde .2 de N ovombro,
Hospita! militar regional n. o I
Tononte' Joaquim

da Silva, dosde 13 do Outubro.

Augusto
Carreira

de tiro de Elvas

Cupitiio Joaquim dos Santos
desde 18 de Outubro,

Farrajota,

como director,

Comissão encarregada da entrega no Arquivo Geral
do Ministério da Guerra
dos documentos de liquidação do Corpo Expedicionário Português
Capitão

António

Freire

J(\ '\Iatos

MergulhiLO, desde

de Outubro.
Assistência
Ten nto Ililúrio

aos Tuberculosos do Exército

Domingues,

ilcsde 1 de Junho.

7
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27) Declara-se quo os oficiais, na situação do reserva,
a seguir indicados continuaram a prestar serviço nas
repartições, serviços e estabelecimentos que lhes vão
designados, após a sua passagem à situação de reserva,
ao abrigo do artigo 8.° do decreto-lei n." 28:402, de 31
de Dezembro de 1837:
Ministério da Guerra -I.·

Direcção Geral- 3.· Repartição

Coronel José Francisco Pires do Carmo.
Major Virgínio de Azevedo Costa.
Capitãis:
Francisco Ferreira elo Carmo.
Miliciano, Teodorico Pereira Pimenta.
Filipe Pereira l\larcely.
Tenentes:
Manuel Augusto dos Martires Falcão.
João Augusto H.olo Gonçalves.
Supremo Tribunal Militar

Tenente-coronel

Francisco

Grilo Fevereiro.

Tribunal militar territorial

de Viseu

Capitão J anuário Simões da Silva.
I

28) Declara-se

que o major, na situação de reserva,
António Bernardino Fcrroira exerceu os seguintes cargos públicos: no ano de 1915, administrador do concolho de Ovar (Diário do Gocêrno do 24 <lo Março}; no
ano do 191.8, chefe do serviço do depósitos do Ministério
das Subsistências o 'I'ranaportos (Diário do Govêl'110 de
22 do Março), chefe <logabinete do Secretário do Estado
das Subsistõncias
e Transportes (Diário do Govêrno do
.;j, de J ulho), sceretário partir-ular do Secretário do gstado das Subsistôucins o 'I'runaportos (Diário
do OOI'í'rllo
do 14 do Junho), nomeado pela Secretaria do IDstado do
Interior
paru organizar o dirigir o s rviço do abustecimonto (Diário do GOVí'/'/1O de 16 do Julho), deputado da
Nacão pelo circulo eleitoral n." 1;~ (Diári« do Gorêrno
do 19 de Julho), Socrotário do Estado do Interior (Diário do Ootêrno de 9 de Outubro).
.
20) Doclara-so q uo os oficiais, na situnção do reserva,
a seguir mencionados fazem serviço na 3.11 Ropartiçãc

2.' Série

841

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 16

da Ln Direcção Geral dôsto Ministério desde as datas
que lhos vão indicadas e não daquelas que constam das
declarações 30) o 35) das Ordens do Exército n.OS 3 e 5,
2. a série, do corrente ano:
Oapitãis :

Joaquim Pinto, desde 24 do Fevereiro de 1938.
António de Almeida Silva Dias, desde 17 de Março
do 1938.
Isidoro Branco de Oliveira, desde 19 d Março de
1038.
30) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Oarlos Raúl Oamacho deixou do prestar serviço no distrito do recrutamento e reserva n.? 5 desde 1 de Julho
do corronte ano.
31) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Emílio Cândido Fernandes, que pela Ordem do Exército
n.? 15, :3.a sórie, do ~O do Outubro findo, foi colocado
no distrito do recrutamento e roserva n.? 18, o dovo ser
no distrito de recrutamento e reserva n. o 8.
B2) Declara-so que o tenente, na situação do reserva,
António Augusto da Silva presta serviço na delegação
da inspecção das tropas de comunicação, em Cumpanhã,
desde 1 do Janeiro do corrente ano e não desde 31,
conforme consta da Ordem do Exército n. o 15, 2. a série,
de ~9 do Outubro findo.
3:3) Declarn-se que ficou suspenso das funções de serviço desde lU <locorrent0 mês, nos termos do artigo 1.10. o
do rt'gnlanll'Ilto do di 'cil'lina militar, o tenente, na situa<;ão de reserva, ~fanuel Augusto Soares.
:3-1) Doularu-so qu~ os alferes, !la s.itlla~.ão~de
~fallllcl Fernanll('s LIma o António DIas Simões
• serviço no qllartf\l gonernl da ~.n região militar,
tivumeuto, desde lei do :\faio e ~4 do Setombro
rente ano.
Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

a

3.

reserva,
prestam
respoc-

do cor-

Repartiçao

3~») ))('cll1ra-so quO o a~pir:mto :~oficialmil.i('iallo médico .J o I' Souto III' Almeida RUlllha, provIdo a êsto
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põsto por portaria
de 16 de Agosto último, publicada
na Ordem do Eixércüo u.? 13, 2. a série, de li> de Setembro
do corrente
ano, era soldado cadete n." 194/20,
da
2.a companhia de saúde, e não 41Gj29,da 3."companhia
de saúde.
3G) Declara-se que foi concedido o primeiro adiamento
da froqüõncia
da Escola Central de Sargentos,
no ano
lectivo de 1938-1939,
nos termos do artigo 3:3. o do decroto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, ao primeiro
sargento,
do regimento
do infantaria
n.? 12, António
Maria Barroco, pelo que fica sem efeito a sua nomeação
constante
da declaração
43) publicada
na Ordem do
Exército n. ° 15, 2. a série, do corrente uno.
37) Declara se que desistiu da freqüência
da Escola
Central de Sargentos,
nos termos do artigo 33.0 do decreto n." 22:169, de 2 de Fevereiro de 1033, o primeiro
sargento,
do regimento
de infantaria n.? 18, António de
Almeida.
38) Declara-se
quo desistiu da
Escola Central de Sargentos,
nos
do decreto D.O 22:169, de 2 de
primeiro sargento,
do regimento
D. ° 2, José Vieira.

frcqüôncia do curso da
termos do artigo 48.°
Fevereiro
do 1933, o
do artilharia
do costa

\lo' Série
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3. a Repartição

40). Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados,
que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram
para a situação
do reserva:
Coronel de infantaria
J osó Martins Carneira, 3G.000a.
Coronel de cavalaria António Joaquim de Faria, 36.000!J.
Coronel, graduado,
de engenharia Francisco Maria IIenriq ues, 36.000·).
Coronel UO serviço do administração
militar Henrique
Linhares de Lima, 36.000·).
'I'onente-coronel
médico José Augusto da Silva Xavier
N oguoira, 30.00015. Tem 35 anos dOIserviço e 36 poríodos.
)Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia
José Silvestro, 25.80015.
Capitão
de infantaria
Luiz Pereira
Facoira,
21.6001$.
Tem 3ó anos de serviço o 74 períodos.
Capitão
do infantaria
Amílcar
de Mourão
Gamelas,
:n.GOo·). Tom 34 anos de serviço o 98 períodos.
Capitão <10 infantaria
Nicolau do Luisi, 21.GOOa. Tem
35 anos de serviço e 34 períodos.
Capitão do infantaria Crispim Soares Gomes, 21.600a.
Tem 3 aumentos o 40 anos do serviço.
Capitão
do infantaria
António Joaquim
Alves Melão,
21. GOO;5. Tem 35 anos do serviço o 58 períodos.
Capitão do cavalaria António de Almeida Garcia e Sousa,
20.:J5H:!0. Tem 34 anos de serviço e5 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Josó dos
Santos Cnrrumate,
20.400· .
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia Manuel
Agudo, 18.\.H..iU20. 'rem 32 anos de serviço e 29 períodos.
Tonoute de i n fan taria Basílio do Mendonça Nobre Marrairos, Ç).H~3:~O. Tem 21 anos do serviço o 1 periodo.
'I'cn ontc do infantaria
José Franciscc dos Santos,
lG.H:30b80. Tom 2 aumentos e 38 anos do serviço.
'I'o n e n t.o d o artilharia
Caetano de Carvulho Montês,
11.097 .~. TeIll 20 anos do serviço e 75 pododos.

41) Pcnsõ
guir

'8

designado',

anuais que 'oompotem aos oficiais a seque, no' termos do artigo 31.° do de-

.
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de 1937, passa-

Ma] or de artilharia Jacinto José do Nascimento Moura,
26.624;$40. Tem 1 aumento, 45 unos de serviço e 67
períodos.
Major do artilharia
José Carvalho
do Espírito
Santo,
21.4()0;S80. Tem 1 aumento, 40 anos de serviço e
13 períodos.
Major de engenharia
António Maria Neves de Carvalho,
~G.72M. Tem :3 aumentos, 45 anos de serviço e 1D períodos.
Major médico miliciano, do extinto quadro especial, José
Bernardo Co n-oia Ribeiro, 24.865;)80. Tom ~ aumentos,
40 anos de serviço o :?3 perlorlos.
Capitão do aerouáutica Carlos Felner Ai-antes Pedroso,
28.8·17 ·)40 (está incluída a quantia de 4.680;) de gratificação do diploma).
Tem 1 aumento,
DJ anos do
serviço o 159 períodos.
Capitão de nr-ronáutica Eduardo Lobo Santos Moreira,
28.5811560 (est[t incluída a quantia do 4.680·S de gratificação do diploma).
Tem 1 aumento, 43 auos do
serviço o LlI períodos.
Capitão módico milioiano, do r-xtinto quadro especial,
Jacinto de Freitas Morna Júnior, 20.98ü;)80. 'rem 2
aumentos, 39 anos de serviço e 16 períodos.
Capitão médico miliciano,
do extinto C]IHl(lrO especial,
Joaquim Alves Corroia do Araújo. 16.426";':!0. Tem 2
aumentos, 3D anos ele serviço e 19 períodos.
Capitão clwfo do banda de música J OSÓ Maria Cordeiro,
21. 790,)80. Tom' 2 alimentos o 41 anos de serviço.
Capitão
chefe do banda de música José Luciano
da
Graça, 20.074a80. Tem 43 anos de serviço.
Tenento do extinto quadro auxiliar do artilharia Manuel
Pinto Curado, 16.4831520. Tem 1 aumento, 30 anos de
serviço e 32 períodos.

42) Pensão anual quo compete ao oficial a seguir <10signado, que, nos termos do dccroto-lol n." 28: ..1,04, do
31 do Dezembro do 1037, transitou para a situação do
reforma,
depois do deduzidos 4: por conto para a Cuixa
Geral do Aposcntnções
:
Capitão elo infantaria José Jacinto Figu iras, 19.878bGO.
Tom 33 anos do serviço o 30 períodos.
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43) Rectificadas
se publicam
as pensões a que têm
direito os oficiais, na situação
do reserva,
a sezuir
designados,
em substiturção
das qne lhes foram ~tribuídas :
Pela Ordem do Exército
ano:

n.O 4, 2.a série) do corrente

Tononte de infantaria João Morais, 16.19415. Tem 2 aumentos, 37 anos do serviço e 38 períodos.
Tenente miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, Manuel Uartius Afonso, 14.851t$20. Tem 2 aumentos, 35 anos de serviço o 76 períodos,

Pela Ordem do Exército
ano:

11_°

11, 2.a série, do corrente

Capitão cio serviço de udministração militar Alfredo Ferreira de Azevedo LObo, 22.507 li80. Tom :3 aumentos,
44 anos do serviço o 48 períodos.

Pela Ordem do Exército
ano:

n.O 15) :l.a série,

do corrente

Touonte do cavalaria José de Assunção, 1G.800~. Tom
1 aumento, 40 anos de serviço (3 43 perIodos.
Tenente
de aoronáutica
Aurélio
de Oliveira Rocha,
23.:3G9:580 (está incluída a quantia dr 4.1406 de gratificação de diploma). Tom 1 aumonto, 46 anos de
serviço e 116 poriodos.
44:) Declara-se que continuaram
a prestar serviço na
3. n Repartição da :3. a -Direcção Geral dôsto Ministório,
dosdo 1 do .Ianoiro do corrcnto ano, ao abrigo do artigo 8.0
do decreto-lei n.? 28:40~, do 31 d(\ Dezembro de 1037,
Os cupitãis, na situação de 1'0801'\'<1, Carlos Grave o Artur Ribeiro do Almeida.
4,») Declara-se que o capitão, na situação do resorv~,
Afonso Pnuliuo Estovos prestou serviço na :l.a Hçpa~'tlc:fio da ~." Dil'ec\,iio Geral d['8tt' Ministério,
ao abrigo
do urtigo 8.° do decreto-lei !l.0 ~8:402,_ elo 31 do Dezom111'0 do 1!JJ7, desde
1 do Agosto a lo do Outubro do
corrente ano.
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46) Declara-se
que o tenente, na situação do reserva,
António Agostinho
deixou de prestar serviço na delegaçíto da 3, li Repartição
da .. 2, a Dircccão
Geral dêsto
nistério, na 2, a região militar, em 16 de Agosto do corrente ano, por nesta data ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar
de inspecção.

:m-

47) Declara-se
quo o tenente, na situação do reserva,
Jacinto José de Sousa Charrua presta serviço na delegação da 3,a Repartição
ela 2.a Direcção Gorai dêste
Ministério, na 4.a região militar, ao abrigo do artigo 8.°
do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
desde 3 de Agosto do corrente ano,
48) Doclara-so que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n.? 14:525, do 2G do Outubro de Hl27 , foi considerada hábil Mariu Antónia Massano Saiul Poojo para
receber, ao abrigo elo n.? 1.0 elo § único do artigo 1.0
do menciouado
decreto, os vencimentos
do SI'H marido,
capitão,
na situação
de reserva,
José António Poejo,
internado
na Casa de Saúdo do Telhal.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcçao Geral-

J.a

Repartição

49) Declara-se
que os oficiais subalternos
ela arma de
artilharia
com o curso do artilharia
a pt; que desejem
matricular-se
no curso do estado maior no ano de 1\l39,
sem oxigôncia de' novos propuratórios
u niversitátios
o
com disponaa do limito de idade legalmente
estahelocido, dovorüo rcqucrõ-Io ao :\1inistro da Gucrru durante
o môs do Dezembro do COITlInte ano,
50) Puhlicam-so
as Hi'guintpH l'(\ctifica<:õ(Js aos quadros
constantes
da alínoa 5G) da Ürdem do R.l'h'r.ito n." 14,
:?a série, do corrente ano:

Na Escola Práue« de li(fanta/'ia:
O curso de morteiros para capitãis ou subultcmos,
inicio om 20 de Fevereiro do 1930, passa n ter
rução de cinquenta di.is.

com
fi

du-
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Na Escola Prática de Cavalaria,'
O curso de monitores
de equitação para sarcentos
o o
de transmissões
para sargentos
ou furriéis o passam a
ter início, respectivamente,
om 3 de Janeiro O 5 de
J unho de 1039 .

.J.Yá Escola Prática de Enqenharia :
O curso de instrutores
de gases e fumos, para
passa a tor inicio em 3 de Julho do 1939.

oficiais

'

51) Declara-se quo fica sem efeito a declaração 48)
inserta na Ordem do Exército n, o 1Ó, 2, a série, do 29 do
Outubro

findo, o que nos quadros

relativos

aos cursos e

estágios constantes da declaração 56) publicada na 0/'dem do Ercército n.? 1-1, 2,a série, do corrente ano, sejam
feitas as seguintes alterações,
Militar do Aeronáutica:

na parte

relativa

à Escola

No curso do pilotos para praças de pró: freqüência,
vinte, o não quarenta e cinco,
N o curso de aj udunte do mecânico: froq üôncia, sessenta, sondo de quinze o númoro do alunos voluntários e de sessenta o númoro de alunos habilitados com o curso elementar de mecânicos,
No curso de radiotelegrafistas:
freqüõncia,
quinze,
o não dozóito,

" Ministério da Guerra - Repa~tição

Gera!

5~) Doclaru-so quo (eslle,1 d~ Setombro ,0,0 corre?to
ano deixou (lo desempenhar
as funções do professor efectivo do Instituto
Feminino do l~du!!a<?rlo o 'I'rabalho o
capitão do 8I'r\'i<;0 de administruçàó
militar Ney Pompílio da Veign .Mata; o q lia I 8NiÍ. oportunam0lltb oxonerad o
<lo r('sl'petivo
('argo, nos termos do artigo 50;0 do doeroto

11,°

18:670, do 25 tIo Sotóuibro

do l!JBO.

t

33) J)eclar:H~(,

que trnnaitóu para 'n ~~tua<:it~ de rol' não para a (lo rl'serv:1., como fOI l)ubltca~lo~ o
capitão (lo <,xtinto qundro do !':\pelãi's D1ilitar~'s CaSl!1lIl'O
Vitúri'l OhaJlli!,'o a (JlIC'Jll se refere 11 portatla
tIe 10 do
forma

Outubro,

ílndo,

~
insertu

2,a série. do corrente

na Ort 1

('/II

uuo.

l

(U

P'··t

l."XerCI

U

"o
ll,

I"U,
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IX - ÉDITOS
Conselho

de Recursos

Pelo Conselho de Recursos correm éditos dos dias a
seguir indicados,
a contar da (lata da presento Ordem
do Emérciio , citando os oficiais também indicados, para,
na qualidade
de recorridos,
apresentarem,
querendo,
contestação,
no processo de recurso n." 2:511, que no
mesmo Conselho está. correndo seus termos e em que o
eu,pitão ele in Ianturia
~\_l'tUI' Martins
Dronísio reconre
da data que na lista geral de a'ntigui.dade
dos oficiais
do exército metropolitano,
referida 'U, 31 ele Março di.'.
1938, lhe é atribu ídn como sendo adaía a que se refere
o artigo 103.° do decreto n .? 11:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo decreto n." 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930.
Éditos de trinta dias

Recorridos:
Majores.
V0rgílio ela Silva Calisto, no regimento
ele infantaria n," 16;
João Centeno de Sousa, no batalhão
de caçadores
m ." 4;
Júlio AUguHtO <la Costa Almeida, 1110 regimento
de
infanturiu
11." 2;
Joaquim Fulizartlo Adão Antunes, no regimento de
infantaria.
n." 5;
Mnluquias A UgUM!Ode Sousa Guedes, no regimento

(1(' infantaria

JI."

10;

Imúcio :M01J!l'll'O (1(· Azevedo,
cional repu blicunu :

Antônio
inria
Alf'rcrlo

acli(lo,na

ele Sousa Coelho, no l'Pgime1do
11. ()

(j;

°

guarda

'lla-

de infuu-

Ferraz (1,0 Carvalho,
com
('111';;0 do (',;!a(10
maior, na ;L" J)irp('çuo Geral d0slc Ministério ;
Hcnriquv
Al bcrl o til' ~otl'a Guorru, no "l'J'\'i\,()~
('al'tngr:ifiC'os do cxército :
Luiz ,\llA'll~to Vil'ira J!'('rIlnlllll'i'1, adido, no 'lilli"li[.J'io rlus {'ol<Íllia~;
Eusébio Em íd io da ~j h ,1, no ba talhão de caçndorcs
:1;
11.
0
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Aníbal
~Iartins
Gomes Bessa, no regimento
de
infantaria
n." 18;
•
António de Quadros Flores,no
regimento de infantaria n. o 10;
Armando Alfredo rardo~o do:'! Rris, no regimento
ele infantaria.
n ." 15;
João da Encarnação
:J1açãs Fernandes,
na Escola
Prática de Infantaria;
F~rnallclo de Castro ela Silva Canerlo, no regimento
ele infantaria
n. o 11;
António .Adcio da Cruz, no batalhão ele caçadores
n. o 6;
Eduardo
ele Brito Galhardo,
adido, em serviço na
Câmara ~I uuir-ipal de Lisboa ;
Afonso Carlos Ferreira
:Jfay, adi do, na gualI'da
fiscal;
:Jlanuel Ferreira
da Silvn Couto J únior, no batalhão d e Jll etral h aclaras n. o ;'3;
Il onrique .\ugusto
de Lacerda, no regimento
ele
infantaria,
ri." 1f>;
Bultasar ,)Io!'cira dC'Brito Xavier, no batalhão de.
nietra l hutlorus n." 2;
António Duarte Curri.lho, no regimento de infantaria n.? 18;
Oscar 1\01 do Alvarenga,
adido, cm serviço no Instituto Googrufico e Cadastral;.
.
Cal.tallo Manuel ('or(leiro Rosado, adido, cru serviço
na guai'(la, fiscnl ;
.
.
'adallo .\ lberto (h· Barcelos, adido, cm 'crVlço no
Iwdituto
(leog'l'úfico e CurIastral ;
An ínn ino }foreira \\'ndrlillgton,
no batalhão de me-

tralhadoras
n ." 1;
Crlc: tino Ho(lrigllPi: ela Costa, no l'l'gimcnto de infallt:nian.o
11;
.\ n t ón io Lu iz Salg-lll'iro Fl'ngo30, u(1i(10, cm serviço
na gllan1a DS('al;
)fanupl Diogo da Silva Freir-e, no regiJll!'llto da
in fantaria J1. 12;
f1PllriquC' F('l'rl'il'a,
)lO regilllPldo
ele infa.ntaria
01. o '7;
11 '11I'i![lIl' .\ ngnsto ('ol'l'l'iu, a(1ir]o, rm srr\'iço na
gllnrda fi ('[11;
0

.\Illlando
fantaria

.\

fOH.O

11.°

5.

I1~J1J'i(jll(,s, no regimcnto

(lc in-
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Edltos de clnqüenta dias

Recorridos:
Majores:
Antóirio
Silveira
Bettcucourt,
no batalhão
independente de infantaria
n ." 23;
Gonçal., Lôbo Pereira Caldas elo Barros, no batalhão independente
{le infantaria
n ." 2...1:.
Éditos de noventa dias

Recorrido:
Major José da Cunha Amaral Pinto Fernandes,
em serviço no Ministério
das Oolónias.

adido,

Éditos de trinta dias

Pelo Conselho de Rpc'Ul'SOS correm
éditos de trinta
dias, a contar ela ,dat~t ,da pl'e~(,lI,tc Ordem do E,c(:l'cito,
citando os sargentos a -seguir rndicados, paI'a, na qualidade de recori'idos,
apresentarem,
querendo,
contestação, no processo de trecurso n." 2:4D7, que no mesmo
Oonselho está correndo
seus termos e em que o primeiro sargento,
do depósito ele material
aeronáutico,
Manuel Apolinário
da Cunha recorre elo indeferimento
de um requerimento
em (PU' pedia modificnção na ant iguidudc {lo pôsto de primeiro sargento
do quadro permanente.
Os recorridos,
bem como os seus represontnntcs
legais.
têm vista elo procl's~o na sceretaria
do mesmo Conselho,
duruute
a dilaç'ão<1ot4 -respcctivos
éditos.
H «corritlos:

Prime il'OS sa l'gru tos:
'I'eobuldo Fornanrlos

~lcstl'e, no dopósito

rial acronáuí ico ;
~\ mrindo de Albuquerq

uc, no grupo

{le mate-

de e quadri-

lhas <1(, aviaçâo «República»;
Américo <lI' "\ratÍ.io Bustos, na base aérea (le Otn ;
Augusto Adcl.ino Nalgu{·iro, nas oficinas gerais de
mntorial

nr-ronúul

ico :

Guilh!'l'llll'
Virlnl (la Nih'a, -nu {'~('ola m il itur (lo
uoronúutieu
;
Aníhnl da No]('(la(lp, na l'~t'oJn nril il ar (l{' iH'l'onáu1 icu ;

ORDEM DO ExtRCITO

2.' Série

N.o 16

853

Mau ucl dos San tos, na base aérea de Ota;
António Luiz de Carvallio, na base aérea de Ota ;
António Maria Dias elos Sal1tosno
depósito de
material aeronáutico;
,
Autónio Nunes, no grupo de esquadrilhas de aviação «República»;
l\'utónio J osé Afonso, no grupo independente' de
aviação de protecção e combate;
António Neves da Silva, no depósito de material
aeronáutico

;

Alvaro da Conceição Santos, no grupo independente
ele aviação de protecção e combate;
José Remédio Domingues, na escola militar de
aeronáutica;
Joaquim Francisco da Fonte, no grupo independente de aviação de protecção e combate:
João Nicolau de Matos, na base aérea de Ota;
Guilherme da Costa Santos, na escola militar de
aeronáutica;
António de ..Umcida Monteiro, na base aérea de
Ota.

x-

ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declarações de vacaturas do magistério

N OS termos do artigo 13,0 do decreto n, o 12:704, do
25 de Outubro de 1926, com as rectifica\ões
do decroto
n.? 1:3:6,)7, do 23 de Maio de 1927 (Ordem do Exércit,o
n. o ü, 1.a sério, de 15 de J unho de 1027), e para efeItos do re~pecti\'o
provimento,
faz-se público que pelo
conselho
dI' [nstruçiio foi declarado
"Vago o lugar d,e
professor
da :H,a cadeira (fndústl'ias químicas, oxplosivos e gas(\s do guerra).
,
Os candidatos
ao referido
lugar devem satisfazor
~tS condicões
prescritas
no artigo :!,o e seu § único d,o
l'ogulalll(';lto Jlara o provimento (los lugares do Jl1ng1storio da I~h('()l:t do Exército,
aprovado
'por de('~oto
n ,? 1:3:7()l do 1:3 de .Iunho do 1927. (Diú,'/o do Got'erno
11.0 l:!L
série, de 1:~ do Julbo do 1027),
,
O~ candidato"
devem apresentaI'
1HL secretal'lt~
desta
Escola,
at' às quinzo horas do dia 8 elo Junoíro de

l:a
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1939, 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 Sessões, 3 de Novembro de 1938.tário, Tadeu do Sacramento Monteiro, major.

O Secre-

Nos termos do artigo 13.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927 (Ordem do Exército
n.? 6, L." série, de 15 de Junho de 1927), e para efeitos
do respectivo provimento, faz-se público que pelo conselho de instrução foi declarado vago o lugar de professor da 22. a cadeira (Resistência dos materiais. Estabilidade de construções. Betão armado).
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do
regulamento para o provimento dos lugares do magistério da Escola do Exército, aprovado por decreto
n.? 13:761, de 13 de Junho de 1927. (Diário do Govêrno
n.? 121, 1.11 série, de 13 de Julho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 8 de Janeiro de Hl39,
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 Sessões, 3 de Novembro de 1038.tário, Tadeu do Sacramento Monteiro, major.

O Secre-

(Publicados no Diário do Gocêruo n.? 263, 2." série, de 12 de
Novembro de 1938).

Obituário

1938
Agosto
»

Setembro

Tenente reformado José dos Santos.
Coronel reformado João Lniz Crisóstomo da Silva.
2 - General reformado João Pedroso de Lima.
6 - Capitão roíormado Carlos Ribeiro Noguei ra Ferrão.

23 27 -

•
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Outubro

5 - General, graduado, reformado Paulo Júdíce.
14 - Tenente, na situação ele reserva. António Martins
Correia.
.
»
1&- Capitão miliciano médico de reserva José Gonçalves Caroço.
»
27 - Capitão, lia situação de reserva, João Henriques
de Almeida.
»
28 - Capitão reformado Carlos Augusto Represas.
»
30 - Capi tão reformado Féli:x António Pereira
Guimaràis.
Novembro
6 - Coronel reformado Joaquim Maria Ferreira.
»
15 - Coronel, na situação de reserva, Henrique Alberto
de Oliveira.
»
15 -Major
reformado António Augusto de Almeida e
Silva.
»

Rectificação

Na Ordem do Exército n.? 15, 2.' série, do corrente ano, P: 742,
L 2l:1.· e 29.·, onde se 10: ((Américo Augusto Mendonça Fraz ão»,
deve ler-se: « Américo Agostinho Mend oça Fraaâo».

António de Oliveira Salazar,
Está conforme,

o

Ajudante General,

I .

I,

'.

lado Maior d
MINISTÉRIO

Ordem

do Exército
2.""

N.O 17

o

Série

24 de Dezembro de 1938

Ministro da Guerra faz publlcar :

1-

DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

~ os termos do decreto n. o ] 6:070, de 25 de Setembro
ue 1928, manda o Govêruo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Maria Gertrudes Nunes Silveira, órfã do major, reformado, Joaquim
Gonçalves da Silveira, a reversão da cota parte do subsídio mensal no quantitativo do 1-lOa09, em virtude do
falecimento de sua mãi, D. Mariana Augusta da Cunha
Nunes da Silveira.
Minietério da Guerra, 21 de Novembro de 1938. - Por
delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visadn polo Trlhunnl do Contns om 2 do Dczerubro do 1938. Não
1)[0 devldos
emolumentos,
nos termos do docroto n,o 22:257).

Nos termos do decreto n." 1(3:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guor ra, coucudr-r a D. Maria Augusta
de SÚ e a D. Ilídia Augusta de Sá, órfãs do alferes, 1'0-
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formado,

Joaquim

quantitativo

no

Maria

EXÉRC1TO

do rSÍ1"

o

N,o 17

dbsídio

2,' Sério
mensal

no

do 2B8~'lT)4,

'Ministério da G uerru, 21 do N ovombro do 1038, - Por
delegação do Ministro da Guerra,
o Sub-Secretário
de
Estado tia GltCl:rn,r'e1'IUlIUio d08 Sautoe Coeta,
(Yif'uda pcto 'I'r-í hu uu! do Contas "UI j do Dezcrubro de HlSg. Sàc>
devtdos eruof unn utus , UQS termos do decreto n,o 2~:257).

U-

11i'nfst€rro lfa 'Guerl'll-'I:A
P01'

R,ECU'RS,OS

Oirec~ão Ge~al - 2," Repartição

decretos de 14 do corrente mês:

Negado

provimento
no recurso D,O 24G5, intorposto
porunto o Consolho d(' Hecursos 11<'10 (,01',,11('1 do artilharia, com o curso do os ta do maior, actualmente no
corpo do estado maior, Josó
l<:stoV('S da Couceição
l\Iascarenhas,
ountru a antiguidade
do tenente (1 de
Dezembro
do ·HJOG) que lhe foi atribuída
posteriormeu to à sua rcint gruçúo, por carecer do fundumento
legal.

nC\ioitados os .rnoursos 11.0S 2:-.J.H9,.2:507, 2:498 .e 2::)02,
.interpustos porun to o Conselho de Rooursos, }'(', poetivumente, pelos cupitiiis Aunuloto Inácio do Campos,
Jouquim de Olivuiru I'crlico e touerrtos Albano José
da Cruz e Felismino ;\ ugusto vla Fousocn Aruójo,
todos na situação do r ....sorva , contra o dospucho do
Sub-Secretário
do Estudo da Guerra de 4: do .Agosto
do corrente uno, que lhes negou o abono do segundo
aumento do lO por couto '80.h1'o o süldo, por não poder
pronunciar-se
sóbro o as .unto.

Dado provimento ao recurso n.? 2:489, interposto perante
o Oonselho de Recllr~os p 'lo tCilpnto, na situa,ão de
rOS(,l'VH,
Manuel Pcn'l' , contra o despacho do Ministro
da GUP1TIL de :3 do Jllnho
ue lU:38, <pIO lho indoferiu
um requerimento
Olll quo reclaJUll\ a do facto do 1hl'
nuo tBr(>lllSido incl,úllos na liquiJur,:tLO da sua pensão
do rOf\flrVa 317 ilia~ do aU1nt'nlO do t01UpO do "el'\' i<;'0,
nOI\ ~I'rmos do deer to It.o 11:374., do.,2j llo :Dozembro

de 19~5.

2.' Série
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B.a Repartição

da Guerra - 2.· Direcçãll Geral-

Por decretos de 16 elo corrente

rnês:

Dado provimento ao recU1'SOn." 2:486, interposto perante
o Oonselho de Recursos pelo tenente de en O'enharia
José Ferreira
dos Reis, par ter fundamentobleo'al
e
em que recorria do despacho ministerial
que lhe bindc_
feriu um requerimento
cm que pedia o abono de nove
dias de ajuda de custo a (lue se julgava
com direito.
Rejeitado
o recurso n." 2:306, interposto perante o COIlselho de Recursos pelo tenente, na situação de reserva,
Vicente da Silva Soares, contra o despacho do Suo:-lecretúrio de Estado <la Guerra de 23 de J'unho de
1938, que lhe indeferiu
um requerimento
cm que
reclamava
do facto de não lhe ter sido abonada a
pensão de reserva, a que se julgava com direito, desde
1 ele ,Tanciro a 22 de Abril <le 1938, por não poder
pronunciar-se
sõbre o assunto.
provi IIIe11to ao recurso
11.° 2 :4:92, interposto
perant o CO.llselho de TIL'CUI'.-;O:S pelo capitão, reformado,
inválido de guerra, Artur Gerardo Bastos dos Reis,
contra o despacho do Sub-Seeretário
de Estado da
Gucn'a de 2 de JLmho de 1.938, q1i'e lhe indeferiu
um Il(1qucl'imento em que l~edia o abono los a:rment~s
sô ln'e o ôldoa
que pelas correspondentes
diuturnid d ' teve direito at; :!9 ele Dezembro de 1937 e que
. >oc.beu, por cal' cer de fundamente
legal.

N l'gado

Ministério

da Guerra - Repartição

Por decreto de 12 rio corrente

Geral

lJI{>IJ:

pro\'im('nto
ao recurso n." 2:tl: 8,. interpost?
peraute o COlleUto de llt .ursos pelo ~\'pll'a.ule a OfH'WJ,
l'cfol'luauo Alfredo )lio'uri~, contra o elc:.;pacho de 2:2
de li'evereiro último, 'l~e l1t-e eonsidercu indeferido .0
l'CCjut'l'illlenl0 ele :!ü
.l un ho ue 1035, cm que pcdIa
para beneficiar das n'ga1ias ao artigo 17. o do deeret_o
11.0 _2~039, tie 28 lIc Dt'v,cmoro de !19~2, e <lei' legalIzada a ~nQ sitna\'uo em diploma ~8pecitl1, poreal'eel'r
de fUllelamento h>gal.

)legado

ue
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DE QUADRO

Direcção Geral-

2.a Repartição

de 1 do corrente mês:

(Vtsadus polo Tribuna1 do Coutas, com a anotaçílo de uão serem
devidos «motumontos, 1108 termos co decreto ll.o 22:257).

Quadro da arma de aerenáutlca

Tenentes,
adidos, em serviço na arma de aeronáutica:
de infantar ia Fernando
Machado Soares de Oliveira e
Sousa e Guilherme Teixeira Dias Costa, de artilharia
José Maria da Ponte Rodrigues,
do cavalaria
Tito
Lívio Félix Pavia e Armando
Sucadura
Falcão e de
engenharia João Anacoreta de Almeida Viana, por
darem ingresso na arma de aeronáutica,
nos termos
do artigo 14.0 do decreto-lei n." 24:84\), de 5 de Janoiro de 1935, devendo ser considorados
nesta situação
desde 1 de Dezembro
de 1938.

P01'

portaria ele 10 elo corrente mês :
(Vís ada pelo 'I'rlbunul de Con tus , com a anotnção do não serem
dovídos omolumontos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenente de artilharia,
adido, em serviço na arma de aeronáutica, Ernesto Armindo Felgueiras e Sousa, por dar
ingresso
na arma do aeronáutica,
nos termos do artigo 14.0 do decreto-lei
n.? 24:~40, do 5 de Janeiro
de 193f>, dovendo S0r considerado nesta situução desde
1 do Dezembro do 1938.

IV-MUDANÇAS

Ministério
P01"

DE SITUAÇÃO

da Guerra - I.11 Direcção Geral - 2.11 Repartição

portada ele 15 ele Outubro do C01"1"ente ano:
(Yisarla pelo Trlbunnl de Contas, com a nuotnçüo d" uno sororn
iluvido. omolumontos,
1101 tormos do decreto
11.° 22:257).

Disponibilidade

Capitão do infantaria, adido, Júlio Duarte Ferreira, que,
do regresso do Ministério ela l~(lllcnc;ão Nacional, se
apresentou eID 15 do Setembro do 1938.

2.' Série
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Por portaria de 29 de Outubro do corrente ano:
(V1sad,a pelo 'I'r-lbunul do Contas, com fi anotação do não serem
deví do s emoJumentos,
nos tormos do decreto 11.° 22:257).

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Eugénio Marinho Ferreira
de Sousa, que, de regresso do Ministério das F'inanças,
se apresentou
em 1 do Sotembro de 1938, por ter deixado de prestar serviço na guarda fiscal, em virtude
do disposto
no § 2,° do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:-W2, de 31 de Dezembro
de 1937, modificado
pelo decreto-lei
n.? 28:484, de 19 de Fevereiro
do
corrente ano.

Por portaria de 12 de Novembro findo:
(Anotada

]'010 Tribunal

do Conta,

cm 21 de Novombro

de 1038).

Adido

Capitão elo serviço de udministrnçüo
militar, da delegação do mesmo serviço cm Angra do Heroísmo, Carlos
do Amaral, por ter sido nomoado para prestar serviço
nas oflcinais gerais de fardamento
e calçado, devendo
ser considerado
nesta situação desde 8 de Novembro
de 1938.

Por portarias de 19 de ..Nocembro findo:
Demitido
do serviço do exército, nos tormos do § 2.°
do artigo 37.0 do Código de Justiça Militar, o tenente
miliciano, separado
do serviço, Manuel Dias da Silva
Pinto, devendo ser considerado
nesta situação desde
26 de Outubro de 1938.
(Allot:l,11\ pelo Tribunal

do Contas

om 30 de Xovombro

1101988).

Quadro da arma de infantaria

Tenonto

do infantaria,

adido, Mariano Álvaro Ferreira,
<lo Ministério do Interior,
8(1 apresentou em 17 do Novombro do lO38, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana,
preonchendo
vaga no respectivo quadro.

que, do rezresso

(\'lsalln pelo Trlhunal
devidos emotumeuro

do Contns, com fi unotnção do não sorom
1 nos tormos
do decreto 0.° 22:257).

Oficiais milicianos de artilharia

Capitão .J niuie José ~1artins
lIarçal

Grilo,

ambos

Ü ,al1'or.os PO?Si!Ióllio
J oS,é
do artilharia,
adidos, com 11-
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cenca ilimitada, nos termos do artigo 4. o do decreto loi
n.? 28:4U2, (lo 31 elo Dezembro de 1937, devoudo ser
oonsiderudos nesta situação, respectivamente, desde
15 o 3 de Novembro de 1938.
(Anotadas

pelo TdlHloal

de Coutas

em ~O dr Novembro

de 1038).

Adidos

Tononto,
do rogirnonto
do infantaria
n.? 13, Joaquim
Augusto Pinto Guedes, pOI· ter sido requisitado
para
d-semponhar
uma comissão do serviço dependente
do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n." 1:3 309, de 2:~ de Março do 1927, devendo
ser considerado nesta situacão dosde 22 de Janeiro
de 1938.
Alferes, do batalhão indopoudonto
de infantaria
n.? 24,
Josó .1oaq tlim ~rachado, por ter sido n~q uisitado para
desempenhar
uma comissão do serviço dependente do
Miuistório
das Üolóuius, nos termos do Ilrtigo U.O do
decreto n.? 13309, de 2;~ elo l\larço do 1927, devendo
ser considorado nesta situuçüo dosde 12 do Novembro

do 1938.

(Anol:u!as

""lo TrilJun"l

do Conta.

cm 30 de Xovrmbro

do 1.398).

Tenente

do serviço do udministrnção
militar, da direcção
do mesmo sorvico , Arnaldo da Costa Moura, por ter
sido nomeado
para prestar
serviço na Munutonção
Militar, devendo SN considerndo
nesta situaçâo desde
1;) do Novembro do 19;)8.
(Ânotada

pelo Tribunal

do Coutas em ~ ,lc Dov..'nlbro

d. ln38).

Reserva

Capitão milir-iano do infantaria,
do extinto quadro especial, adido, cm serviço no l\lini:>tério d"s Colónias,
Manuol Casoiro l\IlIrqucs Alves, nOI; termos da ali
llC:t a) do artigo BI.° do decr('to·lei
n.O ~8:4()2, elo 31
do Düzcmbl'o di' 1!);}7. suhstituído
polo dccrl'tl)loi
ll. o :!K:-I8J, tlll 1H dfJ F't;lYNCi m último.
dovl'llclo 1101'
considllrado
ncst;l itua<:l () dp, di' :H de ·])(.znmbr-o do

mo finJo.
(.V· ·ntln
Ylc1ns

W,lll 'l'nhlll'l>r
N1llrhIIHlHltIH"

,I" Conta.,
110$

tll

m a :1I/1l1.(1I. J.
rQ~1
r 111 I , UO t\jl,'f't,'Io n.u 2:!;:.!.~.7).

do.

('1101'11 110 handa do músi(·a,
no CJ 11:1(1
ro, :'I[nllllt'1
.Joaquim Oan11:lo, tlO~ termos da nlínC':t lJ) dI) arti~(, 1.0
<lo 111>eroto-lt'í 11.° 2 :-lOt, do 31 do Dozcmbro (1(\ }~;17,

Capitão

por

tOLo

sitl,

jnl:;ado

ilu·aJlaí'~ do ~('rvi(:o :Icti () Jlt'la
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j unta hospitalar
rudo nesta

de inspocçõo,
dhveudo
situação desde 1,7 de Outubro

ser considede 1938.

(YitHl~a pelo Trfbunn! de Com as, COJU a .:1.not.1~'[t.o do não srrem
dovldo s ctuo lumentos, JlOS torluoS do decreto n." ~~;2j7).

Tenente, do rogimoato do infantaria
n." 5, Francisco
mundo' Rodrigues SOl'l'ãO, nos termos. doa nlíuea

artigo

31.° do derroto-lei

Rai-

b} do

n.? 28~-1,0:3, dA 3'1 de De-

zembro do H137, su bstituído polu decreto-lei n , o 28:4J8J,
do 10 do Fevereiro
último, deveudo ser' considerado

nestn situação

desde 31 de Dezembro do ano findo.

(Visada. pelo Tribunal rio Contas, com a auotuçâo do serem
vido'! umclumcntov,
nos termo do decreto n." ~2:257).

de-

Toncnto, do regimento de infuutaria H.O 11, Céear da Paz
S0gurado,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo
decreto lei n." 28:404, do 31: do Dezembro do 1937,
por ter' atingido o limite dI' idade, dovendo SHr cousidorado uostn situtv:tlO d 'slli~ ~i do Outubro ele 12138.
('I"lf'"dn pelo Trtbunat
devídus einclumonro

do Contns , com fi anotnção db uno sorem
, no .. termos do ducrotu n.~'· 22:261):,

Tenente miliciano <k infantaria,
do extinto
qnadro OSpocial, adido, com Iiconçu ilimitada, João Alves do Sousa,
nOR termos
da ulfm}'! (') J( lJ.;l'tig'o 1.0 do decreto-lei
n.o 2g:.J.O.J., dll 31 de Dezembro
de 19:37, devonrlo se!!
cOl1liidQl'ado Tlc:t<J. !'itUÀH:flO dl's(l<! 17 de Üutllbro do

lQ;J8.

(ViSndf\ pulo TrdhunaJ
doddus CTllO:U:.il);llOI!,

(1L' Cont~r,
noS

t(lr,llOS

com ti. nnotnção de n~o sorem
do dO~'l'úto n.o 2~:~í),

cbefes cit) banda do mú~i a, no qll{1d"o, Franaisoo Carl!açll Vila SO~':1 e, do r:q.dmonto do infantaria
H.o B, .To, 6' Udfael ,\.1\'08, n08 tc'I'mol' da alínea e) do
artigo 31.° do ({('creto·]I'i. n.O 28:40:2, do 31 dI' Do/,('!Ubro <1n lU:H, suh~titllído pelo doaoto-Jei H.o :38A~4"
de HJ do l"t:J\'çl'eiru lIlti 1110, <ll~nmdo SOl' consid l'Il.<l'os
llQsta sitlHl!'ão dI stle :j l <1(' DL'7.emlJro do ano lindo.

TOIlO!1tl's

(\'ltôlld.a rolo Tdhullul
d v'iU I eln luwonto9,

elo Conta.,
<"..pmt\ HllotflÇÃO do 88l"CID
1I0Fi ter.nos do d\JC1"OlU
tI.(l 2!t~G71.

ReforDl.

'1' entej!la

ihluwil.ol
l'l ~Ql'\'n~ :."\[1111eJ llinto Curado!
nos tf'I'lJ10S <1'1. alIno:l li) tio :1!'tig'1) :!.o do d11crllto;10l
n. ° :'?K:40J, do 31 ele J)cz(>mnro .ln 1 \);1(, po!' tI'!' ~.I(lo
.iuJ"'mlo jl c:q uz d' to lo () . (l .jç 1 P .la jllfltn.. hO!lpl~lru' do tU p !!('io. deymH!o SP'r' consulol'udr, D.~!tta !.iltua 'ito d sd f> do • ,tulllbro do lU:18.
(.~llolt,,11t p lo 'IlrifJl.",,1 ,lO CIroW

em ~O ~••

o"omhrO'de

1038).
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Separado do serviço

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, no
mesmo extinto quadro, José Augusto Lopes Dias, nos
termos do artigo 178.° do regulamento de disciplina
militar e nos do artigo 9.° do decreto-lei n.? 28:40J,
de 31 de Dozombro de 1937, com' direito a 75 por
cento dos vencimentos. devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Outubro de 1938.
(Visada pelo 'I'rfbun al do Contas, com a anotação do não serem
devidos olno]umentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 26 de Novembro findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Amadeu César Lopes, que,
de regresso de comissão militar no Ministério das
Colónias, se apresentou em 25 de Novembro de 1938,
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(VIsada pelo Tribunal
do Contas, com a anotação do não sorem
devidos omolumoutos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de infantaria

Alferes de infantaria, adido, com
rio Rolin Geraldes Barba, nos
do decreto-lei n.? 28:402, de
1937, devendo ser considerado
21 de Novembro de 1938.

licença
termos
31 de
nesta

ilimitada, Mádo artigo 4.°
Dezembro de
situação desde

(Visada pojo 'prjbunul
do Contas, com a anotação ,la não sorem
devidos omolumeutus,
nos tormos do decro to 11.° 22:2(1).

Adido

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Raúl Colaço
de Sousa Carvalho, por ter sido requisitado vara desempenbar uma comissão de serviço dopendontc do
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerado nesta situaçrw desde
22 de Novembro de 1938.
(Anotada

pelo 'l'rlbunul

do Contas

cm 18 do Dozombro

do 1938).

Reserva

Coronel do serviço de administração militar, das inspecções do mesmo serviço, Vitorino Máximo de Carvalho Guimarãis, nos termos da alínea a) do artigo I."
do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,

2.' Série
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por ter atingido o limite de idade devendo ser cousidera doo nesta si
situação desde 13 do' Novembro de 1938.
Capitão, do regimento de infantaria n. ° 18, Walter Santos da Cruz Antunes, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:"*04, de 31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerado nesta situação desde
8 de Novembro do 1938.
(Visadas pojo Tribunal
dovído« emotumentos,

de Contns, com a anotação de não serem
uos termos do decreto n.o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano, licenciado, do regimento de cavalaria.
n.? 5, Francisco
José Elder Sá Chaves, nos termos
do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto de 192G, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de
Novembro de 1938.
(Anotado

POI'

portarias

pelo Tribunal

do Contas

de 3 do corrente

om 1'7 do Dozombro

do ln3S).

mês :

Quadro da arma de infantaria

Tonente Júlio de Oliveira Cídreiro e alferes Joaquim
Rocha Lopes da Silva, ambos ele infantaria,
adidos,
com Iicença ilimitada,
que se apresentaram
em 1 ele
Dezembro
de Hl38, proenchendo
vaga no respectivo
quadro.
Alferes de infantaria,
adido, com licença ilimitada, Máximo Galé Moniz, que so apresentou em 1 de Dezembro
de 1938, preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Visadas pP10 Trlhunal
duvides emolumentos,

de Contas, com a anotação do sorem denos termos tio decreto n.? 22:267).

Adidos

Tenente, tio bntnlhão do metralhadoras
n.? 1, Joaquim
dos Snntos Gomes
por ter ",ido roquisitado
para
desempcnhur
uma comissão do serviço dependente do
Ministério
das Finançus,
na guarda fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 23 do N ovombro
de HlJ8.
Tenentes
do infantaria,
da. escola prática da arrua, Rui
Padrão
Pessoa <lo Amorim
o, do Colégio Militar,
Óscar Ç;penccr Moura Bruz, por torem sido 1"e'1uisitados para deselllponhar
comissões do serviço depon-
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dentes do Ministério das Colónias, nos termo, do artigo 31.° do decreto n." 13:300, do 23 do M<1rço do
10:!7, devendo ser consirlerudos
uosta situação d sdc
28 de Novembro de 1938.
(Allotadlts

pelo 'I'ríbuna.l

do Coutas

om 18 do Dezembr-o

<1." 1008).

Disponibilillade

do infantaria, adulo, Matias Rodrigues Figueira
Júnior, que, du regresso de comissão militar no Ministório elas Colónias, so apresentou cm 3 de Dezembro
d(~ 1938.
Capitão do infantaria,
adido, Arnaldo
da Conceição de
Quina Dominguos,
quo, de regresso elo Ministério do
Interior, so apresentou em ~8 do Novembro do 1938,
por ter deixado ele prestar serviço na polícia do seguCapitão

rança

pública.
(Vísndns polo 'I'rlbun nl do Contas, com fi anotação elo nâo serem
dovldos omotuuioutos,
uos termos do docre io n.o 22:251).

Reserva

1Ia.ior, do regimento do infantaria 11.0 3, Leopoldo Leal
Dias, capitãis de infantaria, do regimento do infantaria n." 17, Josó do Almeida Cassar, o, do distrito do
recrutamento
o ri-sorva li. ° 1:3, António Josó da Silva,
o tenente, do regimento de infantaria n.? 6, J..ntóuio
Augllsto Póvoas, nos termos da alínoa (t) do artigo 1.0
do decreto-lei n." :?8~40.j., (lo:H cio Dozomhro do Hli37,
por torem atinuido o limite do idude, devendo sei'
considoru.los
nesta situucão,
respectivamente,
du sde
18, 19, li) e 1-1, de Novembro de 19n .
Capitão miliciano do pioneiros,
do extinto quadro " pocinl, adido, com licenca ilimitadu,
Gados F"l'rt)ira
Sumpaio, nos termos (la alílH1:t a) (lo ul'ti~o :n,o (ln
dl'erotn-Iei 11,0 ~8:40~, dI' :n de Dezomoro (lo 10:37,
sllhstit!lirlo pelo dt!cJ'oto-lei !l,O ~K:48J, de 10 de 1'\'\'1'roiro último, do\'cndo sor conl-lidorado 1l0sta sitllação
tlt'sdn :31 do J)ezLlrnbro (lo ano findo.
C.tpitito do oxtinto quadro
anxiliar
do artilharia,
do
grupo in(lop~n(h'llto de artilharia do montanh:'l !l.0 1~,
Artur do Ungo, nos t 'l'tllOK ela alítlC':! c) do urtigo ~1:'
elo dr.croto-lni n,O ~8:.W:.?, (le:31 do Dpulllhro cI ln:17,
substituíclo polo (lecJ'(I(O loi !l,o 28:4K-!., (lo ln dei I<'c·
\'ol'oiro último, (!LI\'L'llclo !'Ol' ('onsidol'/lI!O 11'~tll situllj,;tO
dÜKdo :31 do DezC'mbl'o elo auo findo.
(\'I$a.1",
floridos

r,'lo Trlhtlllnl
omfllUln

.1,. Cuutas, "U'II fi IlllOtnÇr", (lo unu 5
IIO! t rntt)~ lII,) tI C'rctü 11.(1!~:2"õ7~.

nto!ll,

o,n

2.: Série
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Oficiais milicia os de res.erva

Tenente miliciano de cuval.rria. licenciado, do rN!Ímeuto
do cavalar-ia n." 2, Luiz de Sárria e Gúrfias Ik~kla.mY
rms tenmos do, § 3. ° do artigo 01.° do decreto n: ° l~.01:T;
de 2 de Agesto de 192.1). por tor atingido o limite ele
idade, devendo ser considorado nesta situação desde
30 de 1 ovombro de H)38,
T

(Awtllda

pelo TrllJu.uu.J do Contas

cm 18 do DU7.om1Jca dê 1938).

Reforma

Capitão

José Joaqnim

de Jesus e tenente José da Naznró Barreto
Pinto, ambos na situarão
do reserva,
nos termos da alínea b) do artigo 2,° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de Hl37, por torem
sido .itll~ados incapazes de todo o serviço polu junta
hospitalar
de inspeccão.
devendo Sl'r considerados
nesta sittHl<:ão de. de 21 de ~"O\,(~Jllbro de 1038.
(.\notndn

pelo 'I'r ibunal do Coutus

em 18 de Dczci.ibrc

do 1038).

POI' pOI'hll'ia8 de 5 do corrente mês :
(\'I';;:1I.1ns poJo 'I'r-thu nal do Cun tns , com n allotnçi'io do uno serem
devídus oruolu-uoruos
, IIOS tururus do dccrotu lI.O ~~:2j7).

]{(.intro'!'aoos no servico do oxéreito, nos termos do
n.> ].0 d~ artizo (>1.0 da h·i 11.° l:\lGl, ele-1 de Setombro
de 19:17 , (,OJl1~ oficiais milicianos, na Hirun<.'.lo d!' Iieeneiudo, , c colocados nas unidades qtJ(' lhl'& vão indicada-s
Os seguintes ox-oficiais :
Regimento de infantaria

'I' nonte miliciano
ria Praucísco

do infuntaria,
Ern

n. o 2

o ex-tenente

de infanta-

i) :\lach'l<lo.

Regimento de infantaria

n. o

~

.l\It\'J'0.
miliciano <1(.> íufauturin, o C,..x-.Illi'ros <10 infantaria .Jo (~ ~aJltlllllariJlO,
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Tonento miliciano
ria Luiz Emílio
Alferes milicianos
taria Miguel de
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n. o 6

de infantaria,
o ex-tenente de infantados Santos Seca.
de infantaria,
os ex alferes de infanMagalhãis Cruz e José Luiz Peixoto.

Regimento de infantaria

n. o 9

Capitão miliciano do infantaria,
o ex-capitão
ria João Pina de Morais Júnior.
Alferes miliciano de infantaria,
o ex-alferes
ria Carlos Dias da Costa.
Regimento de infantaria

de infantade infanta-

n. o 10

Capitão miliciano de infantaria,
o ex-capitão ele infantaria Flávio Aires de Freitas Albuquerque.
Alferes miliciano de infantaria,
o ex-alferes de infantaria Luiz Inácio Rodrigues.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
ria Luiz Mousinho Sacadura.

n. o II

o ex-alferes

Regimento de infantaria

n. o 12

Tenente miliciano de infantaria,
o ex-tenente
ria António Homem Rebôlo Júnior.
Alferes miliciano de infantaria,
o ex-alferes
ria Luiz Carlos Pissarra
Pímontel.
Regimento de infantaria

Regimento de infantaria

ria Alfredo

de infantaria,
Marques.

de infanta-

de infane Mateus

n.O 14

o ex-alferes de infanta-

Regimento de infantaria

Tenentes milicianos
fantaria
Hermano
A ugusto Correia
eixns o Edunrdo

do infanta-

n. o 13

Alferes milicianos de infantaria,
os ox-ulfcres
taria Carlos Eduardo
Cardoso dos Santos
Augusto de Sepúlveda e Sampaio.

Alferes miliciano

de infanta-

n.· 15

do infantaria,
os ex-tenentes
de inSeverino Santos
onceicão João
do Gouvoía, Argentino
IIor~nlano
da Cunha Carmona (I •ilvu,
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Regimento de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
ria Tito Vítor da Cruz.
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n. o 16

o ex-alferes

Regimento de infantaria

de infanta-

n. o 18

Capitão miliciano de infantaria,
o ex-capitão de infantaria Jorge Henrique de Almeida da Costa Pereira,
Alferes miliciano de infantaria,
o ex alferes de infantaria Lúcio Ernesto Reverendc
da Conceição.
n.v

Regimento de infantaria

19

Tenente miliciano

de infantaria, o ex-tenente
ria José Pinto da Costa Monteiro.
Regimento de infantaria

Alferes

miliciano

ria Antonio

de infanta-

n. o 21

do infantaria,

Vaz Álvares

Batalhão independente de infantaria

Tenentes
milicianos
fantaria l\gostinho

de infanta-

o ex-alferes
de Carvalho.

de infantaria,
José Vieira

n. o 22

os ex-tenentes de inde Areia e Artur Ta-

vares.
Batalhão independente de infantaria

Tenentes

milicianos de infantaria,
os
fanturiu l\ligllPI de Almeida Júnior,
de l\Jelo Júnior,
Octávio Baptista
Frun cisr-o i\l ot» Carreiro da Câmara

dt· Aruújo Ribeiro.
Alferes milici:iIIo de infantaria,
ria José Luiz Fragata.
Batalhão

n. o 24

f'x-tt'npntPs

do in-

Manuel Frunr-isco
da Silva
e Francisco

o ex-alferes

independente de infantaria

L.IIIOS,

:\1 uria

de infanta-

n.' 25

Tenente milicinno de ínfuntaria, o ox-tcnonte de infantaria Ernesto da n(,~sllrr('Í<:~o Borges Accínio'y.
Alfl're~ miliciuno
do infantaria,
o ex-alferes de illfllllta-

ria Juime Albuquerque

Gonçalves.

Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Alforos milil·illno dr nrtilhnria, o ex-alferes
José Hod rigll('S Mcndos .foreira.
Regimento de artilharia

Alf(\l'f'S milicillllO~ <1(> artilharia,
ria Carlos Augusto'aruoso

ligeira

de artilharia

n.· 4

os ex-alferes J(' t1l't~lbaPereira, Carlos dn Silva

.2: Série
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Teuento,
Joaquim
mos .l\LIl.galhiiis.

Luiz

Marta

e João

1

Póvoas

Ra-

Regimento de artilharia ligeira n.· 5
Capitão miliciano de artilharia,
ria Cândido Au.gusto Porcíru.

o ex-capitão

de artilha-

Grupo de 'artilharia pesada n. o 2

Tenentes milicianos do urtrlhe tia, os ex-tenentes
do artilharia Augusto Ft'lTUZ e Fr-ruaudo Mesquita Pimentol
de Situas da Silveira Hauric!.
liataria tI.e .artilharfa de defesa móvel de costa

Tenente miliciano
ria

J ono Carlos

°2

.fi.

de artilharia.
o ex-tenente
Lopes da Sil va Martins.

de artilha-

Balaria de artilharia de defesa móvel de costa n.· 3
Tenentes milicianos de artilharia.
os ex-tenentes
de artilharia Alcino Pio Freitas da Silva o miliciano, do extiuto quadro especial, Gil Cornélio Gonçalves.
Regimento de caeatarla n. o 2

Capitão miliciano
Lauríuo

do cavalaria,

o ex-capitão

de cavaluria

Vieira,
Regimento de :cavalar.ia n. o 4

Al:D res miliciano
.Anténio

àbria

do cuvulat-ia,
Guvino

o -ax-alferes

do cuvalaria

Simõ s do Couto.

Re.llimento de casalaria n.? 6
Alferes miliciano de cavalaria.
() ex-alferes de cuvula ia
Gonçalo Cristóvão do Moirolos.
Regimento de cavalaria n. o 7
de cavularia, o ex-ulferos
.1\lWiUlll Proen~a Rohalo Lisboa.

Alferes

miliciano

d

cavalaria .

Regimento de cavalaria n.· 9
Capitão miliciano dccavulurin,
() «x-capitão do cm-alaria
Gabriel ~ór.gio 0,,61'io <10 Barros.
Alferes milicianos do eavalaria,
os ex-alforos d cavalaria João do L0ffiOS Macedo dos Santos,
.JObÓ Vaz

Seubru Lucorda Poroiru Bahur6m, Ilcnriquo da Conceiçüo Huptistn dn Silva, JOi:!6 .Maria Ml'nilon~n do

Seusu (jirll.tl o Luw: Augusto

Mllgulhãis 'lIfcuotit,~Vil IIl'•

2.' Série
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I.' cOl1lfinnhia de saúda

'I'eneute miliciano
Armaudo

médico, o «x-teuento
de Oliveira.

.miliciauo módico

HllpOSO

L" oempanhla de administração mililar

Oapirão miliciano do serviço de adminil'ltr~l(:üo militar, o
ex-capitào do mesmo serviço Ilorúcio do Oliveira Marqurs.
Tenente miliciano do serviço de administraç:ão militar
o ex-tenente do mr smo serviço Amadeu Feruaudes.
2.' companhia de administração militar

Capitão miliciano do s-rviço <1(1 administracão
militar, o
ex-cupitão do mesmo serviço Alfredo l\1arques de 1\1endonça,
'I'onr-ntos milicianos do serviço de administra"Tlo militar,
os ex tour-utes: d0 mesmo sorvico Gil l\lrd"'iros 1\1el0
e miliciuuo, do extinto quadro especial, Henrique Carlos de :Jloura.
Oficiais milicianos de reserva

Reintr-grad os no serviço do exército, nos termos do
11.° 1." do artigo 61." da lei n." 1:961, do 1 de Setembro

de 103'7, como oficiais milicianos
tes cx-uficiais :

de .reserva, os seguin-

'llpiti'íis milicianos do reserva, os ex-capitãis : do infanturiu, J oào Ribeiro G OIllPi:1, Jaime César N unes de Olivciru. Francisco Sulgueiro da Silva e António de Azovedo I3t'ttcncourt, o de tteroIJ.úutica Francisco Aníbal
Pinheiro de Sousa Larcher.
Tenentes miliciauos de reserva, os oxtenentes : de infantaria, Eurico do Sampaio S ..túrio Pires, Albino Estanisluu Bottcncourt do (iuadros,
Cristóvão Jaime do
~\ .ceusno, Munual Severo dos Iit-is, Fornando do l\lelo;
do artilharia, Carlos Jus tino de Morais Teixeira, J osó
Carlos da ~ilva; do cuvaluriu, :\ligncl Loureiro, L?ul'L'lI<.'U António
de Casal Jlllwiro de Oarvalho, o ,a?ldo
ao e;.;tillto cjlwdro <lu o!i('iilis do ~ccrrturiado mllttar,
António d Cllpristuno ':\lltuLlrs C~l)Jitu.
,\lf('J'cs milirianos do rcspna, os ex-alferos: de ('~n alaria Alfredo Brandão Guedes Pinto O Le1'en~ -:'11tl~ncs
Bu.;'ratl1í~, e do eu gOIJ'bal'in, Sii~o Vtlildez 'lngutlJros
:\1lIr.te 1.
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portaria de 9 do corrente mês:
(Anotada

pol o Tribunal

do Contas

em 14 de Dezembro

de !l13S),

Adido
Tenente de infantaria,
na Escola Central de Sargentos,
António Alvos do Pinho e Freitas, por ter sido nomeado
professor da Escola Central de Sargentos por portaria
de ;) de Novembro de 1938,

Por portaria

de 10 do corrente mês:

(Visada pojo Tribunal
do Contas, com a anotnção do não soreru
devidos omolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Disponibilidade
)'1ajor de infantaria,
adido, António Luiz Salgueiro Fragoso, que, do regresso do Ministério das Finanças,
se
apresentou
em 1 de Dezembro
do 1931'l, por ter deixado do prestar serviço na guarda fiscal, nos termos
do § 2,0 do artigo 2,° do decreto-lei n.? 28:402, do :31
de Dezembro
de 1937,

1)01'

portaria

de 10 do corrente mês:

(Vts ada polo Tribunal do Contas, com 11 anotnção do não serem
duvIdcs emolumentos,
UOs termos do decreto n." 22:257).

Disponibilidade

Tenente-coronel

do serviço
de
adido, professor
do Instituto
o Trabalho,
José Ribeiro da
sido exonerado
das funções
Instituto,

vMinistério

udministrnção militar,
Feminino
do Educação
Costa Júnior, por ter
que exercia no mesmo

PROMOÇOES

da Guerra -I. ti Direcção

Geral-

2,a Repartiçao

Por portaria de 29 de Outubro do corrente ano:
(Visllda polo 'I'rlbunul do Cuutn-, com n nllotaçfto do serem
dos omolumcuros,
no termos do doer to n.v 22:2;)7).

d vl-

Adido

Cupitão ,

O

Xlinlstório

tenente
das

artilharia,
ndirlo, om sorvico no
olóuias, Bonto de Brito do Rio Abreu.
(10
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Por

pOl"ta1ia

de 19 de Novembro findo:

(Visn~n pelo Tribunal
devidos emotumontos,

do Contas, com fi anotnção
de serem
nos tormos do docroto n.? 22:257),

Adido

Capitão, o tenente de artilharia,
mitada, Júlio César de Passos

Por portaria

adido com licença
Barbo~a Caldas.

ili-

de 21 de Novembro findo:

(Vlsnda pelo Tribunal
vJdos omolumentos,

do Contas, com a anotação de serom denos termo- do deoreto 1I.o 22:257).

Nos termos da alínea a) do artigo 35.°, § 1.0 do mesmo
artigo (~ § 1.0 do artigo 37.° do decreto n.? 21:365 de
22 de .A bríl de 1932:
'
2,· companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado,
miliciano
contando

°

aspirante a oficial
médico, licenciado,
António Joaquim Dias,
a antiguidado desde 1 d« Novembro de 1938.
3,' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, Iicenciudo, o aspirante a oficial
miliciano médico, licencia do, :Jlig'uel da Silva Morais
Simão, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 103ft
Alferes miliciano farmacêutico,
licPDciado, o aspirante
a oficial miliciano üU'm<l('Í'utico, licenciado, J ORê de
OURa :\lachado
Ribeiro Lopes, contando a antiguidade
desde 1 do ~o\'embro
de 10:37.

Por jJortal'ia.~ de 26 de No cembro findo:
I \·I.ndn~pelo TrlhunaJ do ('ontas, com n nnotlLçlto de sorom devicio); uruol umernc , nos termos du decreto n.? 22:267).

Batalhão de automobilistas

'apit;lO,
reira

O tonente

Montôs-

(lo oi1g0llharia

Cesário

3.' companhia de saúde

Marques

Pe-
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do mesmo artigo e § 1.0 do artigo 37.0 do decreto
n." 21:36f'l, de 22 de Ahril de 1932, coutando fi antiguidade desde 1 de Novembro do lU37.

Por portarias

de 1 do corrente mês :

(Visadns pelo 1'rihunal do Contas, com fi anotação elo svrem dovídos omolumontos, nos tormos do decreto u.v 22:157)

Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral - ~. a Repartição
Tenr-nte do extinto
militar,
o alferes
Martins Ramos.

quadro de oficiais
do mesmo extinto

do secretariado
quadro Manuel

Escola Prática de Infantaria
'I'enentes,
os alferes de infantaria
Fernando
Louro
Sousa e Manuel Gonçalves da Silva Teixeira.

de

Regimento de infantaria n.O 17

Tenente,

O

do infantaria

alferes

Joaquim

Peraltinha.

Batalhão de caçadores n.· 2
Tenente
do serviço de adruinistrução
militar, o alferes
do mesmo serviço Manuel Albertino
V nrela Soares.
Batalhão de caçadores n.· 5

'I'enente
alferes

chefe de banda
chefe de banda

do música, supranumerúrio,
do música José Alvos.

o

Batalhão de caçadores n.· 7

Tenente chefó de banda de mú .ica, supranumorúrio,
o alfores chefe de banda do música Vasco Silvério da
Rocha.
Batalhão de metraíhaderas
'I'enento,

o alferes

de infunturia

n. o 2

Ildo Antunes Baptista.

Escola Prática de Artilharia

'I'enontes, os alferes dr urtilhuriu .Angelo Ferrari, Manuel Maria Dt-lgudo o Silva o Paulo Eduardo Silva
de Gouveia

Durão,
Regiment. de artilharia ligeira n.· I

o alferes do artilharia
queira :Manso Concoiro Leitão.

Tenente,

Luiz J oaquim d

0-

2." Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 17

875

Tenente

veterinário,
suprunumorár-io , o alferes veterinário, supranumerário,
António Martins de Sousa Júnior.
Regimento de artilharia

n.O 4

ligeira

Tenentes,
os alferes de artilharia
reia, Mário Machado da Gmça

Anselmo Guerra Core António Luíz Tudeu.

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 5

Tenonte do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o alferes do mesmo extinto quadro Jnsé Joaquim Claro.
Regimento de artilhada

de costa n. o 2

Tenente,

O alferes
de artilharia
Armando
Machado da
Silva.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o alferes do mesmo extinto quadro Júlio Rodrigues.

Grupo de artilharia

Tenente
do serviço
do mesmo serviço

de administração
Manuel Ribeiro

Grupo independente

'I'onento,
queira

o alferes
Braga.

a cavalo n.O 2

de artilharia

do artilharia

militar, o alferes
da Cunha.
montada n. o 15

Miguel

Grupo de defesa submarina

Martins

do Se-

de costa

do extinto quadro auxiliar do artilharia,
res do mos mo extinto quadro Braz Veiga.

Tenonto

Escola Prátioa

o alfe-

de Cavalaria

'I'euentes, os alferes do cavalaria José Félix Alves Carvalhas a e António do Oliveira Cascais.
Regimento de cavalaria

n.O 5

T n nte do serviço do administrncão
do mesmo serviço José dos Santos
Regimento

d.

cavalaria

'I'enonte, o alfor s de cavalaria
coslau.
Escola Prática

militar,

Trubucho

o alferes
Júnior.

n. o 9

Francisco

António

Ven-

de Engenharia

Tenentes. supranumertÍ.l'ios,
os alferes de engenharia,
supranurnortÍrio!<, João Carlos CillH'io da Silva Escudeiro
o Em 8W Machado Soares do Oliveira e Sousa.
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Batalhão de pontoneiros

Tenente,
o alferes de engenharia
Mário Correia
de
Sousa.
Tenente médico, o alferes médico Mário de Sousa Teles
Leitão.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

supranumorúrios,
suprauumorários,
Mário

Tenentes,

os alferes de engenharia,
Pinto
da Fonseca
Leitão

e .João de Matos da Silva.
Tenente (lo extinto quadro auxiliar de engenharia,
o alferes do mesmo extinto quadro José Esteves Geraldes
Freire.
1." companhia de saúde
Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o alferes do mesmo extinto
quadro António Maria
Santiago Gomes.
3." companhia de saúde

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o alferes do mesmo extinto quadro António Joaquim
Canhoto.
1." companhia de administração militar
'I'onente do serviço de
mesmo serviço J 0110
Tenente do serviço do
nino, o alferes do
João Nunes Lopes.

administração
militar, o alferes do
Nunes Lopes.
administração
militar, supranumemesmo serviço, suprnnumerário,

2." companhia de administração

Tenente
do serviço
do mesmo serviço

de arlministrncão
António )lunuel

militar

militar, o alforcs
do Nascimento CI1-

cote.
Hospital militar principal de Lisboa

Tcnento do extinto quadro auxiliar do serviço
o alferes do mesmo extinto quadro Firmino

do saúde,

Luiz.

Coudelaria Militar

'I'ononto

do serviço
do mesmo serviço

de adminisn-acão
militar, o alferes
Fernando
da Silva Caetano.
Adidos

"l'cncutes, os alferes, adidos, cm sorvico na arma de
uoronúutlcn : de infuntnriu, do grllpo de aviação de pro-
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tecção e combate, Fernando ~Iachado Soares de Oliveira e Sousa e, da babe aérea de Otu, Guilherme
Teixeira Dias Costa ; de artilharia, José J\faria da
Ponte Rodrigues e de cnvalaria Tito Lívio Félix Pavia
e Armando dr Sacadura Falcão, todos da base aérea
de Ota, e de (ln~enharia, da Escola }[ilitar de Aeronáutica, Joüo Anacoreta de Almeida Viana.
Tenentes, os alferes de infantaria, adidos, em serviço
no 1Iinistério das Colónias, João Augusto da Silva
Bessa, José Manuel dI' Sousa e Faro Nobre de Carvalho, Alberto Vilarinho Garoupa, Albertino Oorreia
Mariano e Leonídio Marques Carvalho.

Por portarias

de 3 do corrente mês:

(Vlsndns pelo Tribunal
"Idos omolumoutos,

do Contas,
turmas

1l0~

Batalhão de metralhadoras

com a anotação do serem dedo decreto n.? 22:~57).
11.0

I

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro Urbano de Caíres.
Manutenção

Militar

do serviço de administração militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, José Bomviudo 001'reia Raposo.

Capitão

Por portaria

de 9 do corrente mês:

(YlsndlL pelo Tribunal
vtdos emolumontos,

do Contas, com a anotneâc do serem
nos termos do decroto n." 22::257).

de-

Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.° e § 1.0
do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, contanelo a antiguidade desde 1 de Novembro de
1937:
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Arlindo
Vilar Rosa da Costa,
Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano do infantaria, licenciado, Alberto de
Oliveira Dias de Arnújo Lima.
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n.> 20

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
JOtLO ela
Silva Cavalheiro.
Batalhão Independente

de infantaria

n.· 25

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Inácio Manuel de Sousa.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Alferes miliciano de infantaria,

licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado, José Guilhormo Rato de Melo o Castro.
Regimento de artilharia

de costa noo I

Alferes miliciano do artil haria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
licenciado, José Júlio
do Almei.Ia Albuquerque.

Por portarias de 10 do corrente mês,'
(Vlsactas polo Tr-l bun al de Contas, COIU fi unotação do serem
vídos emotumeneos, nos termos do decreto n,v 22:2õ7).

Escola Prática

do-

de Infantaria

Tonente-coronrl,
segundo cornaudantc,
O major
taria José Maria Nopomucono Mimoso.

de infan-

Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro,
o coronol do infantaria, tirocinado, inspector
interiuo da 2." inspecção
da urruu , José Vítor Franco.
Üapitüis, os tenontos d,' iufuntaria, d a direccãe da arma,
Francisco
Ilolbeche Fino; da escola prátioa da arrua,
Eduardo
Fruncisco
Riboiro ; do rogimento de infantaria n.? 1, Jono Teodoro üuld~ira B Fruncisco dos Anjos Faustino;
do l'pgimt>nto do infautaria n." 2, Isidro
Nogul'ira;
do 1'I'gimento do infuntaria 11.° 3, Rodolfo
Martins \'iana;
ao regimento dtO infantaria n.? 7, Josó
'I'oo.loro da Silva :-;;,ntus; do regimento do infantaria
n.? U, António
:\Lll'ill I'pneda: do r(\~imonto do infuntariu n.? 12, Francisco Dias de Audrado Pissarru ; do
rorrirnento dI' infunturia n.? lJ, ('urlus Mário da Concoição o José Ruúl Iiumulho Fernandes j <doregimento

2." Série
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de infantaria
n.? 19, Henrique
Domingues Poros ; do
rogimonto de infantaria
n.? 21, António Matoso Pereira ; do batalhão independente de infantaria n." 23,
)figufll Cristóvão do Araújo; do batalhão independente
dd infantaria n.? 24, José Joaquim de Sousa; do batalhão independente
de infa n taria n. ° 25, Manuel de
Faria; do batalhão do caçadores 11.° 2, Mário de Paiva
Nunes: do batalhão do caçadores 11.° 7, Luiz Justino
Teixeira de Vasconcelos e Sá p Mário Teles Pamplona ;
du batalhão de caçadores n.? 9, Virgínio Manual Mousinho Braga; do batalhão do metralhadoras n.? 1, José
Dourado
de Oliveira )Ial'tinR; do batalhão do metralhadoras
n." 2, Fernando do Oliveira Leite, Artur
Velosa Machado e José Simões; do distrito de rocrutamonto e reserva da Madeiru, IIenriq ue Ernesto Teixeira Moniz ; fi adidos, em s.-rviço , no jIini:stério do
Interior,
na g uarda nacional ropublicana,
11anllol Gonçalves da Silva, Raúl illal'tins da Custa e Acácio Joaquim Gomes, o no i\1ini~t6I'io das Fiuanças, ua guarda
fiscal, l\Ianufll Mariauo Ribeiro Júnior, José Joaquim
de Santa Clara Barbas
Frederico
Augusto Lopes
da Silva J únio r,

°

Regimento de infantaria

Coronel,
comandante,
segundo comandante,
Distrito

n. o

I(

o tenente-coronel
do infantaria,
Arnaldo da Silva Douwens.

de recrutamento

e reserva

n.· 16

Coronel, chefe, o tenente-coronel
do infantaria, da. escola
prática da arma, Francisco
de Paula B Silva Ramos.
Rogitllento de artilharia

'I'enento,

ligeira

n. o 5

alferes d0 artilharia João do Paiva de Faria
Leite Brandão,
contando a antiguidada
paru todos os
efeitos desde 1 rlo corrente mês.
O

Grupo mixto independente

do artilhada

montada n.· 24

Teueuto, o alforos de artilharia
Fruncisco António Corroia Leal, contando a antiguidade pura todos os efeitos
desde 1 do corrouts rnôs.
Bataria

de artilharia

'I'onouto, o alferes
p::ln~a, contando

de defesa móvel de costa n.· 3

do nrtilburiu
J oão Vítor Teixeira Braa antiguidadl'
para to(105 os ~feioos

desde 1 elo coneuto

m{)s.
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Regimento de telegrafistas

Tenente, supranumerário,
o alferes de engenharia,
supranumerário,
António da Oruz Gromicho Boavida, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do
corrente mês.
Base aérea de Tancos

Majores, os capitãis de aeronáutica,
do grupo de aviação
de informação n." 1, Jurge Metelo de Nápoles Manuel
e, do grupo independente
de aviação de protecção o
combate, António Dias Leite.
Escola do Exército

Capitão, adido, o tenente do infantaria,
José Vítor Mateus Oabral.

adido, professor,

Escola Central de Sargentos

Capitão, adido, o tenente de iufuutaria,
António Alves de Pinho e Freitas.

adido, professor,

Adidos

Capitão, o tenente

rle infantaria,
adido, om serviço no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana, Afonso Martins Oorreia Gonçalves.
Capitão, o tenente do infantaria,
adido, em serviço no
Ministério das Oolónias, Guilherme Augusto.
Capitãis,
os tenentes de infantaria,
adidos, em serviço
no Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e Cadastral,
Raúl José Ribeiro Leite, José
Maria Emauz Leite Ribeiro e José Vieira da Silva.
Tenente,
o alferes de artilharia,
adido, em serviço na
arma de aeronáutica,
llO grupo indo pendente de aviação
de protecção e combate, Ernesto Armindo Felgueiras
e Sousa, contando a antiguidade
para todos os efeitos
desde 1 do corrente mês.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

3.a Repartição

Por p01·taria de 28 de Novembro findo:
Promovido
a aspirante
a oficial miliciano do cavalaria,
para o regimento
de cavalaria
n. o 8, nos termos do

2.' Série
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decreto n.? 21:3G5, de 22 do Abril de 1932, contando
a antiguidade
desde 18 de Novembro de 1938, e continuando na situação de licenciado em que se encontra, o segundo sargento cadete. do batalhão de metralhadoras n. ° 2, Manuel Palma Leal.

Por portarias de 5 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano de artilharia de
costa, para a unidade a que pertence, nos termos do.
decreto n.? 21:3G5; de 22 de Abril de 1932, continuando na situação de licenciado em que se encontra,
contando a antiguidade
desde 2 de Dezembro de 19i38r
o primeiro sargento
cadete, do regimento de artilharia de costa n.? 2, Alberto da Silveira Ramos.
Promovidos
ao pôsto de aspirante a oficial miliciano
médico, para a unidade a que pertencem, nos termos.
do decreto n.? 21:H65, de 2J de Abril de 1932, continuando na situação de licenciados em que se encontram, os segundos sargentos
milicianos,
da Ln companhia de saúde, Manuel Lopes de Azevedo Fernandes.
e José Moreira Monteiro, contado a antiguidade,
respectivamente,
desde 29 de Julho e 27 de Outubro
de 193B.
Por portarias

de 17 do corrente mês:

Promovidos
a aspirantes
a oficial 'para a Escola do.
Exército,
nos termos do artigo 23.° do decreto n." 12:704,
rectificado
'pelo decreto n." 13:657, de 25 de Outubro
de ] 926, e em vi ta do disposto no artigo 84.° da lei
n .? 1:961, do 1 de Setembro
«le 1937, desde as datas
que vão indicadas:
Desde

9 ,de Novembro

ele 1938:

Primeiros
sargentos
cadetes: do batalhão de metralhadoras n ," 2, Viriato Monteiro Reinas,e
do batalhão
de metralhadoras
n ." 3, José Luiz ,cleMendonça
Ra-

mires.
Primeiros
sargentos graduados
cadetes: do corpo de cadetes ,do exército,
Manuel
Mnria
Castelo Branco
Vieira,
Carlos Ida Costa Campos e Oliveira,
Carlos
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xle Audrude
Bandeira
de Lima,
Saldanha e Quadros Gouveia.
Fernando
,Carlos Teixeira da Câmara Lomelino, José
Framcisco dos Santos, José Júlio Viana Serzedelo Coelho, J osé Manuel Castanha,
José -.Martiuiano Moreno
Gonçalves o Orlando (la, Conceição Miranda Cardoso.
Soldados cadetes: elo regimento
de infantaria
n. o 1,
n ." 287/E/38, José Pires Simões, n." 270/E/38, Francisco Xavier
(le Barcelos
Brandão
Soares Parente,
n ." 263/E(38,
António
Pais
Andorinho
Romão,
n ." 279/E/38,
José Joaquim
Colares Vieira
Serra
Pereira,
n." 282/E/:i8, J'osé Vítor das Costa Morais,
n." 286/38, Jorge Inglês Gancho Pereira
de Carvalho, e n." 1:118/38, Elídio de Sousa Percira ; do regimento de infantaria
n ,? 0, 11.0 856/37, Manuel Germinal Sebastião,
n ," 738/38, Armando
da Silva Maçani ta, n ." 630/38, )Iárío .)Iig-uel Martins
:JIacec1o,
n .? 886/38. António Joaquim 'Peixeira -eleLemos ~Il'neles Arnaut, n." 735(a8, Eurico Ferreira Gonçalves,
n.? G-±7/38, Carlos dc :JIoul'U Cardoso,
n.? 657/:38,
Clodnmiro Sá Viana de Alvarouga,
e n." 150(38, Fernandode
Figueil'e(10 Cunha Pacheco;
do regímen to
de infantaria
n ." 13, n." 533(38, Luiz Frederico
Pinto Tavares de l!'igueircdo;
do regimento
de infantaria
n." 18, n." 1:0-!!)j88,
Amílcnr
dos Santos,
n ,? 1:039/;m, Mário Fernandes
tla Ponte, n ." 9i9/37,
Serafim Moutiuho
:Noves, ,n.o 1:443(38, Manuel Maria Barreto
de Magalhãi:>,
e n." 9.')1/37, ·Toão António Afonso ,de Oliveira
e Silva; elo regimento
de
infantaria
n ." 19, n ." 684/37, José Alves lIoreil'a;
do batalhão lLo caçadores n ." 5, n. o 5:)0/38, Joaquim
de Melo Duarte
Silvu ;
batalhão
elo caçadores
n .? 7, n ,? 285/38, LÚl'io ua CUllh... Serra;
do batalhão de melralhac1ora~
n.o ,I, ll." 617 p7, ",\lberto Polica11>0 :Manso, n.o 616(37, li'ral1rüeo
.\lberto
'reixeira de Lemos da Silveira,
n.o 612188, Silvino Silvério Marques, n.O (i.Jü, :38, Alexal1c1l'~ Bplito, n.o 597(
88, António Ferreira
llE' Carvalho
FrE'ire Damião,
n.o 617(38, Carlos
j.rmundo
ela Moia Cerveira,
n.o 629(38, Delfim
.\ UgllstO Afoll so ·dos Santo~,
n.o 616(38, Henrique AlvcH Calado, n.O :;,t8/38, Henrique Calapez Silva )Iallius,
11.0 088/a8, ln~kio .\1·
ves Maia, n.O 641/38, .João Cecílio HOllçahe~, n."~nt
38, Joaquim ele Mato~ Salvador Pinheiro,
n.o 615/38,
Manuel Bmiliano Palma. n." 621(38, Mário me Jesus
Eduardo

Cauipclo

.J oão .Pedro de Almada

ao
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Ferreira,
n. ° 600/38,
Filipe
J osé Freire
Temudo
Barata,
n ." 692/38, José Póvoas J'anciro, n." 589/38,
)Januel
Andrade
.de Beires Junqueira,
n." 601/38,
Manuel Freire Temuclo Barata, e n. ° 607/38, :Mário
de Carvalho Anclrea;
elo batalhão
de metralhadoras
n ," 2, n." 439/37,
Ernesto
Maria
Rui Dionísio,
n. ° 486/38,
Fernando
Rodrigues
de Sousa. Costa,
n ." 4-:1:0/37, J oão de Gouveia Pessanlia,
n .? 434/37,
J'oão GualbeI'to ele Abreu Barros e Cunha, n." 347/
37, João :Maria ela Silva Delgado,
n." 477/38, José
Albano
de Proenç-a Oliveira
Cid, n.? 436/37,
José
dt' Albll~uerque,
n ." 538, Leonel Pais do Couto, e
H.O 469/38,
:Manuel Rosado Carmelo Rosa; do bata111iío de metralhadora
n ,? !~, n ." 585/38, Amílcar
Augusto Lopes Chaves, .n. ° 587 /38, Joaquim
Oorreia
Vcntnra
Lopes, e n." 588/38,
:Manuel José Coelho
de Carvalho;
do regimento
de artilharia
ligeira
n ." 3, n." 352/38,
José Her(lacle Telhada;
do regimento de artilharia
Iigeira 11.° Õ, n.? 215/38, José
Cândido
Neves «los Santos;
elo regimento
de cavaIaria n .? 2, n .? 4B2j07, Alfl'of1o Leão 'I'omaz Correia;
do regimento
de cavalaria
n .? 4, n ." 4/38, Fernando
Santos Pinto Pereira Oal<1as;c1o regimento
de cavalaria u." 7, n." 437/37, Yiriaio
~i::mlCcle Brito;
do
rezimento
ele telegrafi5ta~,
n. ° 5::>6/;38, Francisco
A~'~s de Oliveira Júnior, 11.° 304/38, Alfredo Henrique Bacta, e n ," 480/38, Jouo 11unuel Tarujo Nunos Correia,
e da escola militar
de ael'onáutica,
n .? 22, Ivo Ferreira.
Desde 13 lle N ovembro

lle 19:38:

ARpil'ante a oficial miliciano <10 regimento
de infantaria
n." 1, ~\.lYaro Romão Duarte.
Soldados cadetes: do batalhão
de mctralhadora.,
n." 1,
n." 618/38
João
de ~Iadureira
Fialho
Prego
e
n." 590/38 Duarte de Asevedo Pinto Oo(,J11o.
Promovido
a aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
para a unidade a (l11e pertence, ]]OS termos do decreto
n.? 21:3G3, de 22 (le Abril (le lD32, continuando
na
situação de licenciado em que se encontra, contando a
antiguidade
desde ~O f}e .J ulho dn W:1R, o segundo
sargento miliciano,
da 1.' eOlnpallhia (1(, Raúde, ,Touo
.Alves ela Silva.
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COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra _La Direcção

2.· Séria

E TRANSFERÊNCIAS

Geral-

2,a Repartição

Por portaria de 30 de Setembro do corrente ano:
(Visada pelo Trlbuual
do Contas em sessão de 25 de Novombro
do 193H. Silo devidos ornotumontos,
uos tormos do decreto
n.? 22:257).

Instituto Profissional

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Director interino, nos termos do artigo 78,° do regulamente do mesmo Instituto, aprovado pelo decreto
n.? 18:876, de 23 de Setembro de 1930, e nos do artigo 2,° do decreto n.? 2o:3J1, de 7 do Fevereiro de
1936. o tenente- coronel de engenharia, da inspecção
das tropas de comunicação, João Tamagnini de Sousa
Barbosa,
Por portaria de 8 de Outubro do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal
de Contas om sessão de 25 de Novembro
de 1938. 811.0 devidos emolumentos,
nos tormos do decreto
n.? 2~:2M),

Colégio Militar

Director interino, nos termos do artigo 58," do regulamento literário do mosmo Colégio, decreto n." 18:608,
de 14 de Julho de 1930, e nos do artigo 2.° do decreton. ° 26:341, de 7 dAe Fevereiro de 1936, o tenente-coronel de artilharia Angelo Ferreira.

Por portarias de 12 ele Novembro findo:
Nomeado secretário do Colégio Militar, nos termos doartigo 133.° do regulamento literário do mesmo Colégio, o capitão de infantaria Francisco da Conceição
Dias, ficando exonerado do cargo de bibliotecário do
mesmo Colégio.
(Visada polo 'l'rtbunal
dovldos emoturuoutos,

do Coutas, com a anolação do não serem,
no. termos do decreto n,o 2~:267).

Oficinas gerais de fardamento e calçado

Capitão do serviço do administração militar, da delegação do mesmo sorvíco em Angra do Heroismo, Carlos
do Amaral, nos termos do artigo 27,0 do decreto

2.' Série
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26 do Abril de 1926, e artigo 1.0 do

decreto n.? 14:128, do 19 do Agosto de 1927.
(Visada poto Tribunni
vidas omotumontoa,

POI'

portarias

de Contas,
uos termos

com fi nuotnção
do sorom
do decreto n.? 22:257).

do.

de 19 ele Novembro findo:

~omeado
ajudante de campo do comandante
da 4.a região militar
o capitão, do regimento
de artilharia
ligeira n. o 1, Francisco l\faria Mendes Moreira.
Manutenção

Militar

Tenente do serviço de administração
militar, da dirocção
do mesmo serviço, Arnaldo da Costa Moura, nos termos do artigo 110.0 do regulamento
da Manutenção
Mrlitar, aprovado por decreto n.? 16:696, de 9 do
Abril de 1926, para completo
do quadro anexo ao
decreto n. o 18:074, de 11 de Mal'~o do 1930, no q uo
so refere a serviços comerciais (capitãis ou subalternos).
(Visada pelo Trihunal do Contas, com a anotação do sarem de.
vídos emotumau ms, nos tOl'InOS do decreto n.s 22:267).

P01'

portarias

de 26 de Nocembro findo:
Manutenção

Militar

Tenente do serviço de administração
militar, adido, José
:\[aria de Sampaio Mariz, no lugar de que trata o
quadro anexo ao decreto n.? 18:074, do 11 do Março
de 1930, no que se refere a sucursais no POrto (capitãis ou subalternos),
nos termos do artigo 110.0 do
regulamento
da :\ranut('n~ão
:\Iilital', aprovado
por
decreto n. o 1ô:H9ô, do 9 do Abril do 192G.
(Visada

pelo Trtbuual

vidas

('UlolllIll0Ill0M,

de COlltUR, (_~0111
fi nnotnção
do sorom de
termos
do dvcruto
II.o 22:257).

nos

Govêrno militar

de Lisboa

DIrecção do servIço de obras e proprIedades

Tenente,
:\Iarinho

do rogimonto
(10 telcgrafistns,
Falcão dos ~antos.

mIlitares

"Manuel Cortês
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Escola Prática de Infantaria

Capitão miliciano do serviço de udrniaistração
militar, do
extinto quadro especial, do regimento
de infantaria
n.? 21, José Martins dos Santos Loureiro.
n.v 2

Regimento de infantaria

Tenente dp infantaria,
de Jesus Pacheco.

no quadro

da arma,

Regimento de infantaria

JOi:iÓCoelho

n. o 12

Sognndo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria, do
distrito de recrutamento
e reserva n.? 1, Luiz Augusto
de Sousa Rodrigues.
Regimento de infantaria

n.O 18

Capitão, do batalhão
doso de Moura

n." 9, Joaquim

dr caçadores
Bossa,

Car-

Batalhão do caçadores n.O 2

Tenente de infantaria,
da escola
de Paiva Nunes, por pedir.

prática

da arma, ~Iúrio

Batalhão de caçadores n. ° 9

Capitão, do regimento
laru Vieira.

de infantaria

n.? 3, Alfredo

Abeil-

Batalhão de metralhadoras n.O I

Capitão, do regimento
gusto Rodrigues.
'I'onento do infantaria,
drigues de Mouru.

n. ° 1, Fernando

de infantaria
no quadro

da arma,

António

AuRo-

Batalhão de metralhadoras n.O 2

Capitão chefe de banda de música,
dores n.? 9, António do Campos

do batalhão
Felizes,

de caça-

Regimento de cavalaria n.O 9

Tenente,
do regimento
Gomes, por pedir.

de cavalaria

n.?

8, José Costa

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alf-ro» do quadro dos serviços auxillarlls do exército,
da Direcção da Arma de ~lIg('nharia,
Elias Joaquim
Soares.
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de pontonefrns

Capitão de engenharia,
da dircccão do sorvico do obras
o propriedades
militares
d.o gon>rno militar do Lisboa, .losó Caetano Vieira Lisho a, por motivo disciplinar.
Batalhão de autemobilistas

Negundo comandante,
o major do engonharla, da diroc('lio do serviço do obras o p rcpriedudes
militares da
:3.11 l'e~iào militar, Arménio Loal Gonçalves.
Centl'o de instrução

e treino de pilotos aviadores milicianos

Alferve

pilôto-nviurlor
miliciano,
licenciado,
Sanussimo
Sacramento
Pedro Cota Falcão
Direcção do Serviço de Admini~tração

Simão do
Aranha,

Militar

'I'onente-corouel
do se rvico <1<> adminietracüo
militar , da
Escola do Exército, Ilemetérío Augusto de Carvalho

Massano.
POI' portadas
Ministério

de 3 du correi/te mês :

da Guerra - 2,' Direcção

Geral - 3, n Repartição

'I'enent« miliciano do ser viço de adminístracão

militar,

quadro especial, do regimento ele artilharia
li)!f'ira n.? 3, António de Gusmão do ~lagalhilis Domingues.
do extinto

Escola Prática

de Infantaria

Alferes, do r(>gimento de infantaria n.? 15, João Nunes
do )Ioura SOg'urallo e, do butul b110 de caçadores n. o 3,
l Ienriquo Iltdio Garcia Ferreira.
Regimento de infantaria

Capitão
rinho

elo infantaria,
no qua.lro
Furreirn do 'ousa.

n.O 4

da arma,

Regimento de infantaria

Capitão

de infantaria,

1\1u-

n. o 15

Alferes do infantaria,
da ()"cola prática
nando Rodrigues
Frutuoso.
Regimento de infantaria

Eugénio

da arma,

For-

n.· 20

no q uadro da arma,

Júlio Duarte

Ferreira.
'I'onent«, do regimento
nes Pedro.

de infantaria

n.? 11, Jaime

Nu-
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Batalhão de caçadores n.· 2

Tenente do serviço do administração
Militar, João Baptieta Repenicado.
Batalhão de caçadores

militar,

da Agência

11.· 5

Alferes
do serviço de administração
militar, do regimonto de infantaria
n." 1G, Armando
Lourenço Coolho dos Santos.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

'I'enente de infantaria,
da escula prática
Lúcio Inácio de Paiva, por pedir.

da arma, Mário

Quadro da arma de artiíharla

Capitão,
lharia

do extinto grupo mixto independente
de artimontada n. o 14, José da Crnz 1\Iota Júnior.
Regimento de artilharia

Capitão
miliciano
Martins.

de costa n.· 2

de artilharia,

licenciado,

Grupo independente de artilharia

Comandante
interino. o major
çalves Pereira de Barros.
GrUIJOmixto independente

de montanha

do artilharia

de artilharia

Alferes
miliciano
ele artilharia,
José Marçal Grilo.
Grupo de artilharia

montada

licenciado,

Jaime

J os6

n.· 15

Carlos

Gon-

n.· 24

Possidónio

pesada n.· 2

Capitão de artilharia,
da 3. a Ropartiçâo ela 3. a Direcção
neral dêste Ministério,
Aníbal Frederico
da Silveira
Machado.
Depósito geral de material

de guerra

Alferes
do extinto
quadro
auxiliar
elo artilharia,
do
grupo de artilharia
a cavalo n." 2, António Custódio
de Sousa Faria, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria

Alferee, do regimento
de cavalaria
ciano Pereira Rabaça.

n.· 2

n.? 9, António

Feli-

Direcção da Arma de Aeronáutica

Capitão,
nnndo

elo grupo do nviução
de Carvalho 'I'ártaro.

do informaçüo

n." 1, For-
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Grupo independente de aviação de protecção e combate

Capitão, do grupo de aviação
Augusto Leão Teixeira.

de informação

n.? 1, Lino

Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente do serviço de administração
militar, da Escola
Prática de Cavalaria, António Armando Lopes.
Escola Prática de Administração Militar

Tenentes
do serviço
lhão de caçadores
Soares.

de admiuistrução
n. ° 2, Manuel

militar, do bata
Albertino
Vareja

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Major, do grupo de artilharia a cavalo n.? 2, RaLÍl Ferrão, por ter sido nomeado professor provisório
do
mesmo Instituto.

PO?'

portaria de 10 do corrente mês:
Govêrno militar de Lisboa

Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
da
inspecção
do serviço de obras e propriedades
militares, Avelino Gomes.
1.- região militar
Depósito territorial de material de guerra

Exonerado
de adjunto o major, na situação de reserva,
José Joaquim Manso.
Adjunto. o capitão miliciano, na situação de reserva, do
quartel
geuerul
da mesma região,
António Ernaui
~lelldun\a
Santos.
Regimento de infantaria

n.· 8

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do depósito geral do material de guorru, Alexandre Pereira
'I'riudado, por pedir,
Regimento de infantaria

Tenente
Akaro

do infautaria,
Ferroir a.

nu

quadro

n. o 14

da arma,

Mariano

890
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e reserva n.O II'

Tenente, na situação de reserva, César da Paz Segurado.
Direcção da Arma de Artilharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, dos
serviços cartográficos
do exército, J osó J úlio da Silva.
Inspecção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, da
direcção do serviço do obras e propriedades militares
do governo militar de Lisboa, "Miguel Augusto.
Depósito de material aeronáutico

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo de aviação de informação n.? 1, José Maria
Martins.
Escola Central de Sargentos

Alforos do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de artilharia de costa n.? 1, José Maria
Coutinho.
Depósito Disciplinar

Subalterno, O alferes, na situação de reserva, José Belo
Vieira, por pedir.

Por portaria de 17 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição Geral

Capitão do extinto quadro de ofh-iais do secretariado
militar, do quartel general da 3.a região militar, Joaquim de Sousa Brites.
Goyêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tenente, do regimento do sapadores mineiros, Joaquim
António Rodrigues de Oliveira,
Direoçíle da Anma de lnlantaria

Capitão, do batalhão do cacadores
los do Espírito Santo.

11.° 2, Armando Aqui-

ES'Cola Práti1:a de Infantaria

Alferes, do batalhão de caçadores n.? 1, Sebastião Gonveia I'essanha.
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Regimento de infantaria n. o 10

Comandante, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento o reserva n.? 10, Teófilo Maurício Constantino de Morais.
Regimento de infantaria

Capitão, do regimento
Abreu Pessoa.

n. 20
O

do infantaria n.? ).6, Vergílio de

Distrito de recrutamento

e reserva n. o 10

Chefe, o coronel, do regimento do infantaria n. ° 10,
António José Teixeiru.
Adjunto, o tenente, na situação do reserva, Manuel Justino Miranda Raposo.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 14

Adjunto, o capitão, na situação
drigues Dias Júnior.
Distrito de recrutamento

de reserva, 1Ianuel Rce reserva n.· 15

Chefe, o coronel. do regimento
José Eduardo More-ira Sules.
Distrito de recrutamento

de infantaria

e reserva

n.? 11,

n.· 11

Chefe, o coronel, do regimento de infantaria n. ° 4, Carlos Alberto 80nç'ah'os lIIarql1es.
Companhia de trem hipomóvel

Capitão do extinto quadro auxiliar ele artilharia,
quadro da arma, JO!:lÓAntão Nogueira.

no

Por portarias de 21 do C01'1'ente mês:
I,' região milifar - Quartel general

Chefe da 2.:l·Repal'tiç'ão, o major <1(' infantaria,
m disponibilidade, António Luiz Salgueiro Fragoso.
2," região militar - ~artel

Capitão de infantaria,
Oliveira Leite.

general

110quadro da arma, Fernando

de

2.' inspecção de infantaria

Inspector.
Franco.

O

brigadeiro,

no quadro da. arma, José Vítor

892
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Escola Prática de Infantaria

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, Francisco
Holbeche Fino e Eduardo Francisco Ribeiro.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Amadeu César
Lopes.
Regimento de infantaria

n.O I

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, João Teodoro
Caldeira e José Dourado de Oliveira Martins.
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Rodolfo Martins Viana.
Regimento de infantaria

n.O 7

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, José Simões.
o José Teodoro da Silva Santos.
Regimento de infantaria

n,O 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Virgínio :\lauuel Mousinho Braga.
Regimento de infantaria

n.O 9

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António Maria,
Peneda.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
çalves da Silva.

n.O 10

no quadro da arma, Manuel Gon-

Regimento de infantaria

n. ° 12

Capitãis de infantaria , no quadro da arma, Luiz JustinoTeixeira de Vasconcelos e Sá, Francisco Dias de Andrade Píssarra e Raúl Martins da Costa.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
quim Gomes.

no quadro da arma, Acúcio Joa-

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Ramalho Fernandes.

n.· 13

n.O 14

no quadro ela arma, José Raúf

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria, no quadro
Ernesto Teixeira Moniz.

n.· 15

da arma, Henrique-
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N.o 17
n.O 16

Cnp itãis de infantaria, no quadro da arma, Manuel Mariano Ribeiro Júnior, Oarlos Mário da Conceição,
Mário Teles Pamplona e Francisco dos Anjos Faustino.
Regimento de infantaria

n.

o

19

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, Arnaldo da
Oonceição de Quina Domingues e Henrique Domingues
Peres.
Regimento de infantaria

n.O 21

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, António Matoso Pereira e Artur Velosa ~fachado.
Batalhão independente de infantaria

Capitão de infantaria,
tóvão de Araújo.

n.O 23

no quadro da arma, Miguel Cris-

Batalhão independente de infantaria

n.O 24

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José J oaq uim
de Sousa.
Batalhão de caçadores n. o I

Capitãis de infantaria, no quadro da arma, Frederico
Augusto Lopes da Silva Júnior e Isidro Nogueira.
Batalhão de caçadores n.· 2

Capitão de infantaria,
Paiva Nunes.

no quadro

da arma, Mário de

Batalhão de caçadores n.· 6

<Japitão de infantaria,

no quadro da arma,

Manuel de

Faria.
Batalhão de caçadores n. o 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Joaquim
de Santa Clara Barbas.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 19

Sub-chefe, interino, o capitão na situação
António Rodrigues Morais.

de reserva,

Distrito de recrutamento e reserva n. o 21

Chefe, O coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, do regimento do infantaria n. o 13, Francisco de
Passos.

•
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a cavalo n. o 2

Tenente
médico,
do ~rl1po de aviação de informação
n.? 1, Amílcar José da Piedade Marques.
Colégio Militar

ft

Capitão
Geral

de cavalaria, da 4." Repartição
da 2." Direcção
dêste Ministério, Luciano Ernesto da Silva Granate, por ter sido nomeado assistente de estudos, interino.
Escola Militar

Tenente

de Aeronáutica

de aoronáutica,
no quadro
Viana.

da arma,

J 0[0 Ana-

coreta de Almeida

Base aérea de Ota

Tenentes de aeronáutica,
no quadro da arma, Guilherme
Teixeira Dias Co-ta, Tito Lívio Félix Pavia, Armando
Sacadura Falcão e José Maria da Ponte Rodrigues.
Grupo independente

,

de aviação de protecção e combate

'I'enentes de aeronáutica,
no quadro da arma, Fernando
Machado Soares de Oliveira e Sousa e Ernesto Armindo Felgueiras
e Sousa.
Direcção

do Serviço de Administração

Chefe da L." Repartição,
administração
militar,
da Costa Júnior.

Militar

o tenente-coronel
em dispcuihilidado,

do serviço de
José Ribeiro

a
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.

Por portaria

Repartição

ele 27 de Outubro do corrente ano:

(VIsada pelo Tribunal do Ccntns om 1~ do Novembro de IQ:J6.Sii.o
dovídcs emol auroutea, DOS termos do docreto H.o 22:251).

Nomeado O capitão de iníuntaria Jorge Henrique Nunes
da Silva instrutor
evontual da Escola Central de Oficiais, devendo esta nomeação
S(I1' considerada
como
urgente com niência de serviço público, reconhecida
por despacho de 20 de Outubro do corrente ano.

Per 1 0)'1 arla de 3 de Xoretnbro findo:
(Vf snda p",10 1'rlhunal de r'ontus om 21 de No vorubrc do 1!l38.s50
do\ Idos vm )lnlllento~', nos rorruos do decreto tI.o 22:257).

Nomeado professor da G.:I disciplina (L" o
da 13.:l disciplina (ma terial de infantaria)

•

2.& partes)
da Escola

o
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Oentral de Sargentos,
nos termos do artigo 9.0 do regulamento
da mesma Escola, aprovado e mandado
pôr em execução pelo decreto n." 22:169, de 2 do Fevereiro de 1933, o tenente de infantaria António Alvos
de Pinho O Freitas, q uo actualmeuto exerce o cargo
de secretário daquela Escola.

Por portarias de 7 de Novembro findo :
(Visadas pelo Tr-lbun al do Conta. em 2·1de Noyembro de 1938. São
devidos omo lumen tos , nos ter-mos cio decreto n," 22:257).

Nomeado profossor
adjunto interino
do 2.° grupo de
cadeiras
do curso do estado maior, nos termos do
artigo 33.0 do decreto D.O 10:616, do 28 de Fev-ereiro
de 1\J31, o capitão do corpo do estado maior João
Carlos de Sá Nogueira,
a fim de substituir
interinamonte o professor
adjunto do mesmo grupo, que se
acha desempenhando o cargo de Sub-Secretário
de
Estado da Guerra, .sendo a presente nomeação considerada de urgonte
conveniência
do serviço público,
reeouhecida por despacho do 1 do Novembro
do
corrente ano.
Nomeado

o capitão do corpo do
instrutor
eventual
Oficiais, devendo osta nomeação
urgente conveniência
do serviço
por despacho de 1 de Novembro

Lopes Pires

Por portarias

estado maior Manuel
da Escola Central do
ser considerada
de
público, reconhecida
do corrente uno.

de 10 de X01:embl'o .findo:

(VIsadas polo Tr-ibu nal do Ocntne em 24 de Novombr-o do 1938.
Silo devidos emolumentos,
110S termos
do decreto n.? 22:257).

Nomeado profossor interino da La cadeira do curso do
estado maior, 110S termos elo artigo 33,0 do decreto
u.? HUH6, do ::?I'l de Fevereiro do 1031, o capitão do
corpo do estado maior António Henriques
da Silva,
a fim de substituir interiuamontc
o respectivo profossor,
major do mesmo corpo Luiz Pinto Lolo, que :;0 acha
em comissão de serviço uo ?lliuistt"rio das Colónias,
devendo esta nomeação
ser considornda
do urgente
convoniõncia de serviço público, reconhecida
por {!{'spacho do 1 de Novembro tiudo.
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~ omeado professor adjunto interino do 1.0 grupo de cadoiras do curso do estado maior, nos termos do artigo 33.0 do decroto n. o 19:GI6, do 28 do Fevereiro
do 1931, o capitão do corpo do estado maior J osé
António da Rocha Beleza Forraz, a fim de substituir
interinamente o professor adjunto do referido grupo,
capitão do mesmo corpo Aníbal de Faro Viana, qno '
se acha ausente no cetrangoiro, devendo esta nomeação ser considerada por conveniente urgência de serviço público, recouhocida por despacho de 13 elo
Outubro do corrente ano.

Por portarias

de 17 de Nouembro findo:

(Visadas pelo Tribunal de Contas ern 3 do Dezcrnhro do 1038. Soo
dovldos omolumontos, nos termos do decroto n.o 22:257).

Nomeado professor interino da 4. ~ cadeira da Escola do
Exército, nos termos do artigo LOdo regulamento
para o provimento dos lugares do magistério da
mesma Escola, mandado pôr em execução pelo docreto n.? 13:764, de 13 de Junho de 1927, e do
artigo 2.° do decreto n." 26:341, de 7 do Fevereiro
de 1936, o tononte de engenharia, com o curso do
estado maior, Adelino AlvC\s Verissimo, durante o
impedimento do tenente-coronel do corpo do estado
maior José Filipe de Barros Rodrigues, nomeado sogundo comandante do regimento de artilharia do costa
n." 2, por portaria de 24 de Setembro último, devendo
esta nomeação ser consideraria de urgente conveniência do serviço público, reconhecida por despacho do
10 de Novembro do corrente ano.
Nomeados instrutores das cadeiras de tática da Es-cola do Exército, ao diante indicadas, nos termos do
n." 6.° do artigo 10.° do decreto n.? 12:704, de 1927; o
alterações constantes do decreto n.? 18:883, de 27 de Setembro de 1930, durante o ano lectivo do 1938-1939,
OR seguin tos oficiais:
Instrutor da 10.a cadeira:
Capitão do serviço do administração
mando da Palma Graça.

militar José Ar-
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Instrutor da 13.« cadeira:
Capitão de engenharia Joaquim Guarda Antunes.
Instrutor da 14« cadeira:
Capitão de artilharia José Vitorino Branco.
Instrutor da
Capitão

15.«

cadeira:

de cavalaria João Augusto Azinhais de Melo.
Instrutor da 16.a cadeira:

Tenente de infantaria António dos Santos.
Instrutor da 12.a cadeira:
Capitão do corpo do estado maior Frederico
Lopes da Silva.

da Costa

As presentes nomeações SrLO consideradas de urgente
de serviço público, reconhecida por despacho de 11 de Novembro do corrente ano.
couveniência

Nomeados instrutores de gimnástica e osgrirna da Escola
do Exército, DOS termos do D.O 10.0 do artigo 10.0
do decreto n.? 12:iOJ, de 1927, alterado pelo decreto
D.
18:883, de 27 de Setembro de 1930, durante o
ano locti vo de 1938-1939, os tenentes: de infantaria
Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso e Raúl Cordeiro Peroira de Castro e de artilharia Carlos Vidal de Campos
Andruda, devendo estas nomeações S0r consideradas
de urgento conveniência de serviço público, reconhecida por despacho de 11 de Novembro do corrente
ano.
O

P01'

portarias de 24 de Novembro findo:

~ omoados instrutores eventuais da Escola Central do
Oficiais o coronel de infantaria Joel Henrique Gomes
Vieira e o capitão da mesma arma Laurénio Cota Morais dos Reis.
(Visadas polo Tribunal de Conta, em15 de Dezembro de 1938. Silo
devidos emolumentos,
no. termos do deorolo n.o 22:2~7).
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Exonerado
do cargo de instrutor
eventual
da Escola
Central
de Oficiais o major de infantaria
Augusto
Lopes Guerra.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas cm 28 do Novombro da 1938).

Ministério da Guerra -Repartição

Geral

Por portarta de 2 de Outubro do corrente ano:
(Visada polo Tdhunal do Contas om 22 do Novomhro de 193&.
São devidos omotumeutos, JlOS tormos do decreto n.? 22:257).

Nomeados
por urgente convoniêncla
de serviço, reconhecida por despacho
ministerial
de 1 de Outubro do
corrente ano, professores
provisórios
do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Ex6rcitos do Torrn e Mar, nos
termos elo artigo Hl. o do decreto n. o 18:876, de 23 de
Setembro de 1930, os seguintes oficiais, cumulativamente
com os lugares que a cada um vão indicados:

Capitãis: de infantaria, Emílio Silva de Andrade e Sousa,
José da Cruz Ribeiro e Alberto Correia Duarte, 1'e8pectivamonte,
secretário,
oficial de serviço e comandante da La «ompanhia
elo mesmo Instituto;
do ar ti1h ar ia, António Vicente Teixeira,
no grupo. de defesa
..nbmarína
de costa; e do ongonharia,
Tlenriq no Ilerculauo Saota Clara da Cunha, Raúl Ferreira Vidigal
e Manuel da Concoição Gomes, respectivurnente,
na
inspecção elo serviço de obras e propriedades
militares, no regimento de sapadores mineiros e no regimento de telegrafistas.
Teliwnte <1,0 .serviço de adm.illi~trtlçS,() militar Marcelino
Ferreira
Martiabo,
na 3. a Repartição
ela 2. n Direcção
Geral dês te Ministério.

Por portarta de 17 de Outubro do
(Visada polo Trihunul do Contas
SaQ. dcvtdos emolumentos,
nos

COI Tente

ano:

om 22 do Novembro do 1938.
LOJ'Dl<DS
do decreto ll~o 22:257)4

:K,()1!ll(>aJo por urgente cOIl,"eni011CÍ:a de serviço,
reconhecida por d!'spacllO ministerial
de 10 de Outubro do
corrente ano, o major do artilharia Raúl Forrão para
desempeuhar
as funções do professor
provisório
do
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Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de
Terra e Mar, nos termos do artigo 141.0 do decreto
n." 18:87G, de 23 de Setembro de 1930.

P01'

portaria

de 24 de Outubro do corrente ano:

(VJ<ndn pelo Tribunal do Con tns em O do Dozombrode
10.'8. S!l>
duvídos emolumontos,
nos tcrmce do docreto 1\.0 2~:257).

Nomeado

por urgente

de serviço, reconhode 17 de Outubro do
corrente ano, o tonoute de iufuntaria Abel de Sena Raposo, para dosam ponhur as funções do pro[08801' provisório do Instituto Prutissioual dos Pupilos dos Exórcitos de Terra o Mar, nos termos elo artigo 141.0 do
decreto n." 18:876, de :!3 de Setembro ele 1930.

cida pur despacho

Por portaria

conveniência

miuisterial

de 9 de Nocetubro findo:

(VIsada 1'010 Trlhunnl do Contas em G de Dcaembr o do 1036. Sãodovtdos omo tumoutcs,
lIOS tormos do doere to 11,°22:257).

Nomeado o capitão de infantaria Armando Martins Dias
Rocha professor auxiliar de educação física do Instituto Profisaiouul
dos Pupilos dos Exércitos de Terra
. e Mm', nos tprIDOS do urtigo Hó.o do decreto n .? 18:876r
de 23 de Setembro de 1~mo,ficando oxouerud o de idõntico cargo no Colégio :\lilital'.

POI'

pol'farict

de 1-1 de Xocembro findo:

(\';""1,, pulo 1'.-111110,,1 eh, Co nt as cm 8 do Dezembro rio 1938. Slio
devidos omotumontos,
IIOS turruos
du decreto 11.° 22:~51).

:Nomoado pm' urgen ti' con veniêuciu do 80I'v1<:0, recon 11ecidu por despucho ministerial do H de ~ovemlll'o do
corrente ano, o capitão de artilharia António Emílio
Moreira Peixoto, parn de::;elUl'ollhllr as funções di' 1'1'0do giIllIlÚ::;tit'1l do Colt'gio l\Iilitar, nos tarmos
\11).0 do Ill'(~roto n.? 18:608, de 14 de Julho
de 1f)~IO. curunlativann.nte com o serviço que presta
no
crviços cartogrúticos
do exército.
fOIi~()1'

do artigo

2." Série
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VII-

AUMENTOS SÔBRE O SÔlDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra -1.1\ Direcção Geral-

2.a Repartição

Ooncedidas as vantagens de que trata o decreto
do 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão indicadas, aos oficiais em 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, necessário para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:

no oüclatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 11 de Outubro do corrente ano:
(Visada polo Tribunal do Contas om 3 de Dozombro de 1938. São
dovidos omolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Administração militar-capitão,
adido, em
fábrica de pólvoras físicas e artifícios, João
Ferreira, nos termos do artigo 19.0 do
n. o 28:403, de 31 de Dezembro de 1937,
Outubro de 1938.

serviço na
Gonçalves
decreto-lei
desde 1 de

Jdem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria de 16 de Junho do corrente ano:
(Visada pele Trlbunal do Contns em 9 de Dezombro do 1938. Bão
devidos emolumentos, nos termos do decroto n.? 22:2~7).

Administração militar - capitão miliciano, do extinto
quadro especial, adido, em serviço no Ministério das
Oolónias, Florival Crato Simões Fogaça, desde 1 de
Dezembro de 1937.

VIIIMinistério

CONDECORAÇOES E LOUVORES

da Guerra - (." Direcçao Geral-I."

Repartiçao

Por p01·taria de 28 de Novembro findo:
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços o major de cavalaria Oarlos Alberto
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da Silva Abrantes,
por se encontrar
ao abrigo da alínea b) do § 2.° do artigo 8.° do regulamflllto para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917: com referência à última parte do artigo 10.° do.
mesmo regulamento.
,

Por portaria de 21 de Novembro

findo:

Louvado
o tenente-coronel
de infantaria
Luiz António
A parício, porque, durante os dois anos em que, sendo.
major, desempenhou
na Escola Prática de Infantaria
o
cargo do director de instrução,
além de muito zêlo,
competência e dedicação pelo serviço, revelou-se ainda
com óptimas qualidades de instrutor e orientador dos
diversos cursos que estiveram a seu cargo.

IX -

DEClARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-se
que, tendo sido agraciados
com a cruz
da fundação da Cruz
compmorativa
do 60.0 aniversário
Vermp]ha Portuguesa
o tenente Alberto Garcia Moreira
e os alferes António Joaquim de Carvalho e José Jorge,
todos reformados,
inválidos de guerra, é-lhes permitido
usar as respectivas
insígnias.
2) Tendo sido agraciados
com a Medalha de Agradocimento da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
o
sargento o praças ao dianto nomeados, é-lhes permitido
usar as respectivas
insígnias:
Primeiro sargento, n.? 14/E, do regimento de telografistas, Ilídio António da Rosa, para usar o n." 5 na respoctiva fivelu, por ter sido agraciado pela 5.& vez.
Soldados, n.? :!07/38. da companhia do depósito do regimonto do infantaria
n." 11, Alfredo Mariquinhas
e
n. ° ,*:14/g, da 3. n ('0 m panhi a do regimento de telegraíistas, Domingos Dias.
.
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3) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo Govêrno
Alemão çom a cruz do 2. a classe do Deutsche Olympia
Ehrcnzoichon o brurudoiro de cavalaria Manuel da Costa
Latino, 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 pelo Conselho da Ordem Militar de
Cristo foi autorizado o tenente miliciano, na situat:u.o de
reserva, Silvério António da Fonseca Lebre a usar a
palma dourada com as insígnias de cavaleiro da mesma
Ordem, com que foi condecorado.

ô) Declara-se qUAforam condecorados com a medalha
militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições elo rogulamento aprovado
por decreto de 2~ de Setembro de 19:.n, os seguintes
oficiais:
Medalha de ouro
1.' região militar - Quartel general

Capitão de infantaria

Alfredo Augusto

da Silva Braga.

3.· região militar - Quartel general

Tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar Jos6 Augusto da Costa Falcl'to.
Batalhão de caçadores

n. o 7

Tenente Júlio Capelo Franco Duarte.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Urbano
de Caires.
Distrito de recrutamento

Teneute,
níor.

e reserva n.· 5

na situação do reserva, António da Rosa JúColégio Militar

Teneute-coronol de artilharin ~\ngelo Fcrrcirn.
Major de infantaria Munuol do Matos do Sampaio Nobre.
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Guarda nacional republicana

Major de cavalaria António Mário de Campos Soares.
Capitãis : d:e infantaria José Marra Correia Cardoso e de
caYlt1llria Clemente José Juncal.
'l'enente de fnfantarire António da Maia Mendonça.
Medalha de prata
Regimente de illfantaria

Capitão

n.· 18

Dario 'I'amogão.

Ministério da Guerra _1." Direcção Geral-

2." Repartição

6) Declara-se

que os oficiais ao diante nomeados,
pela presente Ordem do Exército, contam a
dos seus actuais postos desde as datas que,

prourovidos
antigrudude

respectivamente,

lhes vão indicadas:
tllfantaria

Brigadeiro

José Vítor Franco,

desde 30 de Novembro

de 1937 .
Ooronéis

:

Arnnldo
1038.

da Silva Douwens,

Francisco de Paula

desde 5 de Setembro

de

e Silva Ramos,

desde 14 de Se-

'I'enento-coronel José 1\1a1'ia Ncpomuceno
14 de Setembro de 1\)38.

Mimoso , desde

tembro

de 1038.

-Capitâis ;
Fernando

de' Oliveira

Leite,

desde 1 de Janeiro

de

1\)38.
Guilherme Augusto, José Joaquim de Sousa, Isidro
Nogueira,
Henrique
Ernesto
Teixeira
Moniz e
Rodolfo Martins Viana, todos desde 1 do Abril
do 1U38.
Henrique
Domingues
PCTO[-\,desde 4 de Abril de
1038.
Francisco Helbeche Fino, desde 9 de Abril de
19:38.
João Teodoro Culdoíra, desde 11 do Abril de 1038.
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Manuel Gonçalves da Silva, desde 2 de Maio de
1938.
José Vitor Mateus Cabral, António Maria Peneda,
Vergínio Manuel Mousinho Braga e Afonso Martins Correia Gonçalves, todos desde 10 de Maio
de 1938.
António Alves de Pinho e Freitas, desde 1 de J unho de 1938.
Manuel Mariano Ribeiro Júnior, desde 18 de Junho
de 1938.
António Matoso Pereira e Carlos Mário da Conceição, ambos desde 20 de Junho de 1938.
Miguel Cristóvão de Araújo, desde 27 de- Junho de
1938.
Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior, desde
30 de Junho de 193H.
Artur Velosa Machado, desde 2 de Julho de 1938.
José Simões, desde 4 de Julho de 1938.
Lniz Justino Teixeira de Vasconcelos e Sá, Mário
Teles Pamplona, José J oaq uim de Santa Clara
Barbas e Francisco Dias de Andrade Pissarra,
tonos desde 18 de Julho de 1938.
Francisco dos Anjos Faustino, desde 25 de Julho
de 1938.
Raúl José Ribeiro Leite, Raúl Martins da Costa,
José Maria Emauz Leite Ribeiro, José Teodoro
da Silva Santos, José Vieira da Silva' e Mário de
Paiva NUU0S, todos desde 1 de Agosto de 1938.
José Raúl Ramalho Fernandes, desde 8 de Agosto
de 1938.
José Dourado de Oliveira Martins, desde 15 de
Agosto de 1938.
Manuel do Faria, desde 22 do Agosto de 1938.
Acácio J oaq uim Gomes e Eduardo Francisco Ribeiro, ambos dosde 29 de Agosto de 1938.
Engenharia

Capitão Cesário Marques Pereira Montês, desde 30 de
Setembro de 1038.
Aeronáutica

Majores:
Jorge :\let010 de Nápoles Manuel, desde 1 de Janeiro de 1938.
António Dias Loite, desde 12 de Abril de 1938.
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Serviço de administração militar

J osé Bemvindo
elo 1938.

Capitão
neiro

Correia

Raposo,

desde

1 de J a-

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão

Urbano

de Caíres,

desde 27 de Outubro

de 1938.

7) Declara-se
que o coronel de infantaria José Vítor
Franco,
promovido
pela presente Ordem do Etcército ao
posto de brigadeiro,
foi aprovado
nas provas especiais
de aptidão para o pôsto do general, em 23 de Novembro findo, com a classificação
de apto, sendo-lhe aplicável, desde a mesma data, u designação de coronel tirocinado , nos termos da determinação
III) da Ordem do
Exército n.? 9, 1." série, do 1928.

8) Declara-se que os oficiais de infantaria,
mencionados,
passam a contar as antiguidades
pectivamente,
lhes "~10 indicadas:
Coronéis

a seguir
que, res-

:

Ricardo Freire
dos Reis, actualmente
ua situacão
de reserva, desde 1 de J aneiro de lf)38.
J oel Henrique Gomes Vieira e Luiz Maria da Gama
Ochoa, ambos desde 24 de Janeiro de 1938.
Joaquim Gonçalves Mendes Júnior, desde 5 de Fevereiro de Hl38.
José Lúcio de Sousa Dias, actualmente
na situação
de reserva, desde 21 do Fevereiro
de 1938.
J..ntónio Augusto Vítor Subo e Artur Coelho Nobre de Figueiredo,
ambos desde -± ele Marc:o dr
19:38.
Alexandre
de Paiva Faria Leite Brandão o Ciríaco
José da Cunha Júnior, ambos desde 12 do Março
de 1938 .
José Ilolbecbo l 'orrcin de Frr-ltas, desde 4 de Ahril
do 1938.
Artur Leal Lobo da Costa, desde 11 de Abril do

193K.
José Maria Marquoa Godinho, desde 18 de Junho
de 1D38.
Abel Augusto '1'Or1'('8 e Munucl Gonçalves Mendes,
ambos desde 20 do ,lunho do 193~.
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Augusto Martins Nogueira Soares, desde 4 de Julho de 1938.
Orlindo José de Carvalho, desde 1 de Agosto ele
1938.
Alberto José Caetano Nunes Freire Quaresma, desde
22 do Agosto de 1938.
Fernando Lapa de Oliveira Correia e Herculano
Jorge Ferreira, ambos desde 29 de Agosto de
1938.
Viriato da Fonseca Rodrigues, desde 2 de Setembro de 1938.
Tenentes-coronéis:
Luiz Emílio Ramires e Florentino Coelho Martins,
ambos desde 4.de Março de 1938.
Leopoldo Gerardo Martins, Alfredo Ribeiro Ferreira e Júlio Mário ela Cunha Viana, todos desde
7 de Março ele 1938.
Jaime Rodolfo Novais e Silva, Carlos de Carvalho
Dias e Artur Maria Sarmento Rodrigues, todos
desde 12 de Março de 1938.
Manuel Fernandes da Costa, desde 14 do Março de
1938.
José de Mendonça Salazar Moscoso, dosde 21 de
Março de 1938.
Henrique de .Josus e Silva Escudeiro e Jaime Pires
Cansado, ambos desde 28 do Março de 1938.
Gaspar Inácio Ferreira, desde 1 de Abril de 1938.
Carlos Alberto Ferreira Henriques, desdo 4 de
Abril de 1938.
Mário Armão Ferreira, desde 11 de Abril de 1938.
Aurélio Figueiredo Nunes da Silva, desde 12 de
Maio de 1938.
João Alpoim Borgos do Canto, desde 18 de Junho
de 1938.
Manuel José Marques Júnior, desde 1 de Agostu
de 1938.
Francisco Montoiro de Carvalho Lima, desde 22 de
Agosto do 1938.
José de Castro Branco Ribeiro Tõrres, desde 29 de
Agosto de 1938.
Luiz António Aparício, desde 2 de Setembro de
1938.
António Eduardo Cabral o Castro, desde 5 do Setombro de 1938.
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Celestino Rodrigues
da Costa, desde 1 de Janeiro
de 1938.
António Luiz Salgueiro
Fragoso
e Manuel Diogo
da Silva Freire,
ambos desde 11 de Janeiro
de 1908.
Henrique
Ferreira,
desde 13 do ,Taneiro de 1938.
Artur Martins Dionísio o Alexandro
'I'eõdoro dos
Santos Fonseca, ambos desde 4 de Março do 1938.
Augusto Lopes Guerra e José Joaquim Pinto Monteiro, ambos desde 12 do Março do 1938.
Joaquim Correia do Faria, desde 14 de Março do
1938 .
.lngelo David <la Costa, desde 21 do Março de 1938.
José Luiz Gonçalves Canalhas, dosde 28 do Março
de 1938.
Eduardo Gomos Martins Cardoso, desde 1 de Abril
de 1938.
Manuel do Matos de Sampaio Nobre e 'I'adou do
Sacramente Monteiro, ambos desde 4 de Abril
do 1938.
Lucínio Gonçalves Prosa, desde 9 do Abril de 1938.
9) Publica-se
a relação dos tenentes-coronéis
nomeados para a freqüôncia do curso do informação do 3. o grau
ela Escola Central de Oficiais no ano oscolar do 19381939 :
Infantaria

Alfrodo Ferreira
Gil, adido, no Ministério das Colónias.
António Coelho Corroia da Cruz, no batalhão de caçadores n." G.
Manuel António do Carvalho, no regimento de infantaria n.? 17.
José Augusto
do Moura, no regimento
do iníantarin
. n.? 1.
J osé ::\Iarcelino Barrei ru, no regimento
do infantarin
n.O 3.
Paulo Augusto do Rõgo, adido, no Ministério das Colónias.
Joaquim ::\Iaria Neto, no regimonto de infantaria n.? 18.
Gualdino Augusto Videira,
no hatalhão
de eaçudores

n.O 9.
J ouq uirn Augusto dI' Carvalho
infantaria n. o 1G.

::\f oniz ,
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Sérgio de Assunção de Morais e Castro, no batalhão de
metralhadoras
11.° 2.
Eugénio Ribeiro do Almeida, no batalhão do caçadores
n." 4 .
João Pedro da Silva, adido, na guarda nacional republicana .
.J aime Tomaz da Fonseca, no regimento do infantaria
n.? 7.
José Francisco
Faúlho Rasoilo, no regimento de infantaria n.? 20.
Xliguel Francisco
ela Conceição Santos, no regimento do
infantaria n." 6.
Álnlro
Pacifico de Oliveira e Sousa, adido, na guarda
fiscal.
Alberto Herculano
do Morais, no quadro ela arma.
'Artur de Vasconcelos,
no distrito de recrutamento
o reserva n." 11.
Luiz Emílio Ramires.
adido, na guarda nacional republicana.
Florentino
Coelho Martins, no regimento
de infantaria
u." 4.
Leopoldo Gerardo Martins, adido, na guarda fiscal.
~vlfredo Ribeiro Ferreira, adido, na guard a nacional republicana.
Luiz Qnirino Monteiro, no regimento de infantaria n." 15.
Jaime Rodolfo X ovais e Silva, no regimento de infantaria 11.° 9.
Artur Maria Sarmento
Rodrigues,
no distrito de rocrutamento e reserva n.? 12.
Manuel Fernandes
da Costa, no butalhão do caçadores

n." 2.
Cavalaria

Armando
Poroira
C'urvulhul da Silveira 'rolos Bettencourt, no regimento do cavalaria n.? 9.
Primo elo Sá Pinto ele Abreu Soto Maior, no regimento
de cavalaria n. ° 3.
João Justiuo Morais 'I'oixoira, no regimento de cavalaria 11.° 5.
António Elias Garcia, no regimento do cavalaria n.? G.
Engenharia

Luiz do Meneses

Augusto

Leal,

do Azevedo

no quadro

da arma.

no regimento
O

de tolografistas.

Lemos Esmoraldo

Carvalhais,
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José Inácio Castelo Branco, na Direcção da Arma do
Engenharia.
I~~ste curso tOIU início em 17 de Abril e termina
CIU8 de Julho de 1939, devendo as autoridades do quem
dependem os oficiais nomeados promover a sua apresentação na Escola Central de Oficiais na véspera do
seu inicio.
10) Publica-se a relação dos capítãis de infantaria nomeados para a freqüêncía do primeiro curso de informa('ão do 2.° grau, a funcionar na Escola Central de Oficiais no ano escolar de 1938-1939:
Armando Augusto da Costa, na Direcção da Arma de
Infantaria.
Eduardo José dos Santos, no batalhão de caçadores
n." 4.
Xlanuel António Pereira Mil-Réu, adido, na guarda fisc~.
.
Severino Gonçalves Guerreiro UhL1.Ycs, no regimento de
infantaria n, o 18.
Alfredo Augusto da Silva Braga, na La região militar.
Luiz Gonzaga Tadeu, na 1. a inspecção do infantaria.
António Germano Serrão dos Reis Júnior, no batalhão
independente ele infantaria n." 23.
Liberato Eugénio de S~í Viana Brandão, no batalhão do
caçadores n. o 7.
Agostinho do Nascimento Crisóstomo, adido, na guarda
fiscal.
António Manuel da Mota e Costa, no regimento de infantaria n. o 13.
José Pereira, Pascoal, no regimento do infantaria n. o 7.
Eduardo António Santos Pereira, no batalhão independente de infantaria n.? 25.
Carlos Ribeiro Pestana, na 3.:1 Ropartiç1ío da 3./1 Direcção Geral dêsto Ministério.
Gruciliano Rois da ~ilva ::\farquos, no regimento de infantaria n." 8.
Teodoro Vergílio da Silva Santos, no conselho administrativo da 1.:1 e 2." Direcções Gerais dêsto Ministério.
Manuel Bernardes de Almeida Topinho, na carreira do
tiro do Santarém.
J..ntónio Ernesto de Almeida, no rogimonto de infantaria
n.? 19.

cio
Octávio
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no batalhão

n.? 25.
Alberto Carlos de Almeida
tralhadoras n.? 3.

independente
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de infantaria

Frazão, no batalhão

de mo-

Abel Malhou Zúnigu, no regimento
de infantaria D. o :3.
José da Costa Figueiredo,
no batalhão ele metralhadoras

11.° 2.
Silvério do Amaral Lebre, na Direcção da Arma do Infantaria.
J osé Luciano Martins Correia, no regimento de infantaria D.O L
António Galvão J ácome de Castro, adido, na guarda
nacional republicana.
Carlos Henrique Jones da Silveira, adido, no Ministório
das Colónias.
Múrio de Vasconcelos
Cardoso, no regimento
de inútil-

taria n.? 8.
Armando
Martins Dias Rocha, no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos do Terra o Mar.
Diamantino
Antunes do Amaral, adido, no Instituto Geográfico ,e Cadastral.
Rodrigo Alvares Pereira, na l~~scola do gxórcito.
Júlio Rodrigues
da Silva, na companhia
disciplinar
de
Penamacor.
Êsto

curso

tem inicio

cm 9 de Janeiro e termina cm
as entidades do quem dopendem os oficiais nomeados promover a sua apresenta<;ão na Escola Central de Oficiais na véspera do seu início.

25 de Março de 1039, devendo

11) Declara-se'
(Iue os capitais de infantaria,
cm disponibilidado,
Eugénio ~Iarinho Forroira de Sonsa e Júlio
Duarto Ferreira chegaram it altura paru entrar llO quadro,
respectivnmente,
em [) c ~7 de Setembro
do corronto
ano.
12) Declara-se
([ue o capitão de infuntaria
..\boI Rodriguos Casaleiro passa a contar a antiguidade
do actual
pôsto desdo 16 de Março de 1038, om substitutção
da
que lhe foi atribuída
pela Ordem do Ecéreüo n, ° 13,
2.a série, do corrente auo ,
13) Declara-se
que foi nomeado director da carreira
de tiro de Angru do Iloroísmo
o capitlio, do batalhão

2.' Série
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independente
de infantaria n.? 23, João Pascal Machado
Benevicles, em substituição
do capitão da mesma unidade
_1.ntÓnio Germano Serrüo dos Reis Júnior.

H) Declara-se que os tenentes elo infantaria Fernando
de Oliveira Leite, António Teixeira Monteiro, Guilherme
Augusto, José Joaquim de Sousa, Isidro Nogueira, IIenrique Ernesto Teixeira
:\Ioniz, Rodolfo Martins Viana,
Henrique
Domingues
Peres, Francisco
Holbeehe Fino,
)[anllel
N ascimento Vieira, N orborto António Xlaced o
Leal, João Barrosa,
Manuel Gonçalves
da Silva, Raúl
Duarte Silva, José Vítor :\Iateus Cabral, Virgínio Manuel
:\Iousillho Braga, Afonso }Iartins Correia Gonçalves, Alberto Ribeiro da Silva )Ioura, Alípio ela Silva Vicente,
António Alves do Pinho o Freitas, Xlanuel Mariano Ribeiro J únior, António Matoso Pereira, Carlos Mário da
Conceição, Miguel Cristóvão
de Araújo, Frederico
A ugusto Lopes da Silva Júnior, Artur Velosa Machado,
José Simões, João Vitorino Soares de Avelar, Luiz Justino Teixeira
de Vasconcelos o Sá, Frederico Peixoto
Chodas, Mário Toles Pamplona,
José Joaquim ele Santa
Claru Barbas, Renato Ferraz de Boaventuru,
Francisco
Dias elo Andrade Pissurra, Francisco
dos Anjos Faustino, Raúl José Ribeiro Leite, Raúl :\Ial'tins da Costa,
Henrique
Xluurtcio Jorge de Lima, José Maria Emauz
Leite Ribeiro, José Teodoro da Silva Santos, José Vieira
<.la Silva, Manuel Vilhena de Melo Sampaio, Benjamim
Luiz Pinheiro. José Raúl Ramalho Fernandes,
José Dourado de Oliveira ::\Iartins, Xlanuel de F'aria, Acácio Joaquim Gomes, Eduardo Francisco Ribeiro e .J osó Farinha
da Silva freqüentaram
com aproveitamento,
no corrente
ano, na Escola Prática do Infantaria,
o curso de comandantes de companhia.
15) Declara-se
que o tenente de infantaria
João de
• ousa Machado, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
deixou de estar
nesta situaçâo em ~8 de 1 overnbro do corrente ano, continuando,
porém, de 'de a mesma data, na situação de
adido, mas em serviço no Xlinistério das Colónias, nos
termos do artigo 31. o do decreto n. o 13:309, de 23 de
JIar<;o
1927.
T

ue

lG) Publica-se a lista dos oficiais que,
drimcstro
do corrente
ano, se ofereceram

no 2. o qu~para servir
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nas colónias, nos termos do decreto n. ° 13:309, de 23
de Março de 1027, durante o ano de 1039:
Infantaria

Alferes Eduíno João Geraldes.
Artilharia

Capitãis:
Rogério de Paiva Cardoso.
Eurico Gonçalves Monteiro,
Mário Emílio Azinhais de Melo.
José Maria Ferreira Taborda.
Serviço de administração militar

Capitão Carlos do Amaral.
Quadro dos serviços auxiliares do exérclto

Alferes Francisco José Pelica.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Tenente José Francisco

Henriques.

17) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, Cândido Alves Ferreira, promovido a êste
põsto por portaria de 22 de Outubro último, inserta na
Ordem do Esaércitc n.? 16, 2.~ série, do corrente ano,
pertence ao batalhão de metralhadoras n.? 2 e não ao
batalhão de metralhadoras n." 3, como foi publicado.
18) Declara-se que os alferes milicianos de infantaria,
licenciados, promovidos a êste pôsto por portaria de 22
de Outubro último, inserta na Ordem do Exército n.? 16,
2. a série, do corrente ano, António Borges Nalvação e
Rui de Rú Mesquita Tavares, pertencem o primeiro ao
regimento do infantaria n." 18 e o segundo ao batalhão
independente do infantaria n.? 22 e não ao regimento de
infantaria n." 1, conforme consta da mesma Ordem,
19) Declara-se que Joaquim Pina Gomes e não Joaquim Pires Gomes o nome do alferes miliciano do infantaria, licenciado, promovido para o regimento de infantaria n. ° 12, por portaria do 22 de Outubro do corrente
ano, inserta na Ordem do Rxél'cito n." 16, 2.1\ sério, de'
26 de Novembro findo.
ó
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:W) Declara-se que o capitão, do extinto grupo mixto
independente
de artilharia
montada n. o 14, José da Cruz
!\rota Júnior,
que, por portaria
de 3 do corrente mês,
inserta na presente Ordem do Exército,
é colocado no
quadro da arma de artilharia,
presta serviço no Colégio
)Iilitar.
:H) Transcrevem-se
as seguintes portarias
emanadas
da Secretaria
Geral do )finistério
da Instrução Pública:
Portaria de 8 de Julho de ll):2.9, inseria no Diário do Govêrno 11.° 157, 2.a série, de 10 do
mesmo mês e alio:
Tendo o tenente de artilharia João Carlos Tavares Ferreira
da Cunha desempenhado
com muito
zêlo, dedicação e inteligência
o cargo de secretário
do Ministro da Instrução Pública: manda o Govêrno
ela República Portuguesa,
1)010 mesmo Ministro, (]_ue
lhe seja dado público testemunho de louvor.
de 15 de Abril de 1.933, iuserta no
do Governo 11.° .95, 2.a «érie, de 25
do mesmo mês e ano:

Parlaria

Diário

1\!anda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro
da Instrução
Pública, que ao capitão de
artilharia João Carlos Tavares da Cunha seja dado
público testemunho
de louvor pelo muito zêlo, dedicação o lealdado sempre demonstrados
durante o
tempo em quo exerceu as funções do secretário do
mosmo Ministro.

22) Declnru-so que oportunamoutc
sorú indicada a untiguidado do seu actual pôs to aos capitãis ele artilharia
Bento de Brito do Rio Abreu e .I úlio ('("sar do Passos
Barbosa
Caldas, promovidos
pela presento
Ordem do
E;vércifo,
:?3) Doclara-so quo os alferes milicianos de artilharia,
ao diante nomeados, promovidos a liste posto pela Ordem
rio EJ'érdto n.? 16, 2.& série, do eorrento ano, contam a
antiguidade
do referido pósto dosde 1 de X ovembro (10
1937 c não desde as datas que lhes foram designadas
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de 22 de Outubro, insorta na mesma Ordem

do Exército:

Artur Nunes Pires da Mota, do regimento de artilharia
de costa n." 1.
Afonso Aurélio Morgenstern, do regimento de artilharia
ele costa n. o 1.
Diamantino Augusto da Costa Soares, do grupo de artilharia contra aeronaves.
Rui Peres Durão, do grupo do artilharia contra aoronaves.
Constantino Augusto da Silva, do regimento do artilharia ligeira n. o 3.
Amadeu Jaime de Morais, do regimento de artilharia liaeíra n." 3.
Pa~lo Augusto Ferreira do Lemos, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3.

2-1-) Declara-se quo o nome do aspirante a oficial de
artilharia, que, por portaria de 26 de Novembro findo,
inserta na Ordem. elo Exercit» n.? 16, 2.a série, do corrente ano, foi colocado no regimento do artilharia ligeira
n. o 4, é José Pereira do Nascimento e não J osó Ferreira
do Nascimento, como foi publicado.
25) Declara-se quo a colocação no regimento de cavalaria n." 2, constante da Ordem do Exército n." 3, 2.a série, do corrente ano, do capitão de cavalaria, adido,
professor da Escola do Exército, Humberto Buceta
Xlartins, deve ser considerada para os efeitos da alínea B)
elo artigo lli.o do decreto-lei n.? 28:402, ele 31 de Dezombro de 1937,. e não para os do artigo 44.° do decreto
n.? 17:378, do 27 do Retemhro de 1929, substituído pelo
decreto n.? 19:175, de 27 de Dozombro de 1930, como
foi publicado.
2G) Declara-se (1uo os capitais de cnvalaria João José
de Figueiredo Gaspar o António Augusto Sousa Dias
Ribeiro de Carvalho pm;sam a contar a antiguidade, r0Spectivamente, desde 25 de Agosto e 5 de Setembro do
corrente ano, em substitutção
da quo lho foi atribuída
pela Ordem do Exército n.?' 15 o lG, 2.a sério, de 29
do Outubro e 26 do Novembro último".
27) Declara-se que 08 tenentes de cavalaria, a seguir
moncionados, foram nomeados para freqüentar um curso
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extraordinário
do comandantes
do esquadrão,
que funrionará na Escola Prática de Cavalaria de 3 de J aneiro
a 25 de Fevereiro do 1939:
João Baptista Pereira de Barros, no quadro da arma.
J oão José Xavier Bauazol, com o curso do estado maior,
no regimento
do cavularia n.? 4.
Arsénio J OSÓ elos Santos, adido, na guarda nacional republicana.
Alberto Jóice Cardoso dos Santos, no regimento do cavalaria n.? 2 .
.Júlio Ferror Antunes,
adido, na guarda nacional republica.
David José Dias Anselmo,
no regimento
de cavalaria
n.? L
11anuel Rodrigues
Couto Carpinteiro,
adido, na guarda
nacional republicana.
Leopoldo
Esqnetim
da Rosa, no regimento
elo cava-

laria n. ° D.

Este~ oficiais deverão efectuar a sua apresentação
reforida Escola em 2 do Janeiro do 1939.

na

28) Declara-se
(lUO os tenentes
do cavalaria,
a segui]'
designados,
Iroqüentaram,
com aproveitamento,
como
alferes,
do Novembro
de 1930 a Agosto de 1932, (I
curso de instrutores
de equitação
da Escola Prática
de Cavalaria:
António Camilo de Sá Pinto ele Abreu Sato Maior, no
regimento de cavalaria n.? 2.
1Iário Jaime Machado
Faria, no regimento
de cava-

Iaria n." 7.
José Maria Guedes Cabral de Campos,
no Ministério das Colónias.

adido, em serviço

29) Doclarn-so que os tenentes (lo cavalaria Luiz Valentim Doslaudes,
Ápio Felisberto
Nunes de Almoida .
.José Gil do Gouveia Beltrão, João Eduardo Gnmar'ro
Correia Barrento e Fernando António Corquoira da Silva
Pais foram nomeados,
a sou pedido, para froqüontal'em,
sem dispêndio
para a Fazenda
Nacional,
o curso de'
comandantes
do esquadrão,
que tem início em 3 de Janoiro de 1930, devendo efectuar a sua apresentu(:ão
na
Escola Prática de Cavalaria om 2 do mesuro mês.
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30) Declara-se, em conformidade da portaria de 3 do
corrente mês, visada pelo Tribunal de Contas em 19,
com a anotação de não serem devidos emolumentos, nos
termos do decreto n. o 22:257, que o coronel, graduado, de engenharia, Francisco Maria Henriques, passou
à situação de reserva desde 12 de Outubro e n110desde
12 de Setembro, como foi publicado em portaria de 29
de Outubro, inserta na Ordem do Exército n ." 16, 2.a sério, do corrente ano.

31) Declara-se, em conformidade da portaria do 3 do
corrente mês, anotada pelo Tribunal de Contas em 16,
que o major de engenharia Eduardo Evangelista do Carvalhal, que pela Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, de
16 de Agosto de 1938, passou à situação de reserva.
encontrava-se na situação de adido, por ser professor
ordinário do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar e não na de adido no Ministério
das Obras Públicas e Comunicações, por ter sido exonorado do lugar de adjunto do delegado do Govôrno nos
Caminhos de Ferro do Estado, por decreto do 29 de
Novembro de 1929.
32) Publica-se a relação dos tenentes de ongonharia
nomeados para a freqüência
do estágio na Escola de
Transmissões, que tem início em 9 de Janeiro do 1939.
dovendo as autoridades de quem os mesmos dependem
promover a sua apresentação na referida Escola no dia
antorior ao do inicio do estágio:
Mário Torroais Fragoso, adido, com licença ilimitada.
'
António' Figueiredo de Matos, no regimento de telegrafistas,
Dnarte José Martins da Costa Pereira, na Escola Prática de Engenharia.
João Magro Romão, na Escola Prática ao Engenharia.
Inácio Xavier 'I'eixeira da Mota, adido, no Ministério
das Obras Públicas e Comunicações,
João Moira Valente de Carvalho, adido, com licença
ilimitada.
"Mariano Augusto Lopes Pires, na Escola Prática de
Engenharia.
Afonso Magalhãis do Almeida Fernandes, no regimento
de sapadores do caminhos de ferro.
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Fernando Eduardo da Silva Pais, adido, no Ministério
do Interior, na polícia do segurança pública.
Américo Mascarenhas Macodo, na direcção do serviço de
obras o propriedades militaros da -t.a região militar.
Duarte Pinto Bastos de Gusmão Calheiros, adido, no
Xlinistério das Obras Públicas e Comunicações, na
Administração Geral dos Correios e Telégrafos.
Abel 'I'avares Fernandes, no regimento de sapadores de
caminhos de ferro.
Domingos Cabral de :\relo, no regimento do tolegrafistas.
José do Sousa Fogat;a, na direcção do serviço de obras
e propriedades militares da 3.a região militar .
•Uberto Andrade Silva, adido, professor na Escola Central de Sargentos.
J osó Galhardo Ferreira, no batalhão de automobilistas.
33) Publica-se a relação dos tenentes de aeronáutica
nomeados para freqüentar o curso de comandantes de
esquadrilha, que tem início na Escola Militar de Aeronáutica em 7 de .Janeiro de 1939, devendo as autoridades
de quem os mesmos dependem promover a sua apresentação nu referida Escola na véspera do início do curso:
Venüncio Augusto Deslandes, na Escola :\Iilitar do Aeronáutica.
Edgar Pereira da Costa Cardoso, na base aórea de
Ota.
Xlurtiniano Alexandre Pissarru Homem de Figueiredo,
na Escola :\1ilitar de Aeronáutica.
João Baptista Peral Fernandes, na Escola }rilitar de
Aeronáutica.
João :\[aurício Fornundes Espadanal, no grupo independente de aviação de protecção e combate.
.
João Faustino de Albuq cerque de Freitas, na Escola :\hlitar de' Aeronáutica.
34) Declara-se que, emquunto não fôr resolvido o assunto sobro diuturnidudes, afecto ao Supremo Tribunal
Aduiinistrutivo >- Secção do Contencioso - o rospeitunto
ao tenente graduado mocünico da arma do aeronáutica.
)[allucl António Gouveia, o abono dos seus voncimentos
deve recular-se como só tende direito à La diuturnidadp
do que trata o artigo 15." do decreto n." 11:379, de 26
de Novembro do 1925, desde 11 do Setembro de 1931,
e à 2. a desde 11 do ) otemhro de HJ36.
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35) Declara-se que o alferes miliciano médico, licenciado Diamantino Pires Bastos, promovido ao actual
pôsto, por portaria de ó de Novembro findo, inserta na
Ordem do Exército n." 16, 2.a série, do corrente ano,
pertence ii. 2.a companhia de saúde e não ii, La, como
foi publicado.
36) Declara-se que são respectivamente José Lopes
Vieira e Castro e Felismino Augusto Madeira os verdadeiros nomes dos alferes milicianos módicos licenciados, que por portaria de 29 de Outubro último, inserta
na Ordem do Exército n. ° 16, 2. a série, do corrente ano.
foram promovidos ao actual pôsto, para a 1.11 e 2. a companhias de saúde.
37) Declara-se que o alferes miliciano veterinário, licenciado, Tomaz 'I'ravassos Rocha, promovido ao actual
põsto por portaria de 29 de Outubro último, inserta na
Ordem do Exército 11.° 16, :?a série, do corrente ano,
pertence ao regimento de artilharia ligeira n.? 1 e não ao
regimento de artilharia ligeira n.? 3, como foi publicado.
38) Declara-se que o coronel do serviço de administração militar, supranumerário, Edgar Augusto Cardoso
chegou à altura para entrar no quadro em 13 do Novembro findo.
39) Publica-se a relação dos tenontes-coronéis do serviço de administração militar e dos capitais médicos ('
veterinários nomeados para freqüentar, respectivamente,
o curso do informação do 3.° e 2.° graus da Escola Central do Oficiais:
3. o grau

Tenentes-coronéis

do serviço de administração

militar:

José Ribeiro da Costa Júnior, adido, em servi o no
Instituto Feminino de Bducação e Trabalho.
Vitorino Maria Gonçalves Canolhas, adido, subdirector da manutenção militar.
Francisco Fernandes dos Aidos, nas inspecções do
serviço de administração militar.
A rtur Xavier da ?lIata Pereira, adido, director das
oficinas gorais de Iardamonto e calçado.
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2.° grau

Capítãis

médicos:

Luiz
n,O

António

2.

Raposo,

no hospital

militar

regional

}funuel ~Ial'ia dos Santos Paiva, no hospital militar
principal de Lisboa.
Carlos José Machado dos Santos, no batalhão independente de infantaria n. o 25.
~Ialluel Jesus Fernandes
'I'õrres, no regimento de
infantaria
n.? 10.
Vergilio
Joaquim
de Aguiar,
no hospital militar
regional n.? 2.
Cap itãis veterinários:
Frederico
~Iartills Pinto Soares, no hospital militar
veterinário
principal.
José de Deus Pereira Maximiniano,
no batalhão de
motralhadoras
n, o 2.
Estes cursos têm início 0111 4 de Janeiro e terminam
em 2 de Abril de 1D3D, devendo as autoridades do quem
dependem os oficiais nomeados promover a sua aprosentação naquela Escola na véspera do início dos cursos.

-J.O) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, adido, em serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar, Manuel
Marques Abrantes
Júnior deixou de estar nesta situação
desde 1 do Janeiro do corrente ano, continuando
porém
na de adido, mas em serviço no Ministério da Agricultura, desde aquela data.
-H) Declara-se
que o tenente do serviço do administração militar, em disponibilidade,
Fernando Raposo do
Oliveira chegou à sua altura para entrar no quadro em
13 de N ovem bro findo.
~2) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar, adido, em serviço no Ministério das Colónias, José )[aria de Sampaio
~lariz
deixou de estar
nesta situação desde 11) de Novembro findo, continuando
porém D11 de adido, mas em serviço na Manutenção
~I j.
litar, desde aquela data, no desempenho
do cargo para
que foi nomeado por portaria de
do referido mês d \
Novembro, insorta na presente Ordeni do Ecercito,

:?()
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43) Declara-se
que a promoção a alferes para o quadro dos serviços auxiliares
do exército,
respeitante
ao
sargento ajudante Raúl Josó Freitas Soeiro, a que aludo
a portaria do 1 de Novembro de 1938, inserta na Ordem
do Exército n.? 16, 2.a série, do corrente ano, devo ser
para o regimento
de cavalaria n ," 7 e não pata o batalhão do caçadores n. o 7, como foi publicado.
4J) Declara-se
que a promoção
a alferes para o quadro dos serviços auxiliares
do exército,
respeitante
ao
sargento
ajudante Horácio Teixeira de Medeiros, a q ue
alude a portaria do 1 de Novembro de 1938, publicada
na Ordem do Exército n. o 16, 2.11 série, do corrente ano,
deve ser para a bataria de artilharia
de defesa móvel de
costa n.o 2 e não para a bataria de artilharia
de defesa
móvel de costa n.? 1, como foi publicado.
45) Declara-se
que o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
supranumerário,
António de Sá Pereira do Lago chegou à altura para entrar no mesmo extinto quadro em 27 do Março do 1938.
4G) Doclara-so que os oficiais na situação de reserva,
a seguir mencionados,
prestam
serviço nas repartições,
serviços e estabelecimentos
que lhes vão designados, nos
termos do artigo 8.0 do decreto-lei n. o 28:402, de 31 de
Dezembro
de 1937, desde as datas do corrente ano que'
lhes vão indicadas:
Mini~tério da Guerra - 1.' Direcção Geral
2," Repartiçao

C'apitãls :

José Murtins, desde 17 de Outubro.
António
Louceiro, desde 26 de Outubro.

Manuel

'I'onento Bernardino

do Carmo,

desde :38 <lo N ovembro.

3.- Repartição

Capitão Manuol da ~ilva Guerra,

desde ~:? do Novembro.

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral
4.' Repartição

Capitão

José

1\IlIt'OCOS,

desde 9 do Abril.
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3.' região militar
Quartel general

Tenentes
M~tos

Manuel Luiz Antunes, Vergílio de Assunção
e António Vaz da Silva, todos desde 1 de Ja-

neiro.
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tenentes:
António Augusto,
Manuel Francisco

desdo 1 de Janeiro.
Relvas, desde 7 de Julho.

Distrito de recrutamento

e reserva n. o 2

Capitão

Manuel Agudo, desde 9 de Outubro.
'I'eneutes Bernardino
Mergulho e José da Silva,
desde 1 de Janeiro.
Distrito de recrutamento
Tenente

Jacinto

Ferreira

ambos

e reserva n. o 7

Ezequiel,

desde 1 de Janeiro.

Distrito de recrutamento e reserva n.· 13
Capitão António José da Silva, desde 15 de Novembro.
Conselho de administração

da Fraternidade

Militar

Capitãis :
Manuel Gonçalves
Bordado,
desde 1 de Janeiro.
Joaquim Lapas de Gusmão, miliciano, desde 6 de
Janeiro.
Antóuio Joaquim lIenriques, desde 21 de Novembro.
Comissão de contas e apuramento de responsabilidades
Coronel Mário Sílvio Ribeiro de Meneses, desde 7 de
}Iar<:o.
Capitão miliciano António Carlos do Amaral, desde 1 de
Janeiro.
Agência militar
Coronol

Armando

Tenen tes-coronéis

de Almeida

Lima,

desde 1 do Junho.

:

Francisco
Moreira de Almeida, desde 1 de Junho.
Eduardo Hipólito do Campos, dosdo 10 de Agosto.
Capitãis :
Luiz do Sousa, J osé Antunes dos Prazeres.
António Ulpiano Rodrigues,
Manuel António Vieira e

2.' -Séríe

',..

Luiz António de Otiveira, miliciano, todos desde
1 do Janeiro.
José Mar~fI da Costa, desde 21 de Março.
'Mptiliano Augusto Fartes,
desde 11 de Abril.
António Simões de Paiva e Luiz Mário Ferreira
Unidas de Lemos, miliciano, desde 20 de Junho.
Fernando
Eugénio da Costa Vieira, miliciano, desde
22 de Junho.
Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho, miliciano, desde ~f) de J alho.
Jerónimo
Malafuia da Costa, desde () de Setembro.
Francisco Cardoso de Oastro, miliciano, desde 16
ele Setembro,
Arnaldo Tavares
e Josó Pereira' da Silva, ambos
desde 17 de Novembro.

Tenentes:
Pedro Nunes Pacheco e Luiz Alcído KUDOS,
miliciano, desde 1 de J aneíro.
José do Nascimento,
desde 25 de Abril.
José Joaquim Cortes uns Dores, miliciano, desde
20 de Junho.
Raúl Evangelista
do Oliveira, desde 21 de Junho.
A lfrcdo Eduardo
dos Santos, desde 1 do Outubro.
Jacinto Fialho de Oliveira, miliciano, desde 12 de
Outubro.
::António Augusto
Roque,
desde 31 de Outubro.
lferes José da bilva Nunes, desde 1 do Janeiro.
.JQÜO

que foram nomeados pUl'a fazer parte
militar territorial de Lisboa os seguintes
oficiais ua situação de reserva:
. .
47) Doclara-so

do 1.1l tribunal

Presidente,
coronel António Emílio Cortês.
Promotor,
coronel Albino Cândido Pinheiro de Castro.
Juiz militar, major Francisco Lcpos de Azevedo .
• [)cflmsor, capitão Rui .Ioeé da Silva Loureiro.

°

48) Declara-se que
capitão, na situação de reserva,
Januáric
Simões da Silva prestou serviço no tribunal
• mililt1.r territorial
de Viseu de 14 de .Abril a 30 de N 0vembro do corrente ano.
49) Declara-se
'lUO o capitão miliciano, na situaeão do
reserva, Haúl Alfredo da Silva Gomos, que fazia serviço

2." Série
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na direcção do vserviçe deobrail
e propried:lidif'5 mi·tttares .da 1.11 região militar, passou a prestar serviço em
igMu dir~cç5:o do ~o\êrlJ.o militar do Lisboa desde 29
de Agosto do corrente ano. .
"
(

50) Declara-se qne o tenente, na sitlJ,uçtu$ d~ reserva,
AllItóni() Pedro flJZ serviço 1:10 quartel getleral da 2.~ região militar desde .,4 de Novclubro do eorrentejano.
l)

f4i!flisté.rio
da ~uarra ,

r,a

I

Oire~çã-o G~raJ - 3.

a

Rep~ftição

51) Declara-se que dflSistiu da frcqüência
do curso ela
.F~cola Qeatral de ~"rgentos,
no'! termos do artigo 48. o
do decreto n.? 2:3:169, d« 2 do Fevereiro de 19;33,0
!primeiro sarg()uto, da V' cemp anhia de saúde, Liude>.lfo
Martins Ferreira.
.
52) Declara-se q\1Q dosistiu da freqüência do, 1.0 ano
.do- curso da Escola Contrai de Sargf\ntosp, nos tormos
do ur tigo 47.0 do decreto n. o ~:!; 1()9, de :! do F(,verei 1'0
de 19;)3, o primeiro sargento do extinto quadro de sar,gentos do st'cret:Jriado. m il itar., da B.u nl'parti\··~LO da
3." Direcção Gl:'ral dõste ::.\lini::;t&rio, Carlos da Costa
Pereira.
~linistério da Guerra - 2. a üirecrão Geral- 3. a Repartiçã'O
53) Peesõés aaunis qUfl competem aos oficiais ti. seguii
mencionados,
que, nos torrnos do ~Le(,l·l'to..lei sa. o ~?'):.fO!,
de 31 d.(~ 1,}€)Zomht'o do 1937, transtturam para 3. situuçao

de reserva:

I

Pela Ortlt\il.1 do I~xército 11.0 lO, 2.a 8-éJ~/1', dQ .co]'1'e!lte a no :
)'l<1J'or
f;trmaCt"lut~co
Rodl'iO'[)
ERte\'()S Gusmão., 18.355J80.
•
c.
'rem 39 anos do serviço e Zj pl:'riodos.
Pelu present~ Ordem do Exército:
Coronel do seniço
do tlllministradto
militar Vitorino
)'láximo de Carvalho Ouimurãis. 36.000:5.
Mu}or d,e infuntA;ria Leopoldo Loal Oi:ts, 27.000&.
Clljliti"lO do inf',mturia .\nt6I1j@ .Jot'ó da Silvo., 21.ô(Ot>.
TOlU

2 aumentos,

41 anos

do serdço

e 28 períodos.
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de infantaria
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Santos

da Cruz Antunes,
e 9 periodos.
de Almeida Cassar, 19.2001$..

19.471680. Tem 32 anos de serviço

Capitão de infantaria José
Tem 32 anos de servico.
Capitão chefe de banda de música Manuel Joaquim Canhão, 20.400t$.
'I'enente de infantaria
César da Paz Segurado,
12.090t$..
'I'em 25 anos de serviço e 18 períodos.
'I'enente de infantaria António Augusto Póvoas, 16.800t$.
Tem 2 aumentos, 39 anos do serviço e 8 períodos.
Tenente miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, João Alves oe Sousa, 1l.693t$40. Tem 24 anos
de serviço o 21 períodos.
5-!) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos do artigo 31.° do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, passaram
à situação de reserva:

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Manuel Cus-iro Marques Alves, 23.31\9640. Tem
1 aumento, 46 anos de serviço e 105 períodos.
Capitão miliciano do pioneiros, do extinto quadro especial, Carlos Ferreira
Sampaio,
10.342t5~0. Tom 30,
anos de serviço e 18 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
Arturcio Rêgo, 16.631~04. Tem 1 aumento e 38 anos de
serviço.
Tenente
de infantaria
Francisco
Raimundo
Rodrigues
Serrão, 17.644620. Tem 2 aumentos, 39 a110S de sorviço o 5 períodos.
Tenente chefe de banda de música José Rafael Alves,
17 .017 ~20. Tom 1 aumento e 40 anos de serviço.
Tenento chefe de banda de música Francisco
Carraça
Vila Nova, 15.1l7t$60. Tem 1 aumento e 38 anos de
serviço.
55) Pensão anual que compote ao oficial a seguir designado. qll(1, nos termos do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro
de 1937, transitou
para a situação de separado do serviço, depois de deduzidos 4 por conto para
a Caixa Geral de Aposontações :
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
José
A ugusto Lopos Dias, 7.7441'580. Tom 23 anos de sorviço () 1 período.

I
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56) Rectificadas se publicam as pensões a que têm direito os oficiais a seguir designados, na situação de reserva, em substitutção das que lhes foram atribuídas:
Pela Ordem do Exército n:" 6) 2.a série) do corrente
ano:
Capitão de infantaria Manuel António da Silva Pereira,
21.600$. Tem 2 aumentos, 45 anos de serviço e 128
períodos.
Pela Ordem do Exército ti;" 16) 2.a série, do corrente
ano:
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel
Agudo, 20.4001$.
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

I,a

Repartição

57) Declara-se que foi concedido o diploma de engenheiro fabril do exército, nos termos do artigo 1.0 da
lei n.? 1:698, de 17 de Dezembro de 1924, aos seguintes
oficiais de artilharia:
'I'onento coronel Miguel Peroira Coutinho, major Raúl
Gomes Saraiva e tenente Joaquim Pereira Monteiro de
Macedo.
58) Declara-se que foi concedido o diploma de engenheiro civil, nos termos do artigo 3.0 da lei n.? 1:69~, do
17 de Dezembro de 1924, ao tenente de artilharia Nuno
Poreira da Cunha.
59) Declara-se, nos termos dos artigos 11.0 e 12.0 do
decreto n." 19:616, de 28 de Fevereiro de 1931, que está
aberta a inscrição para a matrícula no curso do estado
maior, devendo os oficiais que desejem concorrer onviar
os seus documentos à 3.11 Direcção Geral do Ministério
da Guerra até 31 de Janeiro de 1939.
60) Declara-se que o número ele alunos a admitir à
matricula nos diversos cursos ela Escola do Exército, no
ano lectivo do 1939-1940,
o seguinte:
50
Infantaria .
18
Artilharia .
15
Cavalaria .
8
Engenharia
15
Aeronáutica
é
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61) Declara-se que dOY0 SOl' rectmclMl%L 1"ruta setenta o
cince a freq:iilôuciat: do curso de Ãlj udanto de inecnnivo a
que a;!i1;ljÓe'a d~cla:ração que sob o n. o l foi publicada
na Ordem da Ex:_e/"cito 11.° 1(3, 2.:1 série, do corrente
ô

a110.
(2) Deelara-se quo nos quadros relativos aos cursos
e estágios constantes da declaração 56), insorta na Ordem
do Exercita n.? 14, 2,a sóric, do corrente ano, na parte
relativa à Escola Prátiea do Cavalaria,
devem ser f-itas
as soguintes alterações no que respeita às datas do início:
Curso de metralhadoras

e enqeuhos : .

Onde se ló: «6 de Março do 193\)", deve passar
a, ler-soa «12 do Dezembro de U):)~);
Onde so lê: (d 7 de Abril de 19B9», devo passar
II ler-se:
«00 de Janeiro de 19J\h:
- Ondo se 11}: ,,8cle Maio do 1!)39)y, deve paasar
!li ler-se : «tá dê Fevereiro
do 193~h.

Curso de iniormacões:
.I'
~
Onde so lê: «5 de Dezembro
do 10'38», devo
paRsilr a 100'-SO: (\(3 do Marco de 19:Hh;
Onde se lê: (13 (lo Janeiro do 193~h, deve passar
a ler-se: «27 do Março de 1939».
63) Nos termos do § 2.° do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca
do Exército
dcclaru-so que as entidades
ao diante moncicnnduofereceram
it mesma Biblioteca
as publi·ct\(,.'Õús que &0 indicam a seguir:
Do Ministério
•

da 1\larinh8:

Éstatuto

dos Ojiciai/! ria Armatla - Decretos n." :!8:~1O e
28:211, de 23 do N ovomhro do lD;37 - Iuiprensa
Nacional, Lisboa, HJ:m (1 vol.),
Da Biblioteca

Militar

do Rio do Junoiro :

~1 Arta de Comaílda;', A1)(1["0 Ganot
'I'raduçào oin portllgUJÔs- Rio do Junoirc, 10B8 (1 yol.).
Rejlc;r-ões sôbre o _r;eJl('raZa{orio COlide de Cu. 4(.( , 2.11 o<1ição ~ Hio <lo .Janeiro, 19:38 (1 vul.).

2,' Sério
Dos serviços

geológicos

do Portugal:

C. Freire de Andrade-

O;; vales submarinos p.ortugueses,
Lisboa, 1937 (1 vol.).
Da Academia

'

das Ciências

do Lisboa:

Diá/:ios da Naceqação da Carreira da Índia nos anos cU ,
1D.95. 1:}96, /;),(/7, 1600 e ló'O,:J-l\HlllUScl'ito
uu'Aeademia das Ciências do Lisboa, publicado por ordem
da mesma Academia
sob a direcção do Qmrrino da
Fonseca, seu sócio correspondente
- Lisboa,
1938
(1 "01.).
Do capitão

Mário Afonso

do Carvalho:

Administração .Militar. capitão Mário
valho - Lisboa, 1038 (1 vol.).

Afonso

do

Car-

Direcção do Serviço de Saúde Militar
GJ) Declara-se
qUl\ o tenente
módico José gf:Wvlto Pereira da Silva, da dirE'c(:1io do serviço de saúdo militar,
pre-stou serviço da sua especialidade
em uuidados do go"Orno militar do Lisboa, do 1 de .Iulho a ;d-i de \o\,'embro do corrente ano, clllllulati\'amente
com o serviço a
seu cargo, como adj unto da La Repartição
da mesma
Direcção, em harmonia
com a nota n." 7:S1:?, de 4 de
da La Direcção
Julho do mesmo ano, da 2.a Repartição
Geral deste Ministério .•

X-ÉDITOS
eonselho

de R~cursos

1\-}0 ~nt:ielho
d('l Recursos
COITl'm éditos dos-dias a
s~t}ir indieadns, a contar' da data da presente OrdnxtkJ
E;r:ét"I'UQ,
citando os oficiais Íltrt1bl~1ll indienrloa, pura, M
qunlidade tl.ll recorridos, nprt'8l\ntaroTU, qUi>l'cndo, ,~
to,' uc:-rto, n
proee~so do 1'('('Ui't;O u.? ~:51~, qlll'l DJ)
mCRJU{) Conselho cstt~ correndo
saua-tormos
e em que o
lU ljor u( infantaria
Joaquim Mendes BraguIilÇa. recorro
da sua preterição ao posto do toncute-corouci-
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Os recorridos, bem como os seus representantes legais, têm vista do processo na secretaria do mesmo Conselho durante a dilação dos respectivos éditos:
Éditos de trinta dias

Recorridos:
Tenentes-coronéis:
José António Castilho, adido, na guarda nacional
republicana;
José Zeferino de Sequeira, no batalhão de metralhadoras n.? 3;
Henrique dos Santos Nogueira, no regimento de
infan taria n. ° 2;
Jorge Dias da Costa, com o curso do estado maior,
no distrito de recrutamento e reserva n." 3;
António Pais de Andrade Baeta, no batalhão de
caçadores n.? 7;
Luiz Augusto de Sousa Rodrigues, no regimento de
infantaria n." 12;
Manuel José Marques Júnior, no regimento de infantaria n.? 10;
Franoisco António de Carvalho Lima, no distrito
de recrutamento e reserva n,o 6;
José de Castro Branco Ribeiro Tôrres, no batalhão
de metralhadoras n. ° 1.
Edltos de clnqüenta dias

Recorrido:
Tenente-coronel
Aníbal da Conceição da Costa Silva
Pinto dos Santos, no batalhão independente de infantaria n.? 22.
Pelo Conselho de Recursos correm éditos dos dias a
seguir indicados, a contar da data da presente Ordem
do Exército, citando os oficiais também indicados, para,
na qualidade de recorridos, apresentarem,
querendo,
contestação no processo de recurso n, ° 2:503, que no
mesmo Conselho está correndo seus termos o cm que o
tenente, na situação de reserva, Bernardino Mergulho,
recorre na sua preterição ao pOsto de capitão, por motivo do movimento ocorrido nos quadros pela aplicação
do artigo 31.0 do docroto-Iei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937.
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Os recorridos, bem como os seus representantes legais, têm vista do processo na secretaria do mesmo Conselho durante a dilação dos respectivos éditos:
Éditos de trinta dias

Recorridos:
Capitãis:
Adelino Dias dos Santos, na carreira de tiro de Espinho;
Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, adido, na 'guarda
fiscal, no Põrto ;
Jaime Pompilio Auto Silva, no regimento de infantaria n,° 21 ;
Mário Artur Fernandes, no regimento de infantaria
n.? 10;
Miguel Carneiro de Macedo, no regimento de infantaria n. ° 13 ;
Miguel de Sousa Ferreira de Macedo, no regimento
de infantaria n." 2;
Caetano Alves Teixeira, no batalhão de caçadores
n.?

6;

Pedro J údice Bustorff Silva, adido, com licença ilimitada, em Lisboa;
José Correia do Carvalho, no regimento de infantaria n. o 6;
Luiz das Dores Santos, no batalhão de caçadores
n.? 1;
J úlio César da Costa Chaby, no regimento de infantaria n.? 20;
António Abel de Oliveira do Araújo Pinto, no batalhão de caçadores n.? 9;
António Paula Santos, no regimento de infantaria
n.?

7;

José Honorato Gomes Pereira, adido, na guarda
fiscal;
Carlos Augusto Martins, no regimento de infantaria
n.? 19;
Alfredo do Almeida Barros da Silva Ramos, no regimento de infantaria n.? 2;
Eduardo Augusto de )1elo Pacheco, no batalhão de
caçadores n. ° 9;
Júlio Serras Pereira, no regimento de infantaria
n.?

2;

~lngelo Vítor da Silva Laffont, no regimento de infantaria n. o 5;

OHDEM
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Rôgo, no regimento

2." Sérre
de infantaria

n.? 11;
Abol António Ferreira Cardoso, no regimento
de
infantaria
n. ° 14;
Artur R:_odriguos Paula Santos, no quadro da arma;
Carlos Angelo Quintiuo, no regimento de infantaria

n.? 15;
Joaquim Cardoso do Moura Beça, no batalhão
de
caçadores n. ° 9;
António Maria Freira
da Costa, na Direcção
da
Arma de Infantaria ;
João Augusto da Paixão MiOTI(lir.a., adido, na guarda
nacional republicana,
em Lisboa;
José Monteiro da Rocha Peixoto, no regimento de
infan taria n. ° 13;
Carlos. Rodrigues Varela, na Escola Prática de Infantaria;
Armando
Aquiles do Espírito
Santo, no batalhão
de caçadores n. ° 2;
Henrique Guilherme Antunes Baptista, no regimento de infantaria n.? 2 ;
Álvaro Duarte dn Silva Sanches, no regimento de
infantaria n.? 14;
Alberto Barbieri
do Figueiredo
Baptista
Cardoso,
na Escola do Exército ;
Carlos Alborto Garcia Alves Roçadas, no batalhão
do caçadores n.? 2 ;
Fernando
Martins Salgado, no batalhão de caçadores n.? 9;
Carlos Gomes dos Santos, no regimento de infantaria n.? 16;
José Maria Mira da Costa, adido, na guarda nacional republicana,
em Évora ;
José da Rosa Mondes, adido, na polícia. de segurança pública, em Faro;
Maxirnino de Abranchos
Mendes do Sena Neves,
no batalhão de motrulhudorus
11.° 1,;
Avelino Barbiori do Eigueircdo Baptlstu Gtiruoso,
na Escola do ~xórcito;
António dos Santos Cavaco, no batalhão de caçadores n. ° 4;
Carlos Josó Moreira, adido, na guarda naoiónul republicana, no Põrto ;
Jos '• .I oão d1L Cruz Pereira, no regimento du infantaria n." 14;
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Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques,
adido,
na Direcção Geral Militar do ilIinistério das Co-

Iónias ;
J úlio Alberto Gomos de Carvalho, no regimento
de
infantaria
n." 5;
J osé Cortes Ferreira
de Sousa, no batalhão de caçadores n'.? 4;
Duarte Ro.lrígucs
de Almeida, ndído, no Instituto
Gcogrútico e Cadustral, no Cartaxo;
_
A'lfrcdo Abcillnr'dVíclra,
no regimento
de infantaria n. ° 3;
.
Manuei' Joaquim da Trindade,
no regimento de infantaria n.? 4;
Ismael Joaquim Spinola, adulo, no Instituto
Geográfico c Cadastral,
na.Bdrra de Aveiro ;
'Alfrpc1o Alberto da Silveira e Lorena, no batalhão
do caçadores n." 7 ;
Carlos Munuol Tcixoiru Malheíro, adido, no Instituto Geográfico e Cadastral,
em Lisboa;
J osó d a Rocha Sooíro, no regimento
de infantaria
11.°

8;

Pedro da Silva Ferunnrlos,
adido, no Instituto Goográfico () Cadastral,
cm Loures;
Raúl Iiibeiro dos Saut s, no regimento do infantaria

u." 3;
Antônio
I

D.O

Argel

de 1ful'O, no regimento

de infantaria

20;

Abel Rodrigues Casaleiro, na 3. a inspecção de infantaria. ;
Romeu Ó~car do Bàrr os f'hrmona,
adido, na guarda'
nacional rr-publicuna, em Braga;
José Forreiru :\Iendes N azaré, no regimento de infant'a,ria 11.° ,1);'
José Vitorino Puvía de Magalliãis, 110 regimento de
iufantaria n.?
Alf"mlo Pímentn Hamos de Faria Júnior, adido, no
Instituto
ú}o~!r:'dico p C:t~la;;tr:ll, em Lisbou;
Fernão :\hrqlios G'ÚlIH'S, :t~lido, na Es-cola Central
de Sargentos.
ê

,

Editas de noventa dlas

Hocort-ido :
Caliiii10 ÓtlC,u' Fre:re de Vnsconcelos Iiuas, aditlo, no
:\fillisfl'ri,) das Colónias, em ~\.llgola .......Lounrla,
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Éditos

de cento

e oitenta

2,' Série

dias

Recorridos:

-Capitãis :
Pedro da Cunha Carmona e Silva, adido, no Ministério das Colónias, na Companhia
de Moçambique - Beira;
Mário Augusto da Costa, adido, no Ministério das
Colónias, na Companhia de Moçambiq ue - Beira;
Alfredo da França Dória Nóbrega, adido, no Ministério das Colónias, na Companhia
de Moçambique -Beira;
Abel de Sousa Moutinho, adido, no Ministério das
Colónias, em Moçambique - Beira;
Armando
Eduardo
Pinto Correia, adido, no Ministério das Colónias, em Moçambique - Lourenço
Marques.

XI- ANONCIOS
Colégio Militar
Declara-se
quo está aberto concurso documental por
espaço de cinco dias, a contar da data da publicação
dêste anúncio no Diário do Govêrno, para a nomeação
de professores
provisórios
de todos os grupos de discil)linas dêste Colégio no ano lectivo de 1938-1939.
As condições
de admissão
e actos do concurso são
regulados pelo regulamento
literário dêsto Colégio, aprovado por decreto n." 18:608, de 14 de Julho de 1930,
e estão patentes na secretaria,
nos dias úteis, das doze
às dezassete horas.
Os requerimentos,
instruídos
com os necessários
documentos,
devem dar entrada
na referida secretaria
até às quinze horas do dia om quo terminar o prazo do
concurso.
Colégio Militar na Luz, 12 de Dezembro do 1938 .. 'O Secretário,
interino,
Framcisco da Conceição Dias,
capitão,
(Publicado no Diário do Govêrno
Dezembro de 1938),

n,O

291, 2," série, de 16 de

2." Série
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Obituário

1929
Dezembro

16 -

Tenente miliciano
mossa.

médico Benjamim

de Pinho Ca-

1938
Novembro

4-

»

19 -

»

27 -

»

23 3-

Dezembro
»

12 -

Capitão miliciano médico de reserva Adriano Figueiredo Fontes.
Tenente-coronel,
reformado, João Carlos CastroCôrte Real Machado.
,
Tenente, reformado, inválido de gnerra, António.
Rodrigues.
Coronel, reformado, José Joaquim Peixoto.
Capitão, na situação de reserva, José Alexandrino
de Paula Pinto.
Brigadeiro,
na situação
de reserva, Leopoldo.
Augusto Pinto Soares.

Rectificações

Na Ordem do Exército 11.° 15, 2.'
J. 34.', onde se 10: ".\fOIlSO», deve
Na Ordem do Exército n.? 16, 2."
l. 14.', onde se lê: ,,15», deve ler-se:

série, do corrente ano, p. 738,
ler-se: "Amorim».
_
série, do eorrente ano, p. 85<)r
"G».

António de Oliceira Salazar.
Está conforme.

o

Ajlld:lIItc Gcncral,

,'.-':,r~
.~

I

hJ tid

.

)

~

"')

Ir

I'
(.

.

1 ,
(

r, •

JII .
II

)1)

"

•T
-I

I
• It1

r,

,'

!
, JJ

•

,

I'

,
I

"

í.

l1,

.

do Ele. CI

do
MINI.5TERIO DR

do Exército

Ordem

2.&1 Série

31 de Dezembro de 1938

N.O 18

o

Ministro da Guerra faz publicar:
1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

:Jlanda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo :J[i.
nistro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para, om missão urgente de serviço público, irem à Alemanha e it Ruécia tratar de assuntos que 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 de custo diária
de libras 3-00-00, bem como o das respectivas
despesas
de transporte.
Estas importâncias
serâo pagas p.da verba
constante
do capítulo 25.°, artigo 692.°, do orçamento
do Ministério da Guerra para o corrente ano:
Capitão

do corpo

do estado

Araújo.
Tenente de artilharia,

maior

engenheiro

Xlanuel

fabril,

Gomes

...\ ureliano

de

;-;0'

bral Gomos.

Xlinistério
Secretário

Costa.

da Guerru,
do Estado
(Xão carece

U do Dezembro de 1938.
O RlIh·
Fernando dos Sccnto»

da Guorra,
de vist o

011

anotação

do 'l'rtbunnl

do Contas),

:Jlnn(la O Governo da República
Portuguesa,
pelo :\!inistro da Guerru, nomear os oficiais a seguir designados

!)3G
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para irem iL Alemanha em miasão de estudo
com o plano de rearmamento
do exército:

2.· Série

relacionada

Capitãis do aeronáutica Dario Augusto Xlelo de Oliveira
e Humberto
da Cruz.
Tenente de aeronáutica José da Costa Franco .
.Além das despesas com transportos
sorú feito a cada
um dos oficiais acima referidos, o a título do ajuda elo
custo, o abono diário de Iihrus ~-10-00, tudo pago pela
verba const m to do capítulo 25.°, artigo 602.°, do orcamonto do ::\Iinistério da Guerra para o corrente ano.
Ministério da G uorra,
Sub-Secretário
do Estado

Costa.

26 do Dezembro

de 1938. - O
Fernando dos Santo»

da Guerra,

(Kão cnro ce do visto ou anotação

de 'I't-lbunat do Coutas].

11- RECURSOS
Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral - 2. a Repartição

Por decreto de 23 do corrente

mês:

N ogad o provimon to ao recurso 11. 2:456, interposto peraute o Conselho do Rcoursos rolo tonentc-coronol
do infantaria,
actua lmonte 001'011('1, A rnaldo da Silva
Douwens,
na parte que so refere tt antiguidade
quo
lhe foi atribuida pola declaruçüo 7) da Ontem do Erército n." 6, 2.a sério, de 20 do Abril do 1037, por não
ter fundamento legal, e rejeitado na parto que se refere
tL contagem do tom [lo de serviço efectivo, por ter sido
interposto fora, do prazo legal.
0

III-MUDANÇAS
Ministério

da Guerra _I.a

DE SITUAÇAO
Direcção

Geral-

Por portaria de 12 ele Xocenibro

2.:1 Repartiçao
findo,'

(VJsada pnl o T'r-íbun nl do Ccn taa 011\ 2G do Dczomln-o do 19:18. Nilo
são. duvldos omotunrentos,
nos termos do decreto n,o 22:251).

Adido

Uoronel, nu situa\ão de 1'eS81'\'a, João Nepomuceuo
.lo
Freitas, nos toruios do n.? 2.° do tU'tigo 50.0 do do-

2." Sério
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croto-leí n.? 28:4:01, de 31 de Dezembro de 1937, por
estar exercendo o cargo de enfermeiro- mor dos hospitais civis, devendo
ser considerado
nesta situação
desde 1 de Julho de 1938.

P01' portarias de 10 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

'I'ouontos

Raúl I~ugéllio de Aguilar Barbosa Piçarra e
Alberto Moreira Reimão o alferes Artur Borges, todos
do infantaria, adidos, com liconça ilimitada, que se aprosentaram,
respectivamente.
em 4: e 1 de Dezembro o
12 de Novembro de Hl38, preenchendo vaga no quadro,
Tenentes
ne infuntaria,
adidos, com licença ilimitada,
Jorge Abel Gaspar
Franco (J João Carv alhais dos
Santos, (lue se apresentaram
em 1 dr Dezembro de
HH38, preenchendo vaga no quadro,
(Visadas
1)l'11,)Trf huunl
,'1<..10:-;OlJlOIUIO(!f1t{'l~J

do Contas,

(:0111

a :lJl~,,:iio
II.o

uus termos do decreto

dó sorom

de-

~~:~!)1).

Oficiais milicianos de infantaria

Alforns

do infantarin, adido, com Iiconça ilimitada, Máximo Galé :\Ioniz, nos termos do artigo 4, o do decreto-1I-i 11.0 28:402, do 31 de Dezembro de 1937, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Dezembro
do 1038,
(Anotada

pejo Tribunal

do Cou tus em 20 de Dezembro

do 1938).

Adido

Tenente elo engenharia,
da direcção do serviço de obras
c propriedades
iuilitnrcs da 4:,fi região militar, David
Cocílio Sardinha,
por lhe ter sido concedida Iiccuça
ilimitada,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 10 de Dczern hro de lIJ38.
(.\lIota\h

»010 TrJbuuAI

do Cnn tns oJO ~\I do !Juzembro

do 1038).

Reserva

'I'ononto

du extinto quadro de oficiais <lo secretariado
militar, do hospital militar principal do Lisboa, Manuol Dias Catana, nos termos ria nlínoa c) do artigo B1.°
do docreto-lei n.? :?8:40:!, do 31 <k l)('zembro <ln 1\);37,
substituído

pelo ducroto-Ici

11.° :28:48-1-, <1<, lU d<' 1"0-
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voreiro último, devendo ser considerado
desde 31 do Dezembro do ano findo.
(Visada polo Tribunal
vldos emolumentos,

2.' Série

nesta situação

do Contas, com a anotação do serem
nos termos do decreto n.? 22:257).

do-

Oficiais milicianos de reserva

Üapitãis milicianos:
médicos, licenciados,
do regimento
de infantaria
n." 3, Jaime Ramos :\[oreil'a, do regimento de infantaria
n." 8, Armindo Afonso Tuvaros
e do quadro dos oficiais módicos auxiliares do oxército, Francisco
Augusto Fernandes;
farmacôutico,
licenciado,
da La companhia
de saúde, J osé António
Vieira dos Santos, e tenente módico miliciano, licenciado, da mesma companhia, José }Iagalhllis Soqueira,
nos termos do ~ 3.0 do artigo 61.0 do decreto 11.0 1:J:017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limito
de idade, devendo SOl' considerados
nesta situação,
respectivamento,
desde 1.0 de Xovcmbro,
1.0 (lo Outubro e 4, ~2 o 30 elo Novembro de 1\)38.
Alferes miliciano de infantaria, do extinto quadro espocial, adido, com licença ilimitada, António )1 ário Pais
de Carvalho,
nos termos do artigo ..J..o do decreto-lei
n. ° 28:-1-02, de 31. de Dezembro de 1937, devendo SOl'
cousidorado
nesta situação desde 7 de Dezembro
de
1.938.
(Anotadas pelo Tribunal
do Contas om 2n do Duzumbro do ln38).
Reforma

Capitão José Ferreira
Flores o tenente
Lopes, ambos na situação do reserva,
alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei
31. do Dezembro
de 1.937, por torem
incapazes de todo o serviço pela junta
inspecção,
devendo ser considerados
desde 28 de Novembro de 1038.

João Augusto
nos termos da
n.? 28:.J.0..J., do
sido julgados
hospitalar
do
nesta situação

(Vísndn polo Tribunal do Contas, Com a anotação ~o tu o serem
devidos cmolumontos,
nos termos <lo docroto n.? 2~:2!,)7).

Baixa do serviço

Mnjoros Aníbal Pádua Pereira do Andrade
O D. Fernando de Almeida e capitão Cipriano António do Oliveira Pereira, todos milicianos módicos de reserva, nos
termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017,
de :3 do Agosto de 1926, por ter m atingido o limito
de idade, devendo SOl' considerados
nesta eituaçao, 1'0::;pectivameute,
desdo 6, ti e 1.0 de N ovombro do 1038.
(Anotllda

1'01u '1'rl",,"al elo C,,"ta9

0111211 do l)o'-O,"1)1'U do 1~30).

2.' Série
POI'
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de 15 do corrente mês:

portaria

(\ isudn pelo Tribunal tio Contas, COIU :1 anouu-ão de serem do vltios cmo lumeuros, nos termos do docroto n." 22:2j7}.

Quadro da arma de infantaria

de infantaria, adido, com licença ilimitada, César
Augusto do Oliveira Coelho, que se apresentou em 15
do Dezembro do 1938, preenchendo vaga no quadro.

Tenente

Por portartas de 17 do corrente mês:
Demitidos
do serviço do exército, !lOS termos do artigo 30.° elo decreto-lei n. o ~3:~03, do 6 de Novembro
(lo 1(")33, por terem sido considorndos
incursos nos
11.°$ 3.° e 4_.° do ~ 1.0 do artigo
1.0 o no n." 3.° do
artigo 2.° do mesmo decroto-lci, o capitão, na situação
oe reserva, António Vieira o os tenentes: do regimento
de artilharia ligeira 11. ° ~, J oão Lopes Romãosinho,
do regimento
de cavalaria n." ~, Fernando
Gualter
(tuoil'oga Ohavos, o sopurudos do serviço, Carlos Eugénio de Barros Pinto ti Aurélio Augusto da Silva
Pereira, devendo ser considerados todos nesta situa<:ão dosdo 8 do Dezembro do 1D38.
(Anotadas

pelo Tr lbuual

do Contai

OIU

29 de

1)"ZOI1\1>I"O

do 1938).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, :Hanuel :'I[agl'o Romão, quo
do regresso do JI inistório do Interior so apresentou
em 1~ de Dezembro
do 10:~8, por ter doixado de
prestar serx iço na polícia de sogurançu pública, preenchendo vaga no quadro.
(Visnda polo Tribunal
devidos omolumeutos,

do Coutas, com II anotação do não serem
DOM termos
do decreto n," 2~:~57).

Adidos

Capitão, (lo bu tnllião de caçadores 11.° 7, António Emílio
~illl()eS da :'Ilota, por ter sido rcq uisitudo para dosemponhar lima eomisK,lo ele sdrvie o dopendonte do :'Ilinis·
tório das Co lónias, na Direcção Geral Jlilitar do mesmo
~[illi!">t(\l'io, devendo S('1' (,ollsidprado nesta situação
desdo 7 do Dezembro do 1938.
Capitão, do l'ogiml'lIto <1<, tl'legrafistas, Lili", Rihoiro Viana
II tenente.
da direC'c:ão do sor\'ic;o de obras o propriodad 0S III iIitares tio go\'('l'110 III iIital' do Lisboa, Firmillo
da Sih'a, amhos de (\ngonhal'ia, por terom sido l'ogui.
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sitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do j[inistério
do Interior,
na Câmara ~l unicipal de Lisboa, no batalhão de sapadores hornheiroa,
devendo SOl' considerados
nesta situação, respectivamente, desde 1\:) e 23 do Novembro de 1938.
Tenente,
do batalhão
de caçadores
n , o 5, César Pais
Soares,
por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dopondento do -:'Ilini::ltório do
Interior, na guarda nacional repuhlicana,
devendo S01'
considerado
nesta situação desde 10 de Dezembro do

1938.
do batalhão de caçadores 11.0 S, António Santa
Ferreira,
por ter sido requisitado
para dosempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser considerado Desta situação desde 10 de Dezembro de 1938.

Tenente,
Clara

(Anotadas

pelo Tribunal

de Coutas

om 29 de Dezembro

do 1938).

Disponibilidade

Tenente do serviço do administrnção
militur , adido, Francisco de Ahreu :\[alheiro, quo do rcgl'!'sso de comissão
militar no 11iuistério das Colónias so apresentou
em
15 de Dezembro de 1938.
(VIsada polo Tribunal
do Contas, com a nnot ação do n1\o sorom
devidos emolumentos,
nos tormos do decroto n.? 22:257).

Reserva

Coronel, do regimento do infantaria. n.? 20, Romano Barnabé Ferreir-a, nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1037,
por ter sido julgado
incapaz do sorviço activo pela
junta hospitalar do inspocção, devendo ser considerado
nesta situação' desde 21 de N ovembro de 1038.
Capitãis: do regimento do infantaria n.? 3, :Jlanuel Inácio
da Eucarna<:ão
e, do regimento
de infantaria
11.0 li,
Raúl Eug;t'nio ~[achado Tavares do Vusconcclos, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei ]].0 28:40-1-,
de 31 do Dezembro do 19:37, devendo ser consideradoa
nesta situação, rospoctivurnoutc,
desde 21 do Novembro
e 5 de Dezembro de 1038.
(VI.adas polo Tribunal de Contns, com a nnotn~no do nílo serem
dovtdos ornotumontos,
nos termos do Mero!o a.? 22:2õ7),

Tenente

chefe de banda de música, do rüg;imonto de inn. o 14, -:'IIanuel J oaq uim, nos termos (Ia alínea e)
do artigo ;31.0 do decreto-lei n.? 28:402, <lo B1 do De-

fantaria
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zembro de 1937, substituído pelo decreto-lei n.? 28:4-84,
de 19 do Fevereiro último, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro do ano findo.
(Vi. nela pelo Tr-íbunnl do Contos, cem fi anotncão do sorom dovíd os omotumoutos,
nos termos do decreto 11,° 22:~57).

AlfNO"; (1(' infantaria, no quadro du arma, Artur Borges,
nos termos do urtigo 4,° do decreto-lei n.? 2H:402, de
31 do Dezembro do 1\)37, sem direito a pensão por
pertencer ao quadro de Iuncionérios do outro l\linjstório, devendo S<'1' considerado nesta situação desde 7
de Dezembro (lo 1938,
no

(V1Rada polo Tribunal
devidos emolumentos,

Contas, com fi anotação do nito serem
rermos do dec-oto n." ~2:2:)7).

1108

Reforma

Coronel Delfim :Uirullda Xlouteiro O major José Lúcio
da Silva Júnior,
ambos nn situação de reserva, nos
termos da alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei
n." :?8:404-, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados
nesta situação. respectivnmente,
desde 11 o 4: de Dezcmbro do 19:38.
(Vtsnda polo Tribunal de Contas, com fi anotação do não serem
rlevídos emotumeutos,
nos termos do rtocroto 0.° 22:257).

Por portarias de 24 do corrente mês :
Oficiais milicianos

de infantaria

Cnpitãis Francisco .JOSl' Lemos do :\Iclldonçn, João Travussos ViongJ'(~ e Frnneisco Bornardino Pinheiro :;\IAireles Júnior;
tenentes Carlos Maria Félix da Costa,
Arnaldo Ciomeutino Rodrigues de Sousa li miliciano,
do extinto quadro f'spceial, José Augusto do Carmo
c alfpl'ps milicianos, do extinto quadro especial, Armando A rtu r do "1\10 (' ,\ l'I11énio do A ma ral Ferreira,
todos dI' iufunt:ll'ia, lIr1idos, com liconça ilimitada, nos
to 1'111 os do nl'ti~o 4.0 do d('('l'do l('i n. u :3K:-W~, de 131
do Dl'zolll hl'o clH HlH7. dll\'('ntlo s0r cnnHidoruclos nosta
situação dOi;dp 7 ,10 I (,zI'Illhro do Hl;)8,
(,llIotoda

pelo Triounol

do ('u!ltas cm 31 de De'cmhl'o

do 1938).

Oficiais milicjano~ de artilharia

TOIH'llt0s,
(lm s01'\'iç'o no :\Iilli~t{>]'io das Colónias,
Josó
do i\ ZO\ (,do oura () .J orgo ~rallllol Ctll'l'('gal Ferroi ra

:x

é-
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e, com licença ilimitada,
Gabriel José dos Santos J únior, António Rodrigues
Amorim, ::\Ianllel da Ressurreição Vicente o Armando Rosa da Silva; milicianos,
do extinto quadro especial, em serviço no ::\Linistério
da Educação Nacional, Francisco de Sena Esteves de
Oliveira e, com licença ilimitada,
JOttO Duarte Monteiro Duque; e alferes, com Iiceuça ilimitada, Alfredo
Elísio Gonçalves,
António
Leite Pais de Faria
e
António Cupertino Ribeiro de Brito, todos de artilharia, adidos, nos termos do artigo -1:.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de ;n de Dezembro de 19:31, devendo ser
considerados
nesta situação desde 7 de Dezembro
de

1n38.

(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas

em 29 de Dezembro

de 1988).

Oficiais milicianos de cavalaria

'Tenente de cavalaria,

adido, em serviço no ::\1 inistório
da Educação Nacional, Fernão Couceiro da Costa, nos
termos do artigo 4.0 do decreto-lei n ,? ~ti:40~, de 31
de Dezembro de 1\:);38, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Dezembro de 1038.
(Anotada

pelo Tribunal

do Coutas

cm 2~)de Dozcrubro

.

do 1938).

Oficiais milicianos de engenharia

Capitüis

Manuel Moreira do Amaral e Alfredo Ven tu ra
Ferreira
Brandão
e tenentes
Manuel Guilherme Tavares Cardoso
e Abel Rodrigues da Silva Vieira,
todos de engAuharia,
adidos, com licença ilimitada,
nos termos do artigo 4.° do decreto-lei n." 28:402, de
31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerados
nesta situação desde 7 de Dezembro de 1938.
(Anot~da

polo Tribunal

do Contas

em 29 do Dczombro

do 1938).

Oficiais milicianos do serviço de administração militar

, .

Tenentes
Mário Falcão de Freitas
e António Ribeiro
Teles o alferes José de Andrade Lopes, José Pinto
de Vasconcelos,
Joaquim de Oliveira Gomos, Ramiro
Líbánio
:\lonti'iro,
João Rodrigues
Tomaz e Álvaro
::\1alafaia J únior, todos do scrvico d(\ udministraçâo
militar, adidos, com licença ilimitada, nos termos do
artigo 4.° do decreto-lei n." ~8:402, de 31 de Dezembro
do 1937, devendo ser considerados
nesta situação
desde 7 de Dezembro de 193K.
(Anotada

polo Trthuual

<10

Cuntus

111\1 ~!I

.t,>

11"701l1I>ro

tio ln38).
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Adidos

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 9, Santiag-o Ponce
do Castro e tenente de infantaria, no quadro da arma,
Júlio do Oliveira Cidroiro, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do :'IIinistério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação desde
21 de Dezembro de 193R.
(Anoradn

polo TrIbunal

do Coutas om 31 do Dez ombro do 1938).

Reserva

Coronel do corpo do estado maior, ela 3. a Direcção Geral
dêste Ministério,
Henrique
Sátiro Lopes Pires ~lolltoiro, 110S termos ela alínea c) do artigo 1. ° do decreto-lei 11.0 28:·W-t, de :31 de Dezembro de Hli37, devendo
sor ccnsidorado
nos ta situacão desde 9 de Dezembro
de 1938.
•
Tenente-coronel,
do regimento do infantaria n." 21, Júlio
:\1 ário da Cunha V iana o tenen te, do batalhão de caçadores n .? 3, JOLio Rudrigues
Canedo, nos termos da
alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404: de 31
de Dezembro
de 1937, por terem sido julgados incapa:ws do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta sitn açilo desde
28 do Novouibro de 1938.
Capitão, do regimento de infantaria n.? 15, José Ricardo
do Barros Amado da Cunha, nos termos da allnea c)
do artigo 1.0 do decreto-lei 11.0 28:-W-I-, de 31 do Dezembro de 19:37, devendo ser considorado nesta situac:ão desde 5 de Dezembro de 19J8.
(VIsadas polo TrIbunal
devídos cmoturuontcs,

do Contas
com a aDota~iLo do não saram
nos torJU~'s do decreto
D.O 22:257).

Xl ajor' miliciano veterinário,
do ~xtinto qnadro ospocjal,
do depósito ~oral de material vetorinário o sideroíécnico, Fruncisco Avelino do SOllsa Amudo, nos termos

da ulínea a) do artigo :31.0 do docreto-Iei n." 28:402,
de 31 do Dezembro do 1937, substituído pelo decreto-loi n.? 28:4-8-1-, do 19 de Fevereiro
último, devendo
HOr considerado
nesta situução desde 31 do Dozom hro

do ano findo.
(Vjsndn pulo l'rihuunl do Contas, com fi nnotnção do não SQrOIU
do\'idos 1'lIto!tllnf'lltos,
no. t ormo s d'~ dl'l'rt'to u.v 22:251).
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Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos:
módico, do regimento de infantaria
n.? 12, Xlanuol Dento do Figueiredo,
do regimento de
artilharia Jigeira n.? 1, Raúl das Novos Rois, do grnpo
de artilharia
posada n." 2, José Diogo da. Silva o Albino Gonçalves
Folhadola ; alferes milicianos:
do re~imonto do artilburia
ligoira 11.° 1, Raúl Albano da.
Veiga Pereira Matroco, do regi monto de artilharia ligoira n.? 3, Paulo de Sousa <tomes, do regimento de
artilharia
ligeira H.O 4, Alcíde Gomes Ribeiro, do regimento de artilharia
Iigoira n.? 5, Tlonriquo de Oliveira Leite e Eugénio Maria da Fonseca Araújo, do
regimento de artilharia. de costa n.? 2, Francisco
Xavier Centoio, do grupo de artilharia
pesada n." ~J
Firmino José da Silva Martins, do regimento do cavalaria
:1, Ralll Jorge Fuschini 0, <la 3. a companhia
de administrnção
milita!', Fernando
Vital' Caolho de
Sonsa, todos licenciados,
nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto do
1926, por torem atingido o limite de idade, rlovcudo ser
conaiderudos
nesta situacão , respectivamente,
desde
:31 de Dezembro
de 1937,11
do Outubro,
5 do Dezembro, 27 de Abril e 2 ele Outubro de 1938, ~2 de
}\[a1'ç:o de 1931 e 21 de Outubro, 17 do Setembro, 7 de
Setembro,
28 de Junho, [:) de Abril, 15 do Dezembro
o 14 de Abril de 1938.

n,o

(Anotada

poJo Tribunnl

do Contas

em 20 de IlO1,omhro do 1938).

Reforma

Capitâis,

do l'pgimontl) do infantaria n." 18, António da
Cabral Beleza dos Santos o, do butal hão independente do, infantaria
n.? 24, Luiz Furia e )[aia
Cunha, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei n, o ~8:404, do B1 elo Dozcm bro tio 10;37, por
torem Rido julgados lncapnzcs cIC' to.lo o sorvico pwla
.illnta hospitalar rlo inspeccão, devendo sr-rem cousidornrlos nesta situacão , respectivamente,
desde 28 o 16
Veiga

do Novembro

elo lU3S.

'(Vlsndns
doddos

polo TrlbulIlLl
('molullloulU8,

do ContRs,
n08

('om n nllotnç!'to tIO não sarom
torlHOb dO dt'uroto
n.o 2~:257).

Separados do serviço

('oronol,

n:l

)\('1101nl1nn,

situnt_:ãn <.l(\ rnHI'I'Vn, ,JÍllio l<:ug('llio Seglll'ado
1l0A terlJ)os cio artigo 178.° (lu I'l'gulamrnto

de disciplina

militar

o

l\OS

do :trti~o

~).o

do dccl'l'to-lPi

2.' Série
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28:40-1:, de 31 de Dezembro de 1\:l37, com direito
a (35 por cento do voncimento, devendo SOl' considerado nesta situação desde 7 de Dezembro do 19i3H.
Tenente de cavularia, no q uadro da arma, Júlio Francisco Lopes Pereira, nos termos do artigo 178.0 do
regulamento de disciplina militar o nos do artigo 0.°
do decreto-l-i n. o ~8:4(J.j., ele ;)1 d0 })CZ(1!ll 1>1'0 de 1937,
com direito a 75 por cento do vencimento, devendo
ser considerado nosta situação desde li de Novembro
D.O

d(l 1938.

(Vhmdu!4 polo Tribunal ua Contas, e01l1 fi anolll('A.o do uão sororu
daví dos emotumcntos,
nos termos do ducrnto n.? 22:2:17).

Baixa do serviço

Alferes miliciano do reserva do artilharia David rlo Oliveira, nos termos do § 5.0 do artigo G1. o do decreto
D.O 1~:017,
de 2 do Agosto de Hl2f3, por ter atingido
o limite de idade devendo ser considerado nesta situação desde [) do Fevereiro do Hl38.
(Anotada

polo T'rlhuunl

<lo Contns

om :ll do Dozcmhro

uo 1~3R).

Nos tPl'1l10S do artigo 4.0 do dccroto-Iei 1l.0 28:402, di'
31 de Dezembro do 1\,)37, sem direito LI vcucimontos :
Reserva

Tonontos.coron6is,
adidos, de infantnria.: cm He1Til.'Ono
Ministério do Comércio c Indústria, no Instituto Geogrúfico e Cadastral,
Carlos do Carvalho Dias, O de
artil haria, em serviço no Ministério da EducaçrLO N acional , Jo~6 Ag-oRtinho: majores: de nrtilh nriu, adidos,
cm serviço no Mlnistério (lo Comércio c Indústria,
no
In-tituto
Gco!.;rúfico e Cadastral,
Adr-lino Pais CI('monto o Augusto Mari:t Duarte Carreira <lo Mole, e
com licença ilimitada, Joaquim Mondos do Amaral;
de t'ngonh:ll'in, adidos, ('J1l sorvico lIO Ministério dns
Colónias, Vprg-ílio elo Jesus II Silva I'~scudciro e Pedro
Caotano )larin c]p J'ortugnl enlaço, 0111 serviço no
l\fillist(\rio da Educação Nacional, .João Porr-ira Mar·
tins de Lcmoa, e cm servico 110 Miuisterio da Marinha,
JIr.nl'iqup IIip[\('io dp Brion; capitãis: (k infantnl'in,
adidos, ('111 Sl'l'\'iço no jlinistério das Colúnins, (lastrLO
A(lal1)(\rto AntlllH'S tIo Sousa I>ia~, p com licCll\,a ilimitacla, C01ll o (~Ilr~() do (',;tndo mnior, .To(\<JllilllJose\
<;ardoso Fialho; !ln nrtilhari;l, Ildido, 0111 ~H'r\'i(:o !lO
~liJli"t<;rio <ln I~dll('a(:lio N;wiollal, .Josó Antúnio Ma-
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deira; de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Júlio Henriques Mondes Ribeiro do Almeida, e de engenharia, adidos, em serviço no Miaistério das Obras Públicas e Oomunicaçõos, Ártur Melo
de Quintela Saldanha, e com licença ilimitada, Manuel Alexandre da Costa Prata Dias; tenente miliciano
de artilharia, do extinto quadro especial, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Francisco Monteiro Grilo; e alferes de infantaria, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, José do Castro Cabrnl,
devendo ser considerados nesta situação desde 7 do
Dezembro de 1938.
Capitão módico, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, J oão Sabóia Ramos; tenentes: farmacêutico,
adido, cm serviço no Ministério da Educação Nacional, Aníbal do Amaral Albuquerque, e do serviço de
administração militar, adidos: om serviço no Ministório da Justiça, Gualter Augusto Rodrigues, no Ministério das Colónias, Alcino José Pereira do Vasconcelos, e no Ministério da Educação Nacional, Armindo
Rodrigues l\f onteiro, devendo SOl' considorados nesta
situação desde 7 de Dezembro do 1938.
(Vl8artas pelo Tribunal
devldos ouioíumcntos,

do Contas, com fi anotação do não serem
nos tormos do decreto n.o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes do serviço de administração militar, adido, com
licença ilimitada, António Faria Fonseca, devendo ser
cousiderudo nesta situação desde 7 de Dezembro de

] 0~8.

(Anotadas

polo Tribunal

do COllins

CIO

so

do I)('zombro

do lD38).

,

Pai' portarias

de 27 do corrente mês :
Disponibilidade

Coronel de artilharia, adido, Augusto do -:\Iatos Sobral
Cid, por ter sido oxonerado, a sou pedido, de director
da fábrica do cartuchumo e pólvoras químicas, devendo
SOl' considerado nesta situação
dosdo :?-! do Dezembro
do 1\);38. (Visada pelo 'I't-lbunnl do Contns, com a nnotução do nâo serem
duvides

omotumouros,

lIOS

termos

do ducrctu

n.o 2~:2~7).

Reserva

Xlnjor do extinto quadro auxiliar de artilharia, da Dirocção da Arma do Artilharia, Aníbal Lopes Pinheiro,
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b) do artigo

1. o do decreto-lei
de 1037, por ter sido
julgado incapaz do serviço activo pola junta hospitalar do insper-ção, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Dezembro de lU38.
nos termos

da alínea

n.? 28:-1-04, de 31 de Dezembro

(Visada polo Tribunal
do Contas, com a anotação de n50 serem
devidos omolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2.a Repartiçao

fiar' portarias de 17 do corrente mês:
(\"i.adas
pelo Tribunal do Contas, com a anot acilo do serem
vídos emolumentos,
nos termos do docroto u.? 22:257).

de-

Quadro da arma de infantaria

Capitãis, os tonontcs : do regimento de infantaria 11.015,
Alberto Ribeiro da Silva Moura e, do regimento
de
infantaria n.? 18, Haúl Duarte Silva.
Regimento de infantaria

n. o 18

Capitão chefe de banda de música. o tenente
banda de m li sic a Francisco Alvos Júnior.

chefe do

Por portarias de 23 rio corrente mês :
(' ísndas pelo 'I'rlbunnl de Contas, COIU a auotaçâo de serem devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Nos termos da alínea a) e S 1.0 do artigo 35.0 e ~ 1.0
do artigo 37.° do decreto n." 21:365, de 22 de Abril
de 1\);32, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
do 1\)38:
Regimento de infantaria

n. o 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
licenciados. Luiz de
Matos, Manuel Gonçulv os 'I'orrciro, 11doliuo do Matos
Rosa, José :\larquos do Almeida, ~\.ntóllio Lopes Farinha o Alfredo ti Oliveira.
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n.O 4

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José Gomes de Brito Barbosa,
Rogério Pires Peres, Renato
Xlousinho da Gra~a, José Manuel Salvador Martins e
Felisberto
A scenso da Silva 2Uetelo.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes milicianos do infantaria, liconcindos, os aspirantes
a oficial milicianos elo infantaria,
licenciados,
António
dos Santos Pereira o Luiz Corroia de Noronha.
Regimento de infantaria

n.v 7

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
licenciados,
Albino
Rodrigues
Pinto, Fernandes,
Armindo da Silva. Fernandes,
António Fortunnto
Rocha Quarcsmu,
Artur
Assunção
do Carmo, José Gouveia Pereira,
António
Antunes da Silva e António de Oliveira Santos.
Regimento de infantaria

n. o II

Alferes miliciunos de infuntnria, licenciados, os aspirantos
a oficial milicianos de infantaria,
licenciados, Manuel
Cabrita
Manuel

Ribeiro

da Cruz, José Casimiro
Leito da Cruz.

Santana

o

Nopomuceno

Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspiruutcs
a oficial milicianos do infantaria; Jiccnciados, Delfim
Hermínio de Lacerda Corroia, Oscar Duarte de Almeida Faúlha, António Tuvares de Pina, Abel Pôças
Figueiredo,
Armnndo :\fanuel [grejas Bastos, Augusto
Ferreira do Matos O Eduardo Augusto do Albuqucrque.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os uspiruntes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Norberto
Cardigos dos Reis, António Pinto Simões, Vasco Castel-Branco
Barjona do Freitas o Carlos Filipe Pinto
Pimentel.
,Regimento de infantaria

Alferes

n. o 16

milicianos do infantaria,
liceuciudos, os uspiruna oficial milicianos do infantaria,
Iicenciudos, Colostino Robocho Puis, Josó Orisóstomo
Monteiro Au-

t0S
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tunos,

Anacleto

Roma

Galhardas,

Jorge

U4\J

de Azevedo

Rua, Edulborto Matos Silva, Luciano Manuel DomingUE'H,' Teófilo
Coelho Costa e Fernando
Lopes Barradas.
Regimento de infantaria

n. o 21

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano
do infantaria,
licenciado,
Emílio
Ferreira
Pinto.
Batalhão

de caçadores n. o I

Alferes miliciano
de infantaria,
liceuciudo , o uspirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
Egídio
Barata Santana.
Batalhão de

caçadores

n.· 3

Alferes miliciano do infantariu,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado, Josó do
Nascimcnto Costa.
Batalhão de caçadores

n. o 5

.\lt'eros milicianos
do infunturia,
licouciudos, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Carlos
Cccílio Nunes Góis Mota o José Bernardino
Duarte
Figueiredo.
Batalhão de caçadores n." 6

Alferes

miliciano

oficial miliciano

de infantaria,
licenciado, o aspirante a
do infantaria,
licenciado, José Lucas

Falcão.
Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Alferes milicianos
do infantaria,
licellciados, os nspiruutos a oficial milicianos de infantm-ia licenciados, Florentino Molo da Costa Ramos,
J osé Júlio Ferreira
Faustino e Antero Augusto Sobral.
Regimento de cavalaria

Alferes
.1

n.· 2

miliciano de cavalaria,
licenciado,
o aspirante
miliciano do cavalaria, licenciado, NUJlo José

oficial

de Assunção

Canhão.
Regimento de cavalaria

n.· 4

Alfere~ milioiuuo do ca\ alaria, Iieeuciudo, o uspirunto
a oficial miliciano (lo caval:ll'ia, liceuciado, Orlando
Hibeiro

~Ial'tiIlK.

950
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Regimento de cavalaria n. o 6

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos elo cavalaria, licenciados, Antoro Pedroso Hernandez e António Rodrigues Moutinho.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de cavalaria, licenciado, Manuel
Marques da Silva Soares.

Pai' portarias de 24 do corrente

mês:

(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anotação do serem dovldos omolumentos, nos tormos do docroto n.? 22:257).

Batalhão independente de infantaria

n. o 24

'I'encnte-corouel, comandante, o major, do regimento de
infantaria n.? 17, Joaquim Mondos Bragança.
Regimento de infantaria

n. ° 17

Capitão, o tenente, do batalhão de caçadores n. o -1:, 11anuel Vilhena de Melo Sampaio.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente, do regimento do cavalaria n." 2, Albertino Carlos Montenegro Ferreira Xlargarido.

Por 'portm'ia de 26 do corrente mês:
(Vlsndn pelo Tribunal
vtüos omolumentos,

do Contns,
nos termos

Regimento de infantaria

com n anotaçi\o do sorom do ..
do decreto n.? 22:257).

n.O 20

Alferes milicianos de infanta ria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José
Joaquim da Encarnação o Sousa, JoM das Neves,
Manuel Vieira de Carvalho, Ernesto Augusto Jorge
:Marques Donato, Eduardo dos Santos Frias, João
Augusto Marques de Almeida, José Nunes de Sá, António Gonçalves Lourcnco, Rui Bento Pessoa, Eduardo
Knoptíi, José Bacta Cardoso do Vale, Luiz Dias, Emílio Fernandes Carranca, António Henriques Tavares
de Almeida, Carlos Ferroira Pimontel, João Rodriguos

2.' Série
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Casaleiro, Manuel Raposo Serraventoso,
Francisco
Dias San·eira Júnior, Manuel Cabral, Joaquim Rosa
da Paixão, José Diogo, JOfLOFrancisco de Carvalho
Marques, Manuel Santana Ribeiro dos Santos, José
Borgos da Gama, Manuel Cabrita Matias, Francisco
Barrigas de Carvalho, Edgar do Nascimento Duarte
e Augusto Cantante Marques, nos termos da alínea a)
e § 1.0 do artigo 35.° e ~ 1.0 do artigo 37.0 do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1032, contando
todos a antiguidade desde 1 de Novembro de 1938.

Por portadas

de 27 do corrente mês:

(Visadas pelo Tribunal de Contas, com" anotação de serem devielas emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Escola Prática

de Infantaria

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, António
Teixeira Monteiro.
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão, O tenente, do regimento de infantaria
Frederico Peixoto Chedas.
Regimento de infantaria

n. o 18,

n. o 2

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro, do grupo mixto indopendente de artilharia montada n, o 24, António Pires.
Regimento de infantaria

n. o 3

Capitão, o tenente de infantaria Renato Ferraz de Boaventura.
Regimento de infantaria

n. o 5

Capitão, o tenente de infantaria João Vitorino Soares de
Avolar.
Regimento de infantaria

Capitão, o tenente, do regimento
Alípio da Silva Vicente.
Regimento de infantaria

n. o 7

de infantaria

n. o 14,

n.O 9

Capitão, O tenente, do batalhão de caçadores n.? 9, João
Barrosa.
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Batalhão de caçadores n. o 2

Capitão, o tenente, do regimento de infantaria
Norberto António Macedo Leal.

n." 17,

Batalhão de caçadores n. o 6

Capitão, o tenente, do batalhão de caçadores n.? 8, Manuel Nascimento Vieira.
Depósito geral de material

de guerra

}Iajor do oxtinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro, do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, António Eugénio da Silva Carrajola.

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

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

ele 17 elo corrente mês :

(Anotada pelo TrIbunal de Contas cm 20 de Dozumbro de 1938).

Exonerado
Militar,
nistério
Spencer

de instrutor auxiliar de tática e tiro do Colégio
por ter passado à situação de adido, no Midas Colónias, o tenente de infantaria Óscar
Moura Braz.

Por portaria de 24 elo corrente mês:
Govêrno militar

de Lisboa

Direcção do serviço de obras e propriedades

Tenente, do regimento de sapadores
ferro, Manuel Alcobia Veloso.
Regimento de infantaria

n.O

militares

de caminhos do
4

Comandante, o coronel do corpo do estado maior, da
3.11 Direcção Geral dêsto Ministério, José Cortês dos
Santos, para os efeitos do artigo 47.° do decreto
n." 17:378, do 27 de Setembro do 1029, alterado pelo
decreto n.? 10:175, do 27 do Dezembro de 1930.
Regimento de infantaria

n.O

9

llajot', do regimonto de infantaria n." 19, Manuel Rodriguos Leito, por motivo disciplinar.

2." Série
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Regimento de infantaria 11.° II
Segundo
comandante,
O tenente-coronel
do distrito de recrutamento
e reserva
de Vasconcelos.

9:)3

ele infantaria,

11.° 11, Artur

Batalhão de caçadores n. ° 5
Tenente,
elo regimento
do infantaria
n.? 1, Argilio
Oliveira Rocha.

de

Escola Prática de Artilharia
Tenente, elo regimento
Guerra Correia.

do artilharia

Regimento de artilharia
Capitão miliciano de artilharia,
neses TOrres.

ligeira n. ° 4, Anselmo
ligeira n.O 2
licenciado,

Regimento de artilharia ligeira n.O 5
Tenento picador,
do regimento de cavalaria
elos Santos.
Colégio Militar

José de Me-

n. ° 5, José

Uapitão,. do grupo do artilharia
pesada D.O 2, Manuel
J osó Oscar Guimarãis , da Costa Cabral, por tor sido
nomeado assistente de estudos interino.

P01'

portaria de 30 do corrente mês:

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral
\~ ognl da comissão do contencioso,
o major de engenharia Plínio Octávio de Hllntana e Silva, ficando oxonerado das funções que exerce na 2. a Repartic;üo da mesma
Direcção Geral.
1." região militar - Quartel general
Adjunto, () capitão, na situação do reserva, Alípio José
da Cruz Oliveira, ficando C'xoncrado do adjunto (lo
distrito do recrutamento
e reserva n.? 18.

Regimento de infantaria n,· 7
Capitão elo infantaria, da escola prática da arma,
Ilodriguos Varela, por pedir.
Regimento de infantaria n. ° 12
no quadro da arma,

Tenente d(' infantaria,
Gaspar

Fr-anco.

Jorge

Carlos

.\1>01
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Regimento de infantaria

2." Série

n." 13

Tenente de infãntaria, no quadro da arma, JOflO Carvalhais dos Santos.
Regimento de infantaria

n. o 15

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Alberto Ribeiro da Silva Moura.
Tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade, Francisco do Abreu Xlalhoiro.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Silva.

no quadro da arma, Raúl Duarte

Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
reira Iieimão.

n.O 17

n. ° 18

no quadro da arma, Alberto

Regimento de infantaria

1\[0-

n. 20
O

Comandante, o coronel de infantaria,
arma, Joel Henrique Gomes Vieira.

no quadro

da

Batalhão de caçadores n. o 7

'I'enente, do regimento de infantaria n.? 11, Ivo Guedes
da Rilva, por pedir.
Distrito de recrutamento e reserva dos Açôres
Delegação n ,. 1

Tenente, na situação de reserva, Francisco

Costa.

Regimento de cavalaria n.O 2

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 8, António Carlos Garcia Oliveira Reis.
Regimento de cavalaria n.O 6

Tenente do serviço de admínistrução militar, da La Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, llaúl
Monteiro Simões Dias.
Por portarias de 31 do corrente

mê8:

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a general, no ano de 1939

Presidente: general J úlío Ernesto de Morais Sarmento.
Vogais: chefe do estado maior do exército e generais
J

2.' Série
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João Baptista de Almeida Arez, Carlos ::'IrariaPereira
dos Santos e Tasso do Mirandu Cabral.
lúi-i para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de infantaria,
no ano de 1939

Presidente: director da arma de infantaria.
V ogais: brigadeiro de infantaria José Vítor Franco,
coronel do corpo do estado maior João C'arlos Pires
Ferreira Chaves e tenentes-coronéis, do corpo do estado maior Alberto Xavier da França Dória o ele infantaria Luiz António Aparício.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de artilharia,
no ano 1939

Presidente : director da arma de artilharia.
Vogais: brigadeiro de artilharia Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha, coronéis, do corpo do estado
maior Aníbal César VaI dez de Passos o Sousa e de
artilharia Abel de ~\breu Soto ::'IIaiore tenente-coronel
do corpo do estado maior José Filipe de Barros Rodrigues.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de cavalaria, no ano de 1939

Presidente: director da arma de cavalaria.
Vogais: brigadeiro de cavalaria Manuel da Costa Latino,
coronéis, do corpo do estado maior J oão Carlos Pires
Ferreira Chaves e de cavalaria Artur José de ~Umeida
o tenente-coronel do corpo do ostado maior Alberto
Xavier da França Dória.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãls de engenharia, no ano de 1939

Presidente: director da arma de engenharia.
Vogais: brigadeiro do engenharia António Alfredo de
.:\lagalhitis Correia, coronéis, de engenharia, tirocinado,
Rui Viterbo Fragoso Ribeiro e do corpo do estado
maior Aníbal Cósar V aldez de Passos e Sonsa o tenonto-coronel do mesmo corpo José Filipe de Barros
Rodrigues.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de aeronáutica, no ano de 1939

Prosldcnte : director da arma de aeronáutica. .
Vogais: inspector da arma do aeronáuticu,
coronel do
corpo do estado maior José Guerreiro de Oliveira

956
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Duarte e tenentes-coronéis, do mesmo corpo José Filipe de Barros Rodrigues e de aeronáutica José Pedro
Pinheiro Correia,
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis médicos, no ano de 1939

Presidente: director do serviço de saúde militar.
Vogais: coronéis, médico Alfredo Guilherme de Vasconcelos Dias e do corpo do estado maior Vasco de Carvalho e Álvaro Teles Ferreira de Passos e tonente-coronel médico Artur Pacheco.
Júri para. avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis veterinários,
no ano de 1939

Presidente: director do serviço veterinário militar.
Vogais: inspector do serviço veterinário militar, coronéis
do corpo do estado maior Vasco de Carvalho e Alvaro
Teles Ferreira de Passos e major veterinário Joüo
Henriques Barroso 'I'ierno.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis do serviço de administração
militar, no ano de 1939

Presidente: director do serviço de administração militar.
Vogais: coronéis, do serviço do administração militar
Edgar Augusto Cardoso o do corpo do estado maior
Vasco de Carvalho e Alvaro Teles Ferreira do Passos
e tenente-coronel do serviço do administração militar
Alcide de Oliveira.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãls do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar, no ano de 1939

Presidenta: o coronel de artilharia, com o curso do estado maior, Carlos Elias da Costa Júnior.
Vogais: coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, JOtW da Conceição Tomaz Rodrigues e majores,
de engenharia Plinio Octávio do Santana o Silva o do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar António Gonçalves dos Santos o António Isidro Gama.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major' dos capitãis
do extinto quadro auxiliar de artilharia, no ano de 1939

Presidente: coronel de artilharia, com o curso do estudo
maior, João da Conceição Tornaz liodrigues,
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Vogais: tenentes-coronéis
de artilharia João José Soares
Zilhão, Carlos David Calder e Luiz Nobre de Melo e
major do extinto quadro auxiliar de artilharia
Braz
Vieira.
Vogal suplente:
m aj or de artilharia Valeriano António
de Campos e Sousa.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos eapltãis do extinto quadro auxiliar
de engenharia, no ano de 1939

Presidente:
coronel de engenharia
.T osé dos Anjos.
Vogais: tenentes-coronéis
de engenharia Luiz de Meneses
Leal e António Soares Leite e major do extinto quadro
auxiliar de engenharia
Samuel Bento.
Vogal suplente: major de engenharia Casimiro Artur da
Costa Rantos.
.

Ministério
P01'

a
da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.

portarias

Repartição

de 13 de Outubro do corrente ano:

(Visad.lS pelo Trihunal elo Contas 0111:l ele 1\o,·omht'o do Hl38.
São devídos ernotumonrcs,
nos termos do decrnto n.o 22:257).

Nomeados
instrutores
eventuais
da Escola Contral de
Oficiais os majores
de cavalnria Carlos Duarte de
Mascarenhas
de Meneses o de engenharia
Eduardo
Pires.

Por portarias de 30 de Xorembro findo:
(\'l.ad.,
peto Tr lbun nl do Cont". em 19 dI' XonlJllhro do 1938. Silo
devidos ernoluruen tcs, nos tprOlos do decreto n.? 22:257),
T

omeados

por urgente conveniência
de serviço público,
por despacho de 2..1, de Novembro do corrente ano instrutores
eventuais da Escola Central de
Oficiais' o's eoronéi
do corpo 09 estado maior João
Carlos Pires Ferreira
Chaves o Alvaro Teles Ferreira
Ilo Passos.

reconhecida

Por portaria
(Yisa,la

de 8 do cO/'ltente mês:
polo T'ríbuna l de Conlna em ~G ,lo f),'zembro d. lQ3S.
l·tl101u109nto~J 1I0S termos do decretc 11,0 22:2,'jj) .

SaO dl"'j(lol
.I. T

omondo O capi tão d O artilharia. \.I1'redo _\ ugusto Gu~rra:
1'1'01'0,sor da ..1,.D disciplinn -história
e geograhu-
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e da 13. a disciplina
- material
de artilharia da
Escola Central de Sargentos,
nos termos da alínea c)
da refedo artigo 5,0 e elo artigo 9.0 elo regulamente
rida Escola, mandado V0r em execução pelo decreto
n. ° 22:109, de 22 de Fevereiro
de 1933, na vaga resultante da exoneração
do tenente de artilharia
João
Carlos Oliveira de Xlacedo por portaria de 8 do corrente mês.

Por poriaria

de 22 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal de Conta. em 27 do Dezembro do 1938, São
devidos emolumontos, nos termos do decroto n.o 22:257).

~ orne ado professor
do Exército,
nos
n.? 13:76-1, de 13
lharia António da

Ministério

adj unto da 5. a cadeira

da Escola
termos do artigo 22.0 do decreto
de Junho de 1927, o major de artiCosta Malheiro.

da Guerra - Repartição

Por portaria. ele 2(J do corrente

Geral

mês:

Internados
no Asilo dos Inválidos
Xlilitares da Princesa D. ::\[aria Benedita, nos termos do artigo 24.0 do
decreto-lei
u.? 28:-WJ, de ;31 do Dezembro
de 1937,
desde as datas que 11 cada um vão indicadas, por se
encontrarem
nas condiçóos exigidas, os antigos combatentes a seguir mencionados:
Primeiro
cabo do distrito de recrutamento
e reserva
n.? :3, Fnustino Esteves,
internado
om 1 do corrente
mês;
Ex-primeiro
cabo do distrito de recrutamento
c reserva
n.? 18, Jo:·;{~ Gomes ::\laia, internado
em 18 do Novombro último;
Ex-primeiro
cabo do distrito do recrutamento
0. reserva
n." lG, Francisco Augusto Conrado .T únior, internado
cm 6 do corrente môs ;
Segund o cabo do distri to do recrutamento
e reserva
D. ° 8, Carlos
Alberto da Costa, internado
cm 19 do
Novembro último;
Ex-segundo
cabo do distrito <10. rocrutnmcn to e reserva
n.? lG, José ~(m'ia Brígido. internudo cm :.!l:l de Novembro último;
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Ex-segundo cabo do distrito de recrutamento e reserva
n. ° 17, ~[anuel do Carmo, internado em 1 do corrente
mês;
Soldado do distrito de recrutamento c reserva n. o 1,
António Nogueira, internado em 18 de Novombro
último ;

Soldado do distrito de recrutamento e reserva n.? 12,
António <la Costa Caseiro, internado em 11 do Novombro último;
Soldado do distrito de recrutamento e reserva n.? 21,
Alexandrc Hodrigues, internado cm 19 de Novembro
últiiuo ;
Soldado do distrito de recrutamento e reserva n.? 6,
Luiz Ferreira, internado em 24 de Novembro último;
Soldado do distrito de recrutamento e reserva n.? 17,
Miguel Afonso Carvalho, internado em 1 do corrente
mês;
Soldado do distrito de recrutamento e reserva n. ° 7,
António Antunes, internado em 8 do corrente mês;
Ex-soldado do distrito de recrutamento e reserva 11.° 18,
António Afonso Baptista, internado em 17 do Novombro último;
Ex-soldado do distrito de recrutamento e reserva n." 20,
Casimiro Pires, internado cm 11 do Novembro último;
Ex-soldado do distrito de recrutamento o reserva n.? 12,
Egídio, internado em 11 de Novembro último;
Ex-s~ldado <10 distrito de recrutamento e reserva n. ° 16,
Justino da Encarnação ::\[ateus, internado cm 5 do
corrente mês.

VI- COMISSOES
Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 23 do ('Ol'rellte mês:

Di .solvida 11 <,omissão que foi remontar cavalos para
o exército, na Hepública Argentina, nomeada pela Ordem
do Exército n.? 1, :?a série, dr 18 de Janeiro de 1938,
o louvados os membros dessa comissão, coronel de cuvalaria Abílio de Sousa Namorado, major de cavalaria
António ]{aúl <la Costa ~Iirtl. e capitão voterinário António Tnvnrcs Lebre, pelo cri tório, competência, zêlo e

ORDEM DO EXERCITO

960

2.' Série

N.O 18

dedicação
de que deram proyas no desempenho
dessa
comissão
de serviço, quo lhos exigiu muito trabalho
e
excepcional
actividade.

VII-

AUMENTOS

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra -I.a Direcção Geral-

2. a Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o decreto
n.? 20:247, do 24 de Agosto do 1931, desde as datas quo
lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida moncionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:
P01'

portaria

no oüclatenentes,
Setembro
de 10 por

de 6 do corrente mês:

(VIsada polo Tribunal do Conta. om 1(1do Dezembro do 1n38. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Major do oxtinto quadro auxiliar ele artilharia,
om serviço na fábrica de eqnipamentos
e arroios, António
Alonso Moreira o tenente do extinto quadro auxiliar
do engenharia
J OSÓ Alagoinha, em serviço nas oficinas gerais de material
do engenharia,
nos termos do
artigo 19.0 do decreto-lei n." 28:403, do 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1938.

P01'

portaria de 6 do corrente mês:
(Visada polo 1'rlbuno.l do Contll' em ln de Dez omhro elo 1938. Sã"
dovídos omoíumeutce,
nos termos do decreto 11,° 2:3:257).

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, em serviço na fúbrica de equipamentos
o arroios,
Carlos
Augusto de Almeida e capitão do extinto quadro auxiIiar de engenharia,
em serviço nus oficinus ~erais de
material de engenharia,
João Miguel Fontes Dourado,
nOH termos do artigo 1n.0 do docreto-lei 11.° 28:40:~,
do :a de Dezembro
de 1937, d sde 1 110 Dezembro
do 1038.
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Direcção Geral-

DIVERSAS

2.a Repartição

1) Declara-se
que são nomeados para junto do .i úri
para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção a general,
no ano de 1939, desempenharem,
respectivamente, os cargos de chefe do estado maior,
comandantes
das armas e chefes de serviço os coronéis,
do corpo do estado maior Vasco de Carvalho, de infantaria Ciriaco J osó da Cunha Júnior e de artilharia
José
Augusto de Beja Noves e tenentes-coronéis,
de engenharia João 'J'amagnini de Sousa Barbosa e de aeronáutica
Anselmo de Matos Vilardebó.

2) Declara-se
que o coronel Joel Henrique
Gomes
Vieira e o capitão Arnaldo da Conceição de Qllina Domingues, ambos do infantaria
e em disponibilidade,
chegaram à altura para entrar nos seus quadros, rcspectivamente,
em 21 de Novembro
e 5 de Dezembro
do
corrente ano.
3) Declara-so
que OB oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente
Urdem do Exército)
contam a
antiauidnde
dos seus actuais postos desde as datas que,
rosp~ctinlmente,
lhes vão indicadas:
Infantaria

'I'onente-coronel
N ovembro

Joaquim
do 19;38.

Mondes Bragança,

desde 28 de

Capitãis :
António
Teixoira
~ronteiro,
desde 30 de Março
do 1938.
Xlanuel
Nascimento
Vieira,
desde
12 de Abril
de 1U38 .
...Torborto António :\[aeodo Leal, desde 18 de Abril
til' 1\)38 .
João Barrosa,
desde 21 do Abril de 1\)38.
Raúl Duarte Silva, desde 4 de "[aio do 1938.
Alberto Ribeiro da Silva illollra, desde 10 do Xluio
de 1938.
Alípio da Silva Vicente, desde 17 do Maio de 1938 .
•JoiLO Vitorino :-;O:Jl'<'S de Avclar, desde 4 de Julho
de 1\138.

%2
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Frederico Peixoto Chcd as, desde 17 de Julho de
1938,
Renato Forraz de Boaventura, desde 18 do J ulho
de 1938,
::\Ianuel Vilhena de ::\1eloRampaio, desde 1 de Agosto
de 1938,
Cavalaria

Capitão Albertino Carlos }[Outollcgro Ferreira
rido; desde 21 de Dezembro de 1938,
Extinto quadre auxiliar

:\farga-

de artilharla

}[ajor António Eugénio da Silva Carrujola, desde 12 de
Dezembro do 1938,
Capitão Amónio Pires, desde 12 do Dezembro de 1938,
Chefe de banda de música

Capitão Fruncisco
dp 1938,

Alves Júnior,

4) Declara-se que
Augusto, promovido
11,° 17, 2,a série, do
desde 21 de :\[arç'o
como foi publicado,

desde 17 do Outubro

o capitão do infantaria Guilliormo
a õste pôsto pela Ordem do Euérelto
corrente ano, conta a antiguidade'
de 1938 o não desde 1 de Abril, •

5) Declara-se que ficou suspenso das funções de serviço desde 28 do corrente mês, nos termos elo artigo 170, °
do regulamento de disciplina militar, o tenente, do batalhão de caçadores n.? 7, Henrique Mauricio Jorge de
Lima,

ü) Declara-se quo o tenente do infantaria Manuol de
Jesus Reb010 da Cruz, adido, cm servico no Ministério
do Interior, na guarda nacional rcpublicnna,
deixou do
estar nesta situação em 1H do corrente mês, continuando,
porém, desde a mesma data, na situução de adido, mas
em serviço no Ministório das 'olóniua, nos termos do ar.
tigo 31.° do decreto 11.° 1B:309, do ~B de ~rarço de 19~7,
í

i) Doclaru-so quo ó Hermano Zoforino Rallto!'! Con('piçHo e não I Iormnno Severino Santos Conceição o
nome do tonouto miliciano de infantaria colocado 110 l'Pgimollto do infantaria 11.°1;-) por portaria de ;-)do COl'rente mOK, inscrta na Ordem do Exército n.? li, 2,11 série,
de 24 do mesmo môs,

2.' Série
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8) Declara-se que é Francisco Dias Sarreira Júnior
e não Francisco Dias Serrano Júnior o nome do aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, promovido para o regimento de infantaria n." 20 por portaria de 16 de Agosto último, inserta na Ordem do
Exército n. ° 13, 2.11 série, do corrente ano.
9) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria,
licenciado. Vítor da Silva Garcia, promovido li êste pôsto
por portaria de 23 de Outubro último, inserta na Ordem
do Exército n. ° 16, 2.11 série, do corrento ano, pertence
ao regimento de infantaria n. ° 18 e não ao regimento de
infantaria n.? 13, como foi publicado.
10) Declara-se que é Edalberto de Matos Silva e não
Adalberto do :\Iatos Silva o nome do aspirante a oficial
miliciano de infantaria, licenciado, promovido para o regimento de infantaria n.? 16 por portaria de 16 de
Agosto último, inserta na Ordem do Exército n." 13,
2.:1 série, do corrente ano.
11) Declaru-se que é Adelino do Matos Rosa e não
Adelino Marques Rosa o nome do aspirante a oficial
miliciano do infantaria, licenciado, promovido para o regimento do infantaria n. ° 2 por portaria do 10 de Agosto
último, insorta na Ordem do Exército n.? 13, 2.11 série,
do corrente ano.

12) Dselaru-so, om conforrnidado da portaria de l'i do
corrente mês, visada pelo Tribunal de Contas com a
anotaoão de não serem devidos emolumentos, que o teneute-coronel do cavalaria Armando ldalino da Cruz
:\fos<}uita. promovido para a Direcção da Arma de Cavalaria por portaria do UI de Novembro do corrente
ano, continua exercendo as funções de instrutor de equít<1('110do r-urso do estado maior na Escola Central de
Oficiais, para quo foi nomeado por portaria de 3 de Março
do 1937, até ao final do corrente ano lectivo, cumulativamente com o cargo que desempenha na mesma
Direcção.
1;~) Publica-se a relação dos cupitãís de engenharia
nomeado para freqüentar o curso de chefes de serviço,
que tom inicio OIU D de Janeiro de lD3~), na Escola Prú-
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as autoridades
de que os
11 sua apresentação
na reao inicio do curso:

Capitãis :
Artur Quintino
Rogado,
adido, no Ministério
do
Interior,
na Câmara Municipal de Lisboa.
Fernando
de Arruda,
adido, com licença ilimitada.
Fernando
Sales Lougares,
na Escola. de Transmissões.
Raúl Cardoso Rossauo Garcia, adido, no Ministério
das Obras Públicas e Comunicações.
Aquiles José de Oliveira, na direcção
do serviço
de obras e propriedades
militares
do govêrno
militar de Lisboa.
Luiz Gonzaga
dos Santos Moura, na direcção do
serviço de obras e propriedades
militares
da
V" região militar.
14) Publica-se
a relação dos capitãis de aeronáutica
nomeados
para freqüentar
o curso de comandantes
de
grupo, que tem inicio om 7 de Janeiro de 1939, na Escola Militar do Aeronáutica,
devendo as autoridades
de
quem os mesmos dependem promover
a sua apresentação na referida Escola no dia anterior
ao do início do
curso:
Capitãis:
Eugénio Poquito Caldeira Pires, na Escola Militar
de Aeronáutica.
Frederico
da Conceição
Costa, na base aérea da
Ota..
)'Iauuol Moreira Cardoso, na base aérea da Ota.
Fernando
de Carvalho
'I'árturo , na Direcção
<la
Arma de Aeronáutica.
,
.T orge
de Vasconcelos
de Ávila, na Direcção
da
Arma de Aeronúuticn
.
.TOI:lÓ Bontcs Pimenta,
na base aérea da Ota.
Dario Angusto )Ielo <10 Oliveira, na Escola Militnr

do Aeronáutica.
Luiz nOJ1l0K (k Oliva Teles,
Aeronáutica.

Ir» Doclm-a-so quo devem
merúrios,

excedendo

SOl'

os respectivos

nu !\sco!a
considcrudos
quadros,

Xlilítar

de

supranuos tonento!!,
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módico 1Iário do Sousa Teles Leitão e do serviço de
administração
militar António
Manuel do Nascimento
Caçote, Xlanuel Albertino Varela Soares, Fernando
da
Silva Caetano, )[anuel Ribeiro da Cunha e José elos Santos 'I'rabucho Júnior, que por portarias de 1 do corrente
mês, insertas
na Ordem elo Exército n.? 17, 2.a série,
de 24, foram promovidos
ao actual põsto.

1G) Publica-se, devidamente rectificada, a relação dos
tenentes-coronéis
do serviço de administração
militar e
dos capitãís médicos e veterinários
nomeados para freqüentar, respectivamente,
o 3.° e 2.° graus daEscola Central de Oficiais, a quo aludo a declaração
39) da Ordem
do Exército n,° 17, 2.a série, do corrente ano:
3. o grau

Tenentes-coronéis

do serviço

de administração

militar:

José Ribeiro da Costa Júnior, na direcção do serviço de administração
militar.
Vitorino
Maria Gonçalves
Canelhas, adido, subdirector da ~Ianut(ln~ão Militar.
•
Francisco
Fornandes
dos Aidos, nas inspecções do
serviço de administração
militar.
Artur Xavier da Mata Poroira, adido, director das
oficinas gerais do fardamento
o calçado.
2.· grau

Capitãis

médicos:

Luiz António Raposo, no hospital militar regional
n.? 2.
:JI,Hlu01 :\[aria dos Santos Paiva, no hospital militar
principal d(' Lisboa.
Carlos .J 0:;6 }[acbado dos Santos, no batalhão indopendente do infantaria n." 25.
)[allllt'l de Jesus Fernandes
Tôrres, no regimento
de infantaria n." 10.
\'t'l"gílio .Iouquim de ~\glliar, no hospital militar regional n." :!.
Capitais

médicos

milicianos,

do extinto

quadro

especial:

I

Alberto

Filipe

Sequeira,

António
Gomes F rreira
infantaria n." D.

no presidio militar.
Lamas, no regimento

do
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Júlio Coutinho de Sousa Refóios, na 1.:l companhia
de saúde.
Vasco Henriques Verdial, no regimento de infantaria n.? 6.
Manuel Neto Cabral, no regimento de infantaria
n.? 18.
Capitão veterinário Frederico Pinto Soares, no hospital
militar veterinário principal de Lisboa.
Capitão miliciano veterinário, do oxtinto quadro especial
Frederico Granate Leal Tôrres, na direcção do serviço veterinário militar.
Estes cursos têm início em ~B de Janeiro de 1930 e
terminam em ~ de Abril, devendo as autoridades de
quem dependem os oficiais nomeados promover a sua
aprcsentaçüo naquela Escola na véspera do início dos
cursos.
17) Declara-se quo os tenentes do servíco de administração militar Artur do Atouguia Pimenta, Alberto
Correia Leite Carneiro, João Joaquim Vicente Júnior,
Hermenegildo Chaves de Paiva, João Carlos da Silva
Valente, Amílcar Regalo Correia, Cândido N unos Pinheiro, Humberto ?ILarinhoPereira Maciel, Fernando Raposo de Oliveira, José Alvo de SA Nogueira Melo Rodrigues Pinto Balsemão, Hermínio Ribeiro das Neves,
Joaquim Boavida Salvado, Francisco Augusto Gouveia,
António Dias Sancho, Xlunuol Afonso do Paço, Francisco António Bico, Salv ador Pore ira da Silva o milicianos, do extinto quadro especial, Joaquim de Sousa
Duarte Borrõgo e J osé de Brito Rodrigues conclulrum
com aproveitamento o curso técnico extraordinário
a
que alude a alínea b) do artigo 23.0 do regulamento da
Escola Práticn. de Administrução
Militar.
18) Declara-se 'Iue o capitão Francisco Poreiru do
Sousa e os tenentes .Iosó Rafael Alvos, .T oão Poroiru dos
Santos e Armando de Mendonça Escoto, todos chefes de
banda de música, supranumorários,
chegaram tl altura
para entrar nos seus quadros, o primeiro em [) de .·0vembro, o sogundo em 17 ele Outubro e os restantes em
19 de Novembro <lo corrente ano.
10) Declara-se que diz respeito ao capitão, na ituação
de reserva, Albano Josó da Cruz, o não tenente, como
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foi publicado,
O recurso
interposto
perante o Conselho
de Recursos
com o n." 2:498 o publicado em decreto
~oa 1~ . do co~rente mês na Ordem do Exército n.? 17,
1""
serre, de .A.

Ministério

da G~err~ _La Direcção

Geral - a.a Repartição

20) Declara-se que Alfredo Leão Tomaz Correia, promovido a uspir.iúté a oficial para a Escola do Exército
por portaria
do 17 'do corrente mês, ínserta na Ordem
do Eirército n." 17, 2.3. série, de 24" era aspirante a oficial miliciano do regimento de cavalaria n." 2 e não s-01dado cadete n." 492/37 do mesmo regimento,
como foi
publicado.

Ministério

da Gue.rra - 2. a Direcção

Geral - 3. a Repartição

21) Pensões anuais que competem aos oficiais 11 spguir
que, nos termos do decreto-lei n. ° 28:4Q4,
<J~' :H dr Dezembro 'de 1937, trnnsitaram para a situação
<1 osignudos,

de reserva:
Coronel do corpo do estado maior Henrique Sátiro Lopes Pires Hontpiro, 39.000:).
Coronel do infantaria Romano Barnabé Ferreira, 36.000·~.
Tenoute-eorouel
de infantaria
Júlio )!ário
da Cunha
Viana, 30.000· .
:\fajor do extinto 'fIuao.roanxiliar
do artilharia Aníbal
Lopos Pinheiro, ~5.800·5.
Capitlio de infantaria José Ricardo de Barros Amado da
Cunha, 10.083S60. Tem 31 anos do serviço e 16 poríodos.
.'
Capitão do infantaria Rnúl gugénio Machado 'I'avaros do
\'JL cone los, 18.8101'. Tem 30 anos do serviço e 27
pPr!ot!os.
Capitüo do infantar-ia l\faow'! Inácio da Encarnaçiw,
18.121·\:?O. 'rem :30 ano do serviço e 6 períodos.
Tenente de inf .rntarin Jolio Rodrigues Cnnodo, 10.7H2·~80.
'I'oin 2:3 anos de serviço.
22) I'ensõcs nnuai
designado , (I II , nos

quo competem

aos ofieiaisa

seguir

t rmos do artigo :31. o do decreto-lo!
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n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, passaram à situação de reserva:
Major miliciano veterinário, do extinto quadro especial,
Francisco Avelino de Sousa Amado, 20.852540. Tem
2 aumentos, 38 anos de serviço e 20 períodos.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Manuel Dias Catana, 17.785:>80. Tem 1 aumento, 41 anos de serviço e 16 períodos.
Tenente chefe de banda de música Manuel Joaquim,
17.570640. Tem 1 aumonto e 41 anos de serviço.
23) Pensões anuais que competem aos oficiais 11 seguir
designados. que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 do Dezembro de 1937, transitaram para as situações de reforma e separado do serviço, depois de deduzidos 4 por cento para a Caixa Geral de Aposentações:
Capitão do infantaria António da Veiga Cabral Beleza
dos Santos, 19. 713~60. Tem 31 anos do serviço e 64
períodos.
Capitão de infantaria Luiz Faria e Maia Cunha, lG.936620.
Tem 29 anos de serviço e 8 períodos.
Tenente de cavalaria Júlio Francisco Lopos Pereira,
8.4391$. Tem 23 anos de servir:o e 42 períodos.
24) Pensão anual que compete ao oficial a seguir designado, que, nos termos do decreto-lei n." 28:404, do
31 de Dezembro de 1937, transitou para a situação de
separado do serviço:
Coronel, na situação de reserva,
rado Achomann, 20.409tS60.

Júlio Eugénio Segu-

25) Rectificada se publica u pensão fi que tom direito
o oficial a seguir designado, na situação de reserva, em
substituição
da que lhe foi atribuída:
Pela Ordem do Exército
ano:

It.O

4, 2,1'série, do corrente

Tenente do cavalaria ~lHllllo1 Peres, 15.087;$. Tem 2 aumentos, 37 anos do serviço e 24 período s,
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Obituário

1937
Fevereiro

•

23 -

Alferes miliciano de iufantaria,
Pinto Leite Faria .

licenciado,

Inâcio

1938
Dezembro
»

"
»

4-

Tenente-coronel,
separado do serviço, José \lvl's
de Sousa Cardoso.
18 - Tenente reformado Adelíuo da Costa Rêgo.
22 - Tenente, ua situação de reserva, Bernardino Gouçalves.
26 - Coronel reformado
Francisco
Amado da ~i1va
Sampaio.

Rectificações

Na Ordem do Exército u.O 17,2.' série, do corrente ano, 1). 8iG,
devem ser eliminadas as 1. 22.' e 23.·; ]lo !)05, L 36.·, onde Sl~ lê:
«~Iaria», deve ler-se; "Garcia».

António de Oliueira Salazar.
Está conforme.
Q Ajullan te Gcncl'al,

