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do Exército
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Série

24 de Janeiro

de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

1Ministério da Guerra _La
Por decretos

de

2 do

RECURSOS
Direcção GeralC01'1'ente

2.a Repartição

mês:

Rejeitado o recurso n.? 7:505, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, na situação de
reserva, Miguel da Conceição Correia, contra o despacho do Sub-Secretário de Estado da Guerra, de ""
de Agosto de 1938, que lhe negou o abono do primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, por não
poder pronunciar-se sobre o assunto.
Rejeitados os recurso n. os 2:010 e 2:508, interpostos
perante o Conselho de Recursos, respectivamente,
pelos capitãis de artilharia, actualmente majores, Fre
derico Cortes Marinho Falcão c Francisco Luiz Supico,
contra a antiguidade de tenente (1 de Dezombro de
1921) que, nos termos do artigo 103.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setombro do 1929, 'lhes foi atribuída pela Lista qeral de antiguidade dos oficiais do
exército metropolitano, referida a 31 de Março de 1938,
posteriormente à sua reintegração no serviço activo,
por terem sido interpostos fora do prazo legal.
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Rejeitado o rocurso 11.° 2:509, interposto perante o Conselho de Recursos
pelo capitão de engenharia
José
Luiz Supico, contra a antiguidude de tenente (1 de
Dezembro
de ]020) que, nos termos do artigo 103.(}
do decreto n.? 17;378, de 27 de Setembro
de 1929,
'lhe foi atribuída
pela Lista geral de utiyta'daife dos
'Jjiciais do exército metropolitano) referida a 31 de
Março de 1938, posteriormente
à sua reintegração
no
serviço activo, por ter sido interposto
fora do prazo
legal.

orecurso n.? 2:500, interposto perante o C011selho de Recursos pelo capitão do extinto quadro de

Rejeitado

oficiais do secretariado
militar Rafael de Figueiredo
Ministro, contra o despacho do Sub-Secretário
de Estado da Guerra, de 28 de Julho de 1938, que lho indeferiu o requerimento
em que podia para lhe SOl' considcradu satisfeita a condição de promoção (tempo de
serviço efectivo) a que se refere o § único do artigo -14. o
do decreto n." 1hâ7S, de 27 de Setembro
do 1029,
modificado pelo decreto n.? 10:175, de 27 de Dezembro
ue 1930, por ser manifestamente
ilegal.
Rejeitado o recurso n, ° 2:4:93, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, na situação de reserva,
.Abraão Matias Esmerie, contra o despacho
do SubSecl'atário
do ~Btado da Guerra,
de ~ de Julho de
1938, que lhe indeferiu um req ucrimento em que pedia
parA llitl ser averbado,
na sua fôllH\ ,® matrícula,
o
tempo de s rviço que prestou na colónia do All.go1ur
onde esteve deportado,
num total <lo deis anos
dez
dias, assim "GlIDO o respectivo
numcnto de 50 por
cento sobre o mesmo tempo, por ser manifestamente
ilegal.
Rejeitado o recurso 11,0 2:õOl, interposto perante o Cou-'
selho de ROOfITI:!OS pelo alferes elo A rvi '0 do administra.çã.o militar A.ntónio Maria Fonseca,
contra O despacho do S~b'OOcretál,jo do Estado da Guerr a, de 25
de Abril de 100:8, ('j'l\(II l'~ indeferiu o requerimento
em que pedia pura SOl' reformado,
nos termos
do
'§ único do urtigo 81.° do. curta de loi de 12 de Junho
de 1901 o tlrtigo 12.·, 11.° 1.0, do decreto de 23 de
Maio de 1911, por SOl' manifcstamonte
il gul.

2:" Série
P01'
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rio c01'nnte mês:

Rejeitado o recurso n." 2:494:, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de cavalaria, actualmente capitão, Jorge Filipe Coelho Ribeiro, contra 1:1
antiguidade de tenente (1 de Dezembro de 1928), que
lhe éatribnida
pela Lista geral de antiguidade
dos
oficiais do exército metropolitcmo,
referida a 31 de
Março de 1938, por ser manifestamente ilegal.

II-MUDANÇAS

UE SITUAÇAo

Ministério da ,Guerra _I.a Direcção GeralP01'

de 24 de Dezembro

portaria

(Ano.tada pelo Tribunal

2.a Repartição
do ano findo:

do COM'" em 2.de J1\l1elro de 19110).

AIIUle

Major do serviço de administração
militar, da direcção
do mesmo serviço, Eurico 'Baptista Severo de Oliveira,
por ter sido nomeado sub-director das oficinas gerais
de fardamento e calçado, devendo ser considerado
nesta situação desde 11 de Dezembro de 1938.

].>01'

portarias

de 26 de Dezembro

do ano findo :

(Visadas pal o Tribunal do Contas, com a al1ot,,~ão ':'e serem devíüos emolumentos, nos termos do decroto n. 22:257).

Reintegrados no serviço activo do exército os tenentes
doeinfantaria. Mauue) José Nogueira Leite Braga oe Augusto Carlos de Brito, mandados transitar para 11 si'tuação de reforma por portaria do 1 de NOVOIDbl'(~ de
1936, por o Conselho de Ministros ter concedido provimento aos recursos (los mesmos oficiais, ficando no
quadro da arma, onde preenchem vaga.
Por portaria

de 28 de Dezembro

elo ano findo:

(Visada polo 'I'ríbunal de Contas, com a anotação do não serem
dovídos emolumentos, nos termos do docreto n.? 22:257).

Reserva

Coronel do infantacia, do distrito de recrutamento o reserva 'D. o 15, José Eduardo Moreira SaleSl, DOS termos
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da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 do Dezembro de 1938.

Por portarias de 31 de Dezembro

do ano findo:

Oficiais milicianos de infantaria

Alferes de infantaria, adido, com licença ilimitada, Henrique Artur
de Moura Coutinho de Almeida de Eça,
nos termos do artigo 4.° do decreto-lei n.? 28:-102, de
31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Dezembro de 1938.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 10 de June lro de 1939),

Adidos

Major,
do batalhão
de metralhadoras
n.? 3, Carlos
Ludgero
Antunes
Cabrita,
por ter sido rcq uisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na guarda nacional
republicana,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 26 de Dezembro de 1938.
~Iajor, do regimento de artilharia ligeira n." 2, António
da Costa Malheiro,
por ter sido nomeado professor
adjunto da G,a cadeira da Escola do Exército,
por
portaria
de 22 de Dezembro
de 1938. devendo ser
considerado
nesta eituação desde 28 do mesmo mês.
Capitão, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Alfredo
Augusto Guerra, por ter sido nomeado professor
da
Escola Central de Sargentos,
por portaria
do 8 de
Dezembro
de 1938, devendo
ser considerado
nesta
situação desde 29 do mosmo mês.
Te~ente, do batalhão do caçadores
n.? 7, António Fnrinha dos Santos, por tor sido requisitado para desomP?nha,r uma c,omis~rLo de serviço dependente
do Minístério das Colónias, nos termos do urtico 31.0 do
decreto -?-.o 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado
nesta situaçlLO desde 19 de Dez mbro
de 1938.
(Anotadas polo Trlnunnl d. Coutas em 12 de Janeiro de 1a80).
Reserva

Capitão, do batalhão iudependontn
de infantaria
n." 2;),
Edmundo
da Conceição Lomolino, nos termos da alinea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, do

:n

2." Série
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~e Dezembro
de 1037, por ter atingido o limite de
Idade, devendo ser considerado
nesta situação desde
8 de Dezembro de 19:38.
Capitão, do regimento
de infantaria
n.? 20, Abel dos
Santos Reinas, 110S termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? :38:404:, do 31 de Dezembro de 1937,
vor ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
Junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde ó de Dezembro
de 1938.
(Vlsa.das pelo Tribunal do Contas, com a anotação de não serem
dcvídcs emolumontos, nos termos do deoreto n.· 22:257).

Capitão
de infantaria,
adido, com licença ilimitada,
Eduardo
de Almeida Esteves, nos termos da alínea c)
do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro de 1037, devendo ser considerado
nesta situação desde ó de Dezembro de 1938.
(Visada polo Tribunal <lo Contas, com fi auotncão do serem
"idos emolumentos nos tormos do decrete n.? 22:257).

de-

Capitão miliciano médico, do extinto quadro ospecialv
Dagoberto
Augusto
Guedes e alferes do serviço de
administração
militar João Maria da Silva Lebre (I
Lima, ambos adidos, em serviço no Ministério
dos
Negócios Estrangeiros,
nos termos do artigo 4.° do
decreto-lei
n." 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937,
sem direito a vencimentos,
devendo ser considerados
nesta situação desde 7 de Dezembro de 1938.
(Anotada

pelo 'I'rfbunal

de Contas cm 12 de Janeiro

de 1939).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis farmacêuticos,
da 3. a companhia do saúde, José
Joaquim Lopes de Almeida e José Simão Júnior, tenente médico, da La companhia de saúde, Artur Guilhermino de Carvalho e alferes, do regimento de infantaria n.? 12, António Alves Teixeira Lorga,
todos
milicianos,
licenciados,
nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 1:3:017, de 2 de Agosto do
1926, por terem atingido o limite do idade, devondo
ser considerados nesta situação, r0spectivamento,
desde
3, 30 o 31 de Dezembro do 1938.
(Anotadas

polo Tribunal

de Con tns em 10 de Janeiro

de 1939).

Baixa do serviço

Tenente-coronel
mando Freire

J osé Mariu Damas
dos Santos Calado,

Mora ; majores ArJ 0110 Lopes Manita,
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MallCimiano António N aseimonto Soares e Abílio An"lera Vilela Areias, todos milicianos médicos de reserva;
eepítãis médicos auxiliares do exército de reserva João
Gados Pereira de Sousa Azevedo e José Sabino de
Abreur e tenente médico cirurgião dentista de reserva
Manuel Pires Branquinho,
nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:01'l, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser. considerados
nesta situação, respectivamente, desde
10, 30, 27, 25, 11, 8, 30 o 28 de Dezembro do 1938.
spirantos li. oficial médicos milicianos, licenciados, da
3. a companhia de saúde, António Paiva e Costa e Armando SilYà Xavier, por terem sido alistados no corpo
àe alunos da armada em 1 de Novembro de 1938, no
posto de guarda-marinha
médico, devendo ser consi,lerados nesta situação desde a referida data.
(Anotadas

pelo Tribunal

(lo Contns cm 10 ue Janoiro

de 1939).

Por portarias de 7 do cm'rente mês:
D'oolitido do serviço do exército o tenente miliciano, na
sitnação de reserva, J anuário de Almeida Filipe, nos
0
'WMllOS do § 2. do artigo
37.° do Código de Justiça
.illilitar, devendo ser considerado
nesta situação desde
de Dezembro de 1938.

a

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 18 de J'anetrc

do 1\139),

Quadro da arllla de infantaria
nontes

de infantaria,

Cesário Tuvures Coelho,
Artur Joaquim João
de Deus Figueiredo,
Abílio Salos Martins (' Luiz .T oaernim''Moutinho, que, de regresso do Ministério do In•erior, se apresentaram
em 1 de Janeiro de 1939, por
'torem deixado de prestar sorviço nu guarda nacional
-:ropnhlicana, nos termos do § ~.o do artigo 2.°
deereto-loi n.? 28:tk02, de 31 de Dozomhro do 10:.37, moôtficado pelo decreto-lei. n. ° ~8:484, do 19 de Fevereiro
do 1938, proenchondo
vagu no rospoctivo quadro,
u'OOtes de infantaria,
adidos, A gostin 1,0 Soguro Pereira o Eugénio Sanches Barjoua de Freitas, quo, de
regresso do Ministério das Plunnças,
so apresontarum,
:rospectiyamentl),
cm 30 de D zombro ti' 19~8 o 1 de
Jhnoiro de 1\)39, por terem deixado do pro tar ser-

José Rodrigues

adidos,

Aguincha Júnior,

ao

o

2." Série

7

ORDEM DO EXÉRCITO N." 1

,,:iço na guarda fiscal, nos termos do § 2.° do artígo 2.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro
de 1037, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de 10
de Fevereiro de 193B, preenchendo vaga no respectivo
quadro.
Tenentes
de infantaria,
adidos, Júlio Martins Mourão,
Acácio Borges da Silva, Álvar» de La Cruz Quesada
Mendes e Luiz Gamito Dentinho, que, de regresso do
Ministério do Comércio e Indústria, se apresentaram
em 2 de Janeiro de 1939: por terem deixado de prestar serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Vlsadas peto Tribunal
dov ídos ornolumcnto

de Contas, com a anotação do não sorem
s, nos tormos do docroto n.? 22:231).

Extinto quadro especial de ofioiais milicianos de infantaria

Capitãis milicianos de infantaria,
do extinto quadro especial, adidos, João Baptista, Meneses Costa e José
da Paixão Simões Saraiva, que, de regresso do Ministório do Intorior, se apresentaram
em 1 elo Janeiro de
1939, por terem deixado de prestar serviço na guarda
nacional republicana,
nos termos do § 2.0 do artigo 2.°
do decreto-lei n. o 2 :402, de 31 do Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n." 28:48.1, de Hl de Fevereiro de 1938, preenchendo
vaga no mesmo extinto
quadro.
(Vísada pelo Tribunal de Contns, com n anotnção de não serom
devidos

omolumentos,

nos termos

do decreto

n.? 22:251).

Quadro da arma de cavalaria

Tenentes
de cavalaria, adidos. Arsénio José dos Santos
e António Afonso de Oarvalho , quo, elo regresso do Ministério do Interior, so aprosontarnm
om 1 de Janeiro
de 1939, por terem deixado do prostar
serviço na
guarda nacional republicuua,
nos termos do § 2.° di)
artigo 2.° do decreto-lei n," 28:-102, de 31 de DCZOJl1hro de 1937, modificado velo decreto-lei
n." 28:484,
do 1!) do Fevereiro
do 1938 preenchendo
vaga no
respectivo
quadre.
(Visada palo Tr-lbuu nl do Contas, com a nuotnção de não serem
devldos emolumentos,
DOS termos (lo decreto 11,° 22:257).

Adidos

Capitão,
nando

do regimcnto
do candaria
n.? 4, Y1~SCO _FerLopes e tenente, do regimento de nrtilharia de
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costa n.? 1, Aurélio de Sousa Medeiros, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto n." 13:309, de 23 de
Março de 1927, devendo ser considerados nesta situação desde 29 de Dezembro de 1938.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 2, José Coelho
de Jesus Pacheco, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão ele serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1939.
Tenente, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Oarlos
Alberto Machado da Silva, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço depen~ente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Dezembro de 1938.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 3, Armando
Augusto Lopes Mondes, elo batalhão do caçadores
n. ° 4, Luiz Estorninho Neves e do batalhão de caçadores n. ° 9, Júlio Zagulo de Lima, por terem sido requisitados ])ara desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 9.° do decreto n.? 13:309, ele 23 de Março de
1927, devendo ser considerados nesta situação desde
29 de Dezembro de 1938.
(Anotadas

polo TrIbunal

de Conlas om 18 do Jaaeiro

do l~S~).

Disponibilidade

Brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior,
Vasco Freire Temudo de Vera; major de engenharia
António de Castro Mascarenhas de Meneses; capitãis:
de artilharia Henrique J osó Xavier Martins de Figueiredo e do engenharia Fernando de Arruda, e tenente de engenharia .J cão Moira Valente de Carvalho,
todos adidos, com licença ilimitada, em virtude do
disposto no artigo 33.° do decreto-lei n." 28:402, de
31 de Dezembro de 1937, e devendo ser considerados
nesta situação, o primeiro desde 7 e os restantes
desde 1 de Janeiro do 1939.
(Vloarlns pelo Tribunal
de Contas, com a auo ração do sorom dovldos omoiumontos,
nos tormos do decreto
22:257).

D.·
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Oficiais milicianos de reserva

Alteres milic~ano de cavalaria, licenciado, do regimento
de cavalaria n. o 7, Bonifácio Fernandes, nos termos
do § 3.° do artigo 01.° do decreto n." 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por ter atingido o limite de idade.
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

do Coutas orn 16 do Janolro

de 1939).

Reforma

Major João dos Reis Gomes e tenente Manuel Augusto
de Magalhãis, 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 limite ele idade, devendo ser considerados nesta situação, res pocti vam ente, des de [) e 4 de Janeiro de
1939.
Tenente, na situação de reserva, Narciso da Silva Bastos, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:4,04, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela j unta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 do Janeiro de 1939.
(Anotadas

Ministério
P01'

polo Tribunal

do Contas em 16 de Janeiro

da Guerra - Repartição

do 193n).

Geral

portaria de 26 de Dezembro do ano findo:
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em i de Janeiro

de 1939).

Demitidos do serviço do exército os seguintes oficiais
reformados: majores Eduardo Rodrigues de Areosa
Feio e Francisco Alexandre Lõbo Pimentel; capitão
Armando de Sousa Lami Varela e tenente Pompeu da
Costa, nos termos do artigo 30.° do decreto-lei
n." 23:203, ele 6 de Novembro de 1933, por estarem
incursos nos n.OS 3.° e 4." do § 1.0 do artigo 1.0 e
n. ° 3.° do artigo 2.° do mesmo diploma, devendo SOl'
considerados nesta situação desde 8 de Dozombro de
1938.
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Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral - 2. a Repartição
Por portaria

de 27 de Dezembro

(Visalla polo Tribunal
vidos omolumentos,

do cena findo:

do Contns, com a anotncão de serem denos tormos do dooreto D.O 22:257).

Adido

Tenente,
o alferes do infantaria,
adido, em serviço no
Ministério
das Colónias, Francisco
Alves, contando a
antiguidado desde 1 de Dezembro
de 1938.

Por portarias

de 28 de Dezembro do ano findo:

(ViRadas pelo Trlhunal
elo Contas, com a anotação do serem
vidos emolumentos,
nos termos do dooroto n.? 22:2:»7).

de-

Quadro da arma de infantaria

Coronel,
o tenente-coronel,
n.? 8, Luiz Maria Snlema
Distrito

do batalhão
elo caçadoros
Mousinlic de Albuquerque.

de recrutamento

Tenente-coronel,
sub-chefe,
. infantaria
n." 1, António

o reserva

n. o II

o major, do regimento
de
Soares do Andrea Ferreira.

Depósito geral de material

de guerra

Capitão

do extinto quadro auxiliar do artilharia,
nente do mosmo extinto quadro, do regimento
v alaria n. ° 9, José de Passos Simas.

Por portaria

o tede ca-

de 30 de Dezembro do mIOfindo:

(Yismla pelo Tribunal
dos ernotumontos,

do Contns, com n anolat:,i\o dr\ serem dcvltermos do decreto n.o ~2:Z[,j).

1IOS

Nos termos da. alínea a) () § 1.0 <lo artigo 35.0 e ~ 1.0
do artigo 37.0 do decreto n.? 21::365, de 22 do Abril do
1932, contando a antiguidado
dosdo 1 do NOY0111bro de
1938:
Regimento de artllharia

Alferes miliciano veterinário,
oficial miliciano veterinário,

Arriaga.

ligeira

11.0 I

licenciado,
licenciado,

o aspirante
a
..AJOllS0 J o,ó

2.' Série
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Reyimento de artilharia ligeira n.· 2

Alferes m~icianos veterinários, licenciados,
os aspiranesa ?~clal milicianos veterinários,
licenciados, Manuel
iaurlClO Glória, João Diniz de Almeida Santos e Manuel António Henriques Simões.

i

Regimento de artilharia ligeira n.· 4
Alferes milicianos veterinários,
licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos veterinários,
licenciados,
António
Guedes Correia de Campos, António Simões c Teodósio Marques Antunes.
Grupo mixto independente de artilharia .ntada
Alferes miliciano veterinário,
oficial miliciano veterinário,
Beja Marques Godinho.

licenciado,
licenciado,

n.· 24
o aspirante
a
João Pimenta

Regimento lie ca ..alaria n. o I
Alferes miliciano veterinário,
oficial miliciano votorinário,
çalvos Carinhas Júnior.

licenciado,
licenciado,

o aspirante
a
António Gon-

Regimento de cavalaria n. 02
Alferes milicianos veterinários,
licenciaJos,
os aspirantes
a oficial milicianos \'etol'inúrios,
licenciados,
António
José Ferreira
Giraldes,
José Salos Gomes, Filipe
.1orgaJ.o Romeiras e António Augusto Ribeiro Cabral.
1.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes a
oficial milicianos módicos, licenciados, Afonso Videira
e Castro, Ál\'aro Franco Sílvano, Joaquim Nogueira
dos Santos, António Narciso Bertrand Ferreira Neves,
Eucónio Ramos Pinto Franco, Ulisses Ferreira
dos
Sa;tos,
Álvaro ele Barros Poreira Moitas, Fernando
Gonçalves Pereira de Barros, Mário José Campos,
J 0,,6 ~[uria de Sonsa Pereira, Alfredo Gomos Peniche
e Álvaro Augosto de Freitas.
.
Alferes milicianos farruacôutico s, licenciados, os asplrantos a oficial milicianos farmacêuticos,
licenciados, Cláudio Pedro de Brito Pinhol o :\lanuel Cândiclo Costa da
Sih'a

C01T(\ia.

2." Série
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Por portarias de 31 de Dezembro do ano findo:
(VIsadas polo Tribuaal
dovldos emolumentos,

de Contas, com a anotação de sorem
nos termos do decreto n.? 22:257).

I.· região militar
Direcção

Capitão,

O

do serviço

tenente

de obras e propriedades

de engenharia

militares

Angelo

Tavares

da

Silva,
S.' região militar - Quartel general
Coronel
do corpo do estado maior, chefe do estado
maior, o tenente- coronel do mesmo corpo, sub-chefe
do estado maior da 2." região militar, César Augusto
Mano.
Quadro da arma de artilharia
Major,

o capitão de
Geral
da Silva e Costa.

2. a Direcção

artilharia,

da L." Repartição

dêste Ministério , Veríssimo

Regimento de artilharia
Capitão,

o tenente

de artilharia

ligeira n.· 4
José Símplício

Grupo independente de artilharia
Capitão,

o tenonte

de artilharia

da.
José

Virgolino.

de montanha n.· 15
Euclides

Gomes Ribeiro.

Hospital militar auxiliar de Belém
Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o alferes
do mesmo extinto quadro José Joaquim
Gaita, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1938.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Major do serviço de administração
mesmo serviço,
João Domingues

da Escola
Peres.

militar, o capitão do
Prática
do Engenharia.

Ofioinas gerais de fardamento

e calçado

Major do serviço de administração
militar, adido, o Capitão do mesmo serviço, adido, Raúl Vito da Mota
Cerveira.
Escola do Exército
Major,

adido,

o capitão de artilharia,
'upico.

Francisco Luiz

adido,

professor,

2." Série
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N os termos do artigo 2. o da lei n. o 1:896, de 26 de Abril
de 1935, e artigo 39.0 do decreto-lei n.? 28:401, de 31 de
Dezembro de 1937, contando a antiguidade desde 1 de
~ ovembro de 193~:
Ministério da Guerra-

I.· Direcção Geral - 2." Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da 3. a companhia do batalhão n. o 3
da guarda nacional republicana, António Pavia Guerra.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
subalterno da formação do comando, o sargento ajudante, do distrito de recrutamento e reserva n.? 5,
Abilio dos Santos Fura.
t." região militar - Quartel general

.Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do distrito de recrutamento e reserva n.? 18, Sebastião Alves das Neves Júnior.
3." região militar - Quartel general

Alteres do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do distrito de recrutamento e reserva n. o 7, Jaime Alvos da Cunha.
Regimento de infantaria n.· 2

.Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudanto, do grupo mixto independente de
artilharia montada n." 24, António da Rosa Baptista.
Regimento de infantaria n.· 4

Alferos do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do batalhão d~ caçadores n.? 4,
José da Piodade dos Santos Custódio.
Regimento de infantaria n.· 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sarnento ajudante, da Repartição Geral dêste Ministério, Faustino José Domingues.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargonto ajudante, do regimento ele infantaria n." 6,
Belmiro Martins Corlho.
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n.· 17

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do batalhão de caçadores n." 0,
Júlio de Araújo.
n. o 6

Batalhão de caçadores

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, da 2.:1 companhia do batalhão n. o 1
da guarda fiscal, Armando Garcia Pereira.
Batalhão de metralhadoras

n. ° I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento aj udante, da Escola Prática do Adminístração Militar, lIeitor 'I'omaz Lopes.
Batalha.

de 1JIetralhadoras n.· 2

Meros do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do regimento ti telegrafistas,
João Gonçalves de Almeida Lopes.
Batdlllo de Iletralhadoras

3

II.·

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do quartel general da 1.a região
militar, João Alvos.
Reglm6llto de

al'1iJbaria

de

cneta

n.O

2

Alferes do quadro dos serviços auxiliar s do exército,
o sargento aj udante, do regimento de artilharia ligeira
n. o 4, Francisco António.
Grupo independente

de artilharia

de

atanha

n. o 12

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do regimento
de infantaria n.? 1-1-,
Cândido Bernardo.
~
Grupo mixto indeperiente

ele

artilharia

nrontada

n. o 24

Alferes do quadro dos serviços auxiliares UO exército,
o sargento aj udante, do regimento de artilharia. ligeira
n.? :3, Gil Rodrigues Freire.
Crunpanlaia de trem htpomóvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliar s do zórcito,
o sargento ajudant , do r gimonto do artilharia ligeira
n." -1-, António Augusto Cerqueira.

2." Série
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RegimelttO de cavajaria n. o 2

Alferes <lo q uadro d-os sorvicos auxiliares do exército,
o sar~ento ajudante,
da Escola Prática de Cavalaria,
Antómo Calisto,
Regimento de cavalaria n,· 6

Alfercs do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento
ajudante,
do distrito de recrutamento
o
reserva n.? 21, Francisco
do Paula Gameiro.
Escola Prãtica de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
os sargentos
ajudantes:
do regimento
de infantaria
n.? 10, Norberto • ugnsto dos Santos Pinheiro 0, do'
batalhão do pontoneiros,
Horácio Soares Filipe.
Base aérea de Ota

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante, da Escola ~lilitar do Aeronáutica,
João Magro.

P01' portal'ias

de

(J

do

C01'I'ente

mês :

(Visadas peio Tribunal do Contas, com fi anot ação de serem devidos emolumentos,
nos termos do doereto n,· 22:257),

Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35,° e § 1.0
do artigo 37,° do decreto n.? 21:3G5, de 22 de Abril de
193~, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1038:
Regimento de infantaria

n," 4

Alferes milicianos do infantaria, licenciauos,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, J osé
Luciano Vieira Rodrigues,
Rogério Heitor da Paixão
e Ciriaco Damásio da Trindade.
Regimento de infantaria

n,· 5

Alferes miliciano de infantaria, licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
Francisco
Fernandes.

Reaimento de infantaria

R,O

8

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a.
oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
Fernando
Afonso de Oliveira Vaz,
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n.O 9

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Domingos da Costa Gomes, Nelson da Silva Pereira e
Emílio Augusto Coelho.
Regimento de infantaria

n. o 10

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, J oito
José Rodrigues, Guilherme de Castro Leandro, JOfLO
dos Santos Rodrigues, Manuel Liberal e José Mari«
Pais Maehado.
Regimento de infantaria

n. o 13

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Albertino Ferreira Ribeiro, Eurico de Castro Chaves e José
Maria das Neves.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Francisco
António Martins.
Regimento de infantaria

n.O 17

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Lino
Liber Furtado de Lonet Delgado, Vergilio de Vilhena
Peres Santos, José Pedro Camilo e Cândido de Oliveira
Pombeiro.
Regimento de infantaria

n.· 18

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Joaquim
Coolho da Rocha.
Regimento de infantaria

n.

O

19

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António José Osório Flamengo, José Eduardo Pinto (la
Rocha
Cunha, Francisco Alves Ferreira, Gustavo
Jorge Cunha do Araújo Robl' ira e Ricardo Garcia de
Oliveira.

2.' Série
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11.° 20

Alfer~s miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Belarmino
de Figueiredo.
Regimento de infantaria

n. o 21

Alfere.s miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Joaqnim
Baptista Sabino e Costa.
Batalhão independente de infantaria

n. ° 23

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Engénio Dias
:JIiranda.
Batalhão independente de infantaria n. ° 25
Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António Duarte Poroira, Sebastiâo Gustavo Rodrigues,
'I'omaz Isidoro Pita Silva, João da Cruz Fidólio do
Cunha, :Jlanuellloelrigues ele Gouveia, J OlW 'I'olentino
Teodoro de ~ousa, Aubry Oliveíra e Castro, Mário
Gomes Figueira e António Fornandes da Silva.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António Cartaxo da Fonseca e José António de Oliveira
Tôrres.
Regimento de cavalaria

n." 2

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos ele cavalaria, licenciados, Luiz
Maria Gil de Gouveia Beltrão, ~egislllundo de Castelo
Branco e Tomaz Fernanues CubaI.
Regimento de cavalaria n. ° 5
Alferes miliciano veterinário, licenciado, o aspirante a
ofi('iul miliciano veterinário, licenciado, Mário José
Boino de Azevedo.
Regimento de cavalaria
I'

n.O 7

Alferes milicianos de cayalarin, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos ele cL\yalaria, licenciados, Luiz
Rocha da Trindade, Pedro Vítor da Gama Salgueiro
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Costa, José Fernando de Figueiredo Monteiro, "Manuel
António Silvério, Humberto Dias Sárria, Arnaldo
Joaquim de Oliveira Pegado e Luiz de Áv,ila e Castro.
Alferes milicianos veterinários, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos veterinários, licenciados, José de
Sousa Gomes Pereira, José Emiliano da Costa, Jerónimo de Melo Osório de Castro, José J anuário Alves
de Oliveira e Carlos Caldas Ferraz.
Regimento de cavalaria n.· 9

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, Gaspar Pinto
de Carvalho Freitas do Amaral.
Alferes milicianos veterinários, licenciados, 0.8 aspirantes a oficial milicianos veterinários, licenciados, José
Carrilho Chaves, Jaime Artur Amado Morgado, Rafael
Albano de Oliveira Moreina, José de Oliveira Dias,
José da Conceição Gonçalves e Raúl' Lopes Gonçalves.
1.- cUI;Janhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Boaventura Barreiros, António Nogueira Guedes, António ~Iaçãs Ramos e José de Oliveira Barros.
2.' c.ompanhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Anselmo ITickling
Ivens Ferraz de Carvalho, João Luiz )Iesquita Cardoso, Joaquim Leite de Almoida Baptista, Bernardo de
Albuquerque e Amaral, José Duante Rois, Carlos Alberto Gonçalves 'I'avares, Manuel do Mato Cortesão,
Vergílio Ribeiro da Costa Ferroir«, Josó Ventura da
Cruz Barata, Manuel Clemente Gomes Cardoso, Luiz
da Rocha, António Henriques Abrantes Amaral, Aurélio
de Figueiredo Pestana dos Santos. António .<.... brantes
de Almeida e Silva, Adolfo Correia Rocha, Hermes
Góis, Francisco Mondes Pimontol, J(}S~ Dias >: erra
Pratas, António de Almeida Figueiredo e Henrique
de Oliveira.
Alferes miliciano farmacêutico, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano farmacêutico, licenciado, Áh'aro Ferreira Fresco.
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Ministério da Guerra _ I.a Direcção Geral-

3. a Repartição

P01' portaria de 9 do corrente mês:
Promovidos
aos postos a segnir indicados, nos termos
do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuando na situação de licenciados em que se encontram,
os seguintes sargentos cadetes:
A aspirantes

a oficial milicianos

de infantaria:

Para o regimento
de infantaria n.? 1, os primeiros sargentos: do regimento de cavalaria n.? 2, Mário Nunes
de Oliveira Falcão e, do regimento de telegrafistas,
António Gonçalves,
contando a antiguidade,
respectivamente,
desde 23 de Dezembro
de 1038 e 1 de J aneiro de 1030.
Para a unidade a (lno pertence, o segundo sargento,
do
regimento de infantaria u. ° 3, Pedro Pinheiro Gonçalves, contando
a autiguidade desde 1 de Janeiro
de

1939.
A. aspirantes

a oficial milicianos

de cnvalarla

:

Para o regimento de cavalaria n. ° 2, o primeiro sargento,
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, João de Carvalho
Mesquita, contando a antiguidade
desde 1 de Janeiro
de 1930.
Para o regimento de cavalaria n.? 7, o primeiro sargento,
do grupo de artilharia
contra aeronaves, Joaquim Augusto Godinho de Mira, contando a antiguidade desde
31 de Dezembro de 1938,
Para as unidades a que pertent'ctll,
os primeiros sargentos: do regimento
de cavalaria D.O ..J., ~fanu(\l Marcal
de Mondonca Júnior e, do regimento de cavalaria D,O 8,
Luiz Domingos Guerra de Barros, contando a nntiguidads, respoctivamênté,
desde 23 e 21 de Dezembro
de 1938.
Por portaria

ele 16 do corrente

mês:

Promovidos
~ aspirantes
a oficial milicianos módicos,
para as unidade
a que pertencem,
DOS termos
do decreto, n.? 21::365, de 22 tI Abril de 1\:)32, eontinuando
na situação de lioeuciudos em que tie (>l1contram, os segundos sargentos milicianos, da 1.n companhia de saúde,
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n.? 69/35, Albano dos Santos Pereira Ramos e, da
3.a companhia de saúde, n.? G28/30, João de Matos Bilhau, contando a antiguidade, respoctivamente, desde 24
de Outubro de 1938 e 23 de Novembro de 1037.

IV -COLOCAÇÕES,

Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.a Repartiçao

Por portarias de 24 de Dezembro do ano findo:
(VIsadas pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de sorem devidos omolumontos,
nos tormos do decreto n.o 22:257).

Oficinas gerais de fardamento e calçado

Director, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, adido, sub-director, Artur Xavier da Mata
Pereira, devendo ser considerado nosta situação desde
21 de Novembro de Hl38.
Sub-director, o major do serviço de administração militar, da direcção do mesmo serviço, Eurico Baptista
Severo de Olivoira.
Por portarias de 7 do corrente mês:
Nomeado instrutor auxiliar de tática e tiro do Colégio
:\1ilitar o tenente de infantaria, elo batalhão de caçadores n.? 5, José Maria Baptista Machado.
(Visado. polo Tribuno.l
vídos omolumontos,

do Contos,
nos termos

com II nnoracão de serem
do decreto Xl.o 22:251).

de-

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

Tenente do serviço de udministrução
militar, do hospital
militar regional n. o 2, António Baeta Lopes.
Ministério da Guerra - I." e 2.' Direcções Gerais

Exonerado de secretário do conselho administrativo o
tenente do serviço do administração militar JOHé B nto,
})or ter sido nomeado professor provisório do Instituto
Profissional dos Pu pllos dos Exércitos do Terra e
:\Iar.

2." Série
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n. o 16

Major de infantaria, no quadro da arma, Henrique Alberto de Sousa Guerra, pl1ra os efeitos da alínea a)
do § único do artigo 43.° do decreto n." 17:378, de 27
do Sotembro de 1929, substituído pelo decreto n.? 19:175,
ele 27 de Dezembro de 1930.
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Artur Rodrigues Paula Santos.
Regimento de artilharia

de costa n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Escola Militar de Aeronáutica, Vasco Armando
Ferreira Lomelino Rodrigues.
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente, do regimento de sapadoros
dre Nobre dos Santos.

mineiros, Alexan-

Inspecção das tropas de comunicação

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia, da
base aérea de Ota, Albino Gabriel da Costa J ana.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente, do batalhão de pontoneiros, Fernando de Sousa
Medeiros.
Escola Militar

de Aeronáutica

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria n.? 2, Abílio Estêvão de
Matos.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, do
conselho fiscal dos estabelecimentos produtores do
1finistério da Guerra, Alcide de Oliveira.
2.' companhia de administração

militar

Comandante, o major do serviço de administração militar, da 3. Repartição da 2. Direcção Geral dêste
:\1inistério, Joaquim Rodrigues Lapa.
3

11

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do corpo do estado maior
no corrente ano

Sub-chefe do estado maior do exército, comandante da
Escola Central de Oficiais o coronéis do corpo do es-

22
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tado maior, José Esteves da Conceição Mascarenhas,
João Carlos Pires Ferreira Chaves, Ernesto de França
Mendes Machado e Álvaro Teles Ferreira de Passos.

Por portarias

de 14 do corrente 7J2ts:
Escola Central de Oficiais

Comandante, o brigadeiro de artilharia, com o curso do
estado maior, da 2.a inspecção da arma, António
Gorjão Couceiro de Albuquerque.
(Visada pelo Tribunal
devidos omolurueutos,

Ministério da Guerra-L'

Major, do regimento
Guimarãis.

de Contas, com a nnotA«i<o d8 não serem
nos t.rI.QOB <lo u.i>Cteto n.? 22:2ó7),

Direcção Geral-3.'

de infantaria

Repartição

4-, João Carlos

n.?

I." rellii[o militar

Exonerado de oomandante o general Júlio Alberto de
Sou 'a Schiappa de Azevedo, por ter atingido o limite
de idade para passar à situação de reserva.
Comandante, o general, comandante da 2. a região militar, Fernando Augusto Borges Júnior.
2.' retiãCl Militar

Comandante interino, o brigadeiro de infantaria,
2.a inspecção da arma, José Vítor Franco.

da

Escola Prática de Infantaria

Capitão, do regimento de infantaria n.? 12, Lniz Justino
Teixeira de Vasconcolos e '"Ú,
R."lmeltto de infantaria

II,'

I

Major de infantaria, da 3, a Repartição
da 1.a Direcção
Geral desto Miuistério, Manuel Fernaudos Barata.
Regimento de infantaria n,· 10

Segundo comandante, o tenente-coronel,
do batalhão
independente de infuutaria
n. o 2-*, J oaq uim Mendes
Bragan
;RegimeJtto de infantaria n.· 13

Comandante, o coronel de infantarin, no quadro da
arma, Luiz Maria. Salema Mcusinho do Albuquerque.

2,' Série
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Regimento da infanta.1'ia n, o 17

Segu~do comandante, o tenente-coronel, do regimento
d~ lUfa~ta,ria n.? 10, Manuel José Marques Júnior, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamenlo

e reserva n. o I

Exonerado de chefe o coronel de infantaria José Maria
Vale de Andrade, por transitar para a situação de
reserva.
Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 16, Francisco do Paula e Silva
Ramos.
Distrito de re1lrutamenlo e Ileserva n. o 5

Sub-chefe, o tenente-coronel, do regimento do infantaria
n.? 17, Manuel António de Carvalho, por pedir.
Aegimemo de artilharia

ligeira n.· I

Major de artilharia, no quadro da arma, Verissimo José
da Silva G Costa.
Regimlmto de oBvalaTia n.O 7

Capitão, do regimento de cavalaria n." 5, João Miguel
Nunes de Almeida e Brito.
Escola Ce.ltral de Oficiars

Comandante da formação do comando, o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimento de
artilharia de costa n.? 2, Francisco António Viegas.

Por portarla de 20 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- L' Repartição

Capitão, do grupo misto independente de artilharia moatada n.° 24, Manuel ÀÚ1recosDuarte Júnior.
R.egiaRllt. de infmar.ia

Alif}res miliciano do infantaria,
Moniz.

n. o 2

licenciado; Máximo Galé

Regimento de infantaria

n.· 3

Tenentes do infantaria no quadro da arma, Eugénio
Sanches Barjona de 'Fl'eita' e Manuel J086 Nogueira
Leite Braga.
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Capitão

miliciano

N.o 1

2.' Série

Regimento de infantaria

n. o 5

de infantaria,

licenciado,

João

'I'ra-

vassos Vinagre.
Regimento de infantaria

Capitão
miliciano de infantaria,
J osó Lemos de Mendonça.

licenciado,

Regimento de infantaria

.A lferes miliciano

de infantaria,

n,O 6

Francisco

n.O 7

licenciado,

Armando

Ar-

Arnaldo

Cle-

tur do Vale.
Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
mentíno Rodrigues de Sousa.

n. o 8

licenciado,

Regimento de infantaria

n. o II

Capitão
miliciano
de infantaria,
licenciado,
Francisco
Bernardino
Pinheiro Meireles Júnior.
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, José Augusto
do Carmo.
Regimento de infantaria

Tenente
Félix

miliciano de infantaria,
da Costa.

licenciado,

Regimento de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
Amaral Ferreira.

n.O 20

Carlos :'Iraria

n. o 21

licenciado,

Batalhão independente de Infantaria

Arménio

do

n,O 25

Alferes
miliciano do serviço de administração
licenciado, J cão Rodrigues 'I'omaz.

militar,

Direcção da Arma de Artilharia
1," Repartição

Coronel de artilharia,
com o curso do estado maior,
quadro da arma, João José Pereira Damasceno.

no

2.· inspecção de artilharia

Inspector,
o brigadeiro
de artilharia,
com o curso elo estado maior, em disponibilidade,
Vasco Freire 'I'emudo
de Vera.
Regimento de artilharia

ligeira n,O 3

Capitão de artilharia,
em disponibilidade,
Xavier Martins de Figueiredo.

Henrique

Josó

2," Série
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Grupo de artilharia

a cavalo n. o 2

Segundo. comandante, o maj or de artilharia
Antómo da Silva Azevedo Alpoím.
Regimento de cavalaria

Tenente de cavalaria,
Afonso de Carvalho.

11.02

no quadro

Regimento de cavalaria

Francisco

da arma,

António

n. o 9

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, Fernão Carneiro da Costa.
3.· companhia de saúde

Alferes miliciano módico, licenciado, do batalhão independente de infantaria n." 24, Eugénio Augusto Portal Jorge, por pedir.
2." companhia de adminlstraçãc

militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, J osé de Andrade Lopos, José Pinto de
Vasconcelos e Alvaro Malaíuia Júnior.
3." companhia

de administração

militar

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, Mário Falcão de Freitas e António Ribeiro Teles.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, Ramiro Libünio )'lonteiro e Joaquim de
Oliveira Gomes.
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 8 de Dezembro do ano findo:
(Anotada

pelo Tribunal

<lo Contas

om 9 de J'nnulro

de 1939).

Exonerado do cargo de professor da 4. disciplina
- História o Geografia - e 13.11 disciplina - Material
de Artilharia-,
da Escola Central de Sargentos, o
tenente de artilharia João Carlos Oliveira de Macedo.
II

Por portarias de 15 de Dezembro do ano findo:
Nomeado instrutor ovontual da Escola Central de Oficiais o major de infantaria Herculano Cardoso do
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Amaral,
durante o impedimento
do instrutor
permanente, coronel
do corpo do estado maior Joaquim
dos Santos Correia.
(Visada pelo Tribunal
do Contas om 5 de Janolro de 1939. São
devidos emolumentos,
nos lermos do decreto n.? 22:257).

Nomeado
o tenente médico Augusto
França
Martins
para o cargo de professor
oficial médico do quadro
permanente
da Escola de Educação Física do Exército,
nos termos do n, o 4. o do artigo 7.0 e do artigo 10.0 do
regulamento
da mesma Escola, mandado pôr em execução pelo decreto n." 22:436, de 10 de Abril de 1933,
e nos termos do artigo 1:3.0 do regulamento
dos concursos para preenchimento
de vagas no quadro de
professores
da referida Escola, mandado pôr em execução por portaria do 30 de Outubro de 1937.
(Visada palo Tribunal
do Conta. em 29 de Dezembro do 1938. SIC)
dovldos emolumeutos, nos termo I do doorelo n.? 22:257).

Por portaria de 29 de Dezembro do ano findo:
(Visada polo Tribunal
do Contas em 12 de Janolro do 1939.
duvídos emolumentos,
DOS termos do dooreto n.? 22:257).

sa"

Nomeado instrutor da 12.a cadeira da Escola do Exército, nos termos do n.? 6.0 do artigo 10.0 do decreto
n, o 12:704, com as rectificações
do decreto n. o 13:657,
de 25 de Outubro
de 1926, alterado
pelo decreto
n." 18:883, de 27 de Setembro de 1930, o capitão de
cavalaria,
com o curso do estado maior, António Maria Meira e Cruz, durante o impedimento
do capitão
do corpo do estado maior Frederico da Costa Lopes
da: Silva, quo se encontra
em miasão de serviço no
estrangeiro,
sondo esta nomoação considerada
por convenionte urgêccia de serviço público, reoonhecitla por
despacho de 22 de Dezembro de 1938.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição Geral
de 20 de Outubro do alio findo:

(Visada polo 'I'rfbuna l <lo Cuutas em 13 do Janolro do 1939. São
<hivldus omotumeutos,
11041 roi-moa <10 u",,00'10
u.o :l!l::l.'l7).

Nomeados, por urgente convcniõncia d S rviço , recouhéchio, por, despacho
ministeriul
do 20 de Outubro do

ORDEM
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19S8, professores provisórios do Instituto Profissíounl
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar , nos termos
do artigo 141.0 do decreto n." 18:876, de 23 de Setembr_o do 1930, o capitão do cavalaria Diogo da Silva
FeU6l11'u, cumulativamente com
serviço <lJue desempenha no qnurtel g€Ml.'al da 2. a b'rigada de cavalaria,
eÓo tenente, na situação de reserva, Filipe Augusto do
Costa.

°

Por portaria de 26 ele Dezembro

do ano finelo :

(Vi""dn pelo Tribunal de Contas em 13 de Janoiro do 1900. 810
devidos amelumentcs, nos termos do decreto n.· 22:257),

Nomeados, por urgente conveniência
de serviço, reconhecida por despacho ministerial de 26 de Dezembro
de 1938, professores provisórios dos grupos do disciplinas do Colégio Militar que lhes vão indicados, nos termos dos artigos 74.° e 93.0 do rogulam~nto literário do
mesmo Colégio, aprovado por decreto n." 18:608, de 14
de Julho do 1930, os seguintes of ciais:
1.0 grupo - Tonento miliciano, na situação de reserva,
A.rmelim Cândido de Moura Diniz.
2.° grupo - Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército José Maria de Lemos o tenente do serviço
de ndministrnção militar Manuel Gomes dos Santos.
3.° grupo - Capitãis : miliciano, na situação de reserva,
Jorge Abílio da Veiga 1fagalhãis, e do artilharia José
Augusto Vieira da Fonseca Júnior.
.
5. o grupo _ Major de engenharia Eugénio Sanches da
Gama e capitão de infantaria João Carlos Basto de
Lima.
7. o grupo _ Capitão do artilharia Hildeberte António Botelho de Medeiros.
8.° grupo - Cupitãis : do engenbarie Luiz ~{aria Bastos
de Carvalho, de infantaria Fernando Rosendo Tavares
Dias o de artilharia J osé da Cruz ::\lota Júnior.

v-

AUMENTOS

lIinistério

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra - I. a DirecçãoGeral - 2. a Repartição

80ncedidas as vautazens de que trata o decreto
n.O 20:24:7, de 24 de Agosto do 1031, desde as datas
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que lhes vão designadas,
nados:

2.' Série

aos oficiais om seguida mencio-

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:

no oflciatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 12 de Dezembro do ano findo:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a anotação de serem denos termos do decreto n, 22:257).

°
Administração militar - tenonte, adido, em serviço na
Manutenção Militar, Manuel Gomes da Silva Vera Cruz,
nos termos do artigo 19.0 de decreto-lei n.? 28:403, de
31 de Dezembro de 1937, desde 1 do Dezembro do 1938.
Por portaria de 16 de Dezembro do ano findo:
(Visada pelo Tribunal de Contaa, com a anotação de serem devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Aeronáutica - tenente-coronel Oarlos Esteves Bej a, director das oficinas gerais do material aeronáutico, nos
termos do artigo 19.0 elo decreto-lei n.? 28:403, do 31
do Dezembro de 1937, desdo 1 do Dezembro de 1938.
farmacêuticos - tenente farmacêutico, chefe da delegação n. o 7 da Farmácia Central do Exército, J oão Fernandes Faia, nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei
n." 28:403, de 31 ele Dezembro ele 1937, desde 1 de
Dezembro de 1938.
Por portal-ia de 28 de Dezembro do ano findo:
(Vlsnaa
vidas

polo Tribunal
ornol umontcs,

do Contas, com a anotação do serom dono. tormos do decreto n.o 22:257).

farmacêuticos - tenente, chefe da dologução n." 10 da
Farmácia Central elo Exército, Manuel Cabral de Lucena e Sampaio, nos tormos do artigo 19.0 do decreto-lei n. o 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde
19 de Dezembro de 1938.
Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portarias de 7 de Dezembro do ano findo:
(Visadas polo Tribunal
vidas emolumentos,

do Contas,
nos tormos

com a nnotnç.!to de serem dodo doe roto n.o 22:257).

lnfantaria-capitllis,
adidos, em serviço no Instituto Geográfico, e Cadastral, Duarte Rodrigues do Almeida,

2.' Série.
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Carlos Manuel Teixeira Malhoiro, Francisco Aníbal
I?uarte Soares, Ismael Joaquim Spinola, Pedro da Silva
1<erna~des, e miliciano, do extinto quadro especial,
~ntómo de Almeida Abrantes, nos termos do artIgo 20.0 do decreto-lei u. o 28:403, de 31 de Dezembro
de 1937, desdo 1 do Dezembro do 1938.
Artilharia - capitãis, adidos, em serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral, Francisco Barba Homem Teles, Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas e
Artur José Taveira Pereira, nos termos do artigo 20.0
do decreto-lei n." 28:403, do 31 ele Dezembro de 1937,
desde 1 de Dezembro de Hl38.
Cavalaria - capitão, adido, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, Eduardo Augusto Mascarenhas
Mimoso Serra, nos tormos do artigo 20.0 do decreto-lei n.? 28:403, do 31 elo Dezembro de 1937, desde 1
de Dezembro de 1938.
Administração militar - capitãis, adidos, em serviço nas
oficinas gornís de fardamento e calçado, Carlos do
Amaral, Manuel José Mendonça Pereira e José Greg6rio Gil, DOS termos do artigo 19. elo decreto-lei
n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de
Dezembro de 1938.
0

Por portarias de 12 de Dezembro do ano findo:
(Visadas pelo Tribunal de Contns, com fi anota~ão do serem devldos emolumentos, nos termos do decreto D. 22:2;)7).

Administração militar - capitâis, adidos, em serviço na
Manutenção Militar, Alfredo César de Brito, Arnaldo
da Veiga Cabral e Rodrigo José Correia Raposo e,
em serviço na fábrica de pólvoras físicas e nrtiflcios.
João Gonçalves Ferreira, nos termos elo artigo 19.
do decreto-lei n. o 28:403, de 31 de Dozem bro do 1937,
desde 1 de Dezembro de 1938.
0

Por portaria de 16 de Dezembro do ano findo:
(Visada pelo Tribunal
vtdos emolumentos,

do Contas, com fi anctacão de sernm detormos do decrete n,? 22:257).

DOS

Artilharia_ capitão João Carlos 'I'avares Ferreira da
Uunha, nas oficinas gerai.s de material a,cronúutieo,
nos tormos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? ~8A03, de
31 de Dezembro de 1937 desde 1 de Dezembro ele
1838.
'
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Por portaria

2." Série

de 20 ele Dezembro do ano .findo:

(Visada 'peto T'rlbunal de Oontas, com a "no~aç!lo de sarem devídos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Infantaria - capitão, adido, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, .Raúl Ferreira Braga, nos termos
do artigo 20.0 do decreto-lei n, o 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 12 de Dezembro de 1938.
Idem para o terceiro
a~ldo :
Por portarias

aumento d.e 10 por cento sObre o

de 7 de Dezembro do ano .findo:

CVhndas peJo 'l'rlbnnnJ de Contas, nam a an!>taçlio d •• &Tom do·
vldos emolumentos,
nos termos do deercto n.? 22:257).

Infan.taria-capitüo,
adido, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, Augusto Bernardo de Freitas Júnior, nos termos do artigo 20.0 do decreto-lei
n. o 28:403, de 31 de Dezembro d€' Hl37, desde 1 de
Dezembro de 1938.
Administração militar - capitãis, adidos, em serviço nas
oficinas gerais de fardamento e calçado, Ney Pompílio da Veiga Mata e David Vaz da Fonseca Aboim,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n. o 28:403,
de 31 do Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro
de 1938.
Por portarias

de 12 de Dezembro do ano findo:

(Visadas pelo Tribunal
de Contas, com a nno tação de serem
vldos emotumeutos,
nos termo . ; do decreto u." 22:257).

do-

Administração militar - capitão Cláudio Augusto Torres
Silva e tenente José nem vindo Correia Raposo, adidos,
em serviço na Manutenção Militar, nos t rmos do artigo 19.0 do decreto-lei n. o 28:403, dfl 31 de Dezembro
de 1937, desde 1 de Dezembro de 1938.
P01'

portaria de

20

de Dezembro do ano .findo:

(Visada polo Tribunal
devldos smotumcntos,

do Cont as, com a nnotnçlto (\0 sorom
n08 termos
do doerero n.· :l2:257).

Administração militar-major,
adido, em serviço nas oficinas gerais de fardamento o calçado, Eurico Baptista
Severo do Oliveira e capitão, na me, ma situação, om
serviço na I\IanU'tenç~IO Militar, JO;IO dos Santos 1'01'1' S,
nos termos do artigo 19.0 do docreto-lei n." ~8:403,
de 31 de Dezembro do 1937, respectivamente, desde
15 o 1 ele> Dezembro de 1938.

2. Série
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Vil - COt4DECOUÇOES E LOUVORES
Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por pcrtariae de :12 do corrente mês :
Louvado o general Júlio Alberto de SOUSA Schíappa de
Àzevedo purque no exercício do cargo G.B comandante
da 1.n região militar deu sobejas provas da sua lealdade, zêlo e dedicação pelo serviço público e de brilhantes qualidades
de comando, já reveladas
durante
a sua longa carreira militar em. que prestou ao exército extrnordinários
e importantes
serviços.
Louvado
o general Feruaudo
Augusto Borges Júnior
porqun
no exercício
do cargo de comandante
da
~. a região militar,
que desempenhou
em difícil conj untura, revelou distiutas qualidades
de inteligência,
saber e são critério, a par da maior lealdade, zêlo e dedicação pelo serviço público que lhe estava afecto.

Ministério

da Guerra -1.10 Direcção

Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 17 de Dezembro do ano findo:
(lJondecorados
com a medalha militar de OUTO da classe
de valor militar, com a letra a, por se eneontrnrem
ao abrigo da alínea a) do § 1.0 do artigo 3.° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28
de Setembro de 1917, e n. o 3. o do artigo LOdo decreto
n.? 12:081, de 9 de Agosto de 1926, com referência à
última parte do artigo 10.0 do mesmo regulamento,
o
primeiro sargento n. o 53jE, José de Almeida e o furriel n.? 284/E, :Manuel Neto, ambos do batalhão de
ca~adores n. o 5.

Por portarias de 2 do cor/lente mês:
Louvado
o tenente-coronel
de artilharia
Mário da Silveira Guerra Freire Temudo pela elevada competôncia,
z.ôlo e I?uita dodlcação com q uo regeu a 21. e cadeira
(indústrias
químicas, explosivos e gases de guerra) da
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Escola do Exército,
até 1 de Novembro
professor.

2.&Série

onde, desde 3 de Janeiro de 1916
de 1938, exerceu as funções de

Louvado
o major de engenharia
António Maria Neves
de Carvalho pela elevada competência,
zêlo e muita
dedicaçi10 com que regeu a 22.a cadeira (resistências
de materiais,
estabilidade
de construções.
Botão armado) da Escola do Exército,
onde, desde 19 de Dezembro de 1927 até ~ de Dezembro de 1\:)38, exerceu
as funções de professor.
Louvado o capitão de engenharia
Jos6
Coutinho pela elevada competência,
cação com que exerceu as funções de
da 1.11 cadeira (geometria
aplicada,
fotografia)
da Escola do Exército,
zembro de 1925 até 2 de Dezembro

VII- DEClARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

António Miranda
zêlo emnita dediprofessor adjunto
desenho militar,
desde 18 de Dede 1938.

DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-se
que o capitão de cavalaria,
no quadro
da arma, Albertino Carlos Montenegro
Ferreira
Margarido, promovido
a ôste põsto pela Ordem do Exército
n. o 18, 2.a série, de 31 do Dozembro do ano findo, continua no desempenho
do cargo de ajudante de campo do
Ministro da Guerra.

Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral-

l." Repartição

2) Declara-se
que, tendo sid? agraciado pelo Govõrno
Alemão
com a Cruz de 1\1é1'1to da Ordem da Aguia
Alemã do 1.0 grau o tenente-coronel
de engenharia
Augusto de Azevedo e Lemos Esmcraldo
de Oarvalhais,
é-lhe permitido,
cm conformidade
com as disposições do
regulamellto
da' Ordens
Portuguosus,
aceitar aqu la
mercê e usar a respectiva
insígnia ..
3) Declara-se
que, 1>0r decreto de 10 de Dezembro
do 1H38, ,Publicado no Diário do Governo n.? 293, 2. a série,

2." Série
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de 19 do mesmo mês e ano, foi promovido ao grau da
Ordem a seguir designada o seguinte oficial:
Ordem Militar

de Cristo

Grande oficiai

Brigadeiro de cavalaria Manuel da Costa Latino.
4) Declara-se que, por decreto de 28 de Novembro
de 1938, publicado no Diário do Gouêrno n." 7, 2.11 série,
de 9 do corrente mês, foram condecorados com os graus
da Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Aviz

Grande oficial

Coronel, na situação
Amaro.

de reserva,

Ernesto

Gonçalves

Comendador

Tenente-coronel

de infantaria Luiz António

Aparicio.

5) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados foram condecorudos com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de :?8 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro

Ministério da Guerra - 1.. Direcçãe Geral - 3.· Repartição

Major de infantaria 'Manuel Fernandes

Barata.

Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral- 3,· Repartição

Capitão do extinto nuadro de oficiais do secretariado
militar Luiz António da Silveira.
Tenente do serviço de administrnção
militar Telémaco
J osé Garcia.
2," região militar - Quartel general

Tenente, na situação

de reserva, José do Jesus Pita.

Regimento de Infantaria n,· 16

Tenente J osé J oaq uim Capucho.
Distrito de recrutamento

Tenente, na situação

e reserva n.O 14

de reserva, Carlos do Rêgo Bayam.
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Distrito de' recrutamento
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e reserva n. o 15

Capitão, na situação do reserva, Albertino de Paula Santos.
Distrito de recrutamento

e reserva da Madeira

José JOiLOda Camara Lomelino ,

Capitão do infantaria

Regimento de artilharia

'I'onento-coronel

ligeira n. o 5

Augus to Gonçalves

Regimento de artilharia

Pereira de Barros.

do costa

11.01

Major João Gonç-alves de Sousa e Costa.
Grupo independente de artilharia

de montanha

11.·

15

Major Frederico Cortês Marinho Falcão.
Regimento de cavalaria n.O I

Capitão Joaquim José Fradique.
Regimento de sapadores mineiros

Alferos do quadro dos serviços auxiliares
Bernardo Dias.

do exército

Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

CapittLO do extinto quadro auxiliar do engenharia
q uim da Sil va,

J oa-

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Major de artilharia

Óscar da Silva Pereira Dias.

Guarda nacional republicana

Tenente

de infantaria

António Maria Moudos Cardoso.
Guarda fiscal

Major Caetano Manuel Cordeiro Rosado e capitão Manuel António Pereira Milreu, ambos de infantaria.
Medalha de prata
Regimento de infantaria

n. o 19

Capitão Honrique Domingues Pores.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
....
\..rmelo Garcia de Queiroz.

do exército

2," Série
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Regimento de artilharia

ligeira

3fl

n.· 5

Tonente José Inácio Rodrigues Ferreira.
Bataria

de artilhada

de defesa móvel de costa n.· 3

Alferes Jo~io Vítor Teixeira Bragunça.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente do serviço de administração
militar N orbcrto
Lacerda Benigno.
Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia Manuel
da Silva Baltasar.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenentes Abel Tavares Fernandes e Raúl de Brito Subtil.
Escola Militar

de Aeronáutica

Tonente Luiz César 'I'cdeschi Bettencourt.
Hospital militar

regional n.· I

Teuento do extin to quadro auxiliar do serviço de saúde
José RiLeiro da Silva.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral - 2. a Repartição
()) Dl'l'lal'a-~t' (lue o,; oficiais ao diunte nomeados,
prnmovid os pela prescute Ordem rio Enército,
contam
a antiguidade
dos seus actuais postos de ..dc as datas
que, respeclivaiueutc,
lhos vão indicadas:
Corpo do estado maior

COl'0I1pl Ué,;(u' Augu,;lo
19:3t\.

~1aIlO,

(10:>(1<·

9 ele Dezembro

de

Infantaria

COl'olld Luiz ~IaJ'ia Sa!l'lllU

)(OU"ill!tO ele Albuquerque,
desd!:' la de Dezembro de 1938.
Tenell tc-coronel António Soares de Anchca Ferreira,
(le8do 12 ele Dezembro de 1938.
Artilharia

Majol'e~ l!'mnci:;co Luiz upico e Veríssimo José da
ilva e Costa, ambos desde 28 de Dezembro de 1938.

3G

ORDEM DO Exf;RCITO

2." Série

N.o 1

Unpitâis:
Eu('litle~

(JOllll''';

Ribeiro,

(h',;(]e 2ti

(]I'

])p"'l'mhro

Virgol iun, d(',;(](' 29

(]l'

])(''''t'l11hl'()

de 19;1H.
.T()~é

i-\implí(·jo

l!rlH.

I(]"

Engenharia

('upituo

.lllg'('l()

1>I'U

dl' 19!IH.

'I'avarcs

(ln

Sihn.

ID

(](':,(]I'

(l{' . uvvm-

Serviço de administração militar

)Injon·;-; Rnül Vito (ln )l()ln ('(,1"v\'i1"<1 I' .1o:to ])t11l1ill!-!'Ul",
Peres,
u1I1ho,.; t!P,,(ll' 11 (]l" 1>(''''('1111>1"0 (](' IH:IH.
Extinto quadro auxiliar de artilharia
Cnpitu()

.J O";l;

(]\.

Pn",,().~ p Sillll1.';. tle:-.dp

~j

til' (Iu t uhro

dl' 19:IH.
7) Declura-se
([uo os capítãis de infan taria Fernando
~\ugusto da Câmara Lomolino e Manuel Aboim A sceusão
do Sande Lemos, que, por portaria (lo 1 do Outubro de
1938, passaram lL situucão <lo dispouibilidade,
por terem
regressado
do ::'I[inistério das F'inauças, deixarum de
prestar
serviço na guarda íiscal, om virtude dI' Ihes :;01'
aplicável a última parte do § ~.n do artigo ~.o do dt'creto-lei 11.° 28:402, de 31 do Dezembro do HJ37, 1I10dificado 11010 decreto-lei n." 28:484, de Hl (10 Foverr iro do

ano findo.
8) Decluru-se
quo o capitão do infantaria
Antóuio
Manuel Baptista, adido, em serviçc no Minist ;1'io (lo lntorior. na polícia di' segurnnçu púhlicn, deixou dl' estar
nesta situacüo om i31 do Dezemhro do lD38, cOlltinuando,
porém, desde a mesma dat<l, na ~itua~rlo dI' adido, em
sorviço no mesmo Ministério,
mas ..na guarda Illl('iooal
republicana.
que o capitiLO (lo infantaria,
em dispolI[atins Rodrigues Figueira Júnior chegou ii.
para ontrar no quadro l'1l1 7 tI Dcz(\lllhro de

\)) Declara·se

llibilidadl',
altura
Hl38.

10) Declara-so
que :fica nul:l c do nenhum Pt' ito a
parto <la 1)()l'taria do ~l l!c J)l'zombro de 1\1' ',illP t<
11.'\ Ordem do R.l'll)·cito n.O 17, ~.t1 st'ri', Jo mét'lIlO Imo,
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quo. cOlO(,O~lno regimento do infantaria n.? 10 o capitão
de mfttntarlu, no quadro da arma, 1fanucl Gonçalves da
Silva.
11) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
tendo freqüentado na Escola de Transmissões, no ano
de 1938, o curso de transmissões e tendo sido considera~os com competência para instrutores o comandantes do
formação de transmissõos , foram classificados oficiais de
transmtssoes

:
Infantaria

Capitão J osó Vitorino Pavia do Magulhãis.
Tencntcs :
Jaime Arnaldo de Veiga Cardoso.
João Graciano do Jesus Gomes Almeudru.
Alberto Crucho do Almeida.
Baldomero Pavão Barbosa.
António José da Costa Cunhal.
),[antll'l de Jesus da, ~ilva.
Luiz Faria, Barroso Xluriz.
Artilharia

Tenontcs :
Aurélio de Sousa Medeiros.
António .\ugm;to dos Santos.
Paulo Eduardo su va de Gouveia DllrltO.
Alferes Augusto da Silva Viana.
Cavalaria

Tenentes:
Ilaúl lhptii"lbt Lúcio da Silva .
Jaime Filipo da Fonst'ca.
Manuel Campos Costa.
1~) Declara-se quo o tenente, do hatulhâo do caçadores n," 7, Henriquo :\fallricio Jorge de Lima, seria
transforido por motivo de informação so não estivesse
abran(..(ido pelo disposto no § 1.0 do artigo 31.° do rcgulamouto geral de inforlllllções, de 25 do Junho do 1932.

t'

13) Declura-sc que
_\.lhertino Carreir fi ::\fariano. o
não Albertino Correia :\fariano, o nome do tenente do
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infantaria, adido, em serviço no Ministério das Colónias,
promovido a êsto pôsto por portaria de 1 de Dezembro
de 1938, inserta na Ordem do Exército n. o 17. 2. série,
do mesmo ano.
ti

14) Declara-so que ó Alberto Vilarinho Rosa Garoupa,
e não Albert? Vilarinho Garoupa, o nome do tenente de
infantaria. adido, em serviço no Ministério das Colónias,
promovido a êste pôsto por portaria de 1 do Dezembro
de 1938, inserta na Ordem do Exército n." 17. ~.:l série,
do mesmo ano.
15) Declara-se que o tenente, do regimento de infantaria n. o 12, João }[anucl Gomes, foi nomeado director
da carreira de tiro da Guarda, em substiturcão do capitão da mesma unidade, Francisco Dias de Andrade Pissarru.
16) Declara-se que é .Toaquim Baptista Sabino o Costa,
e não João Baptista Sabino e Costa, o nome do aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, promovido
a êste pôsto por portaria de 16 do Agosto de 1938. inserta na Ordem do Exército n." ln, 2." série, do mesmo
ano.
17) Declara-se

que foi concedido adiamento da freno actual
ano lectivo, ao tenente de cavalaria, no quadro da arma,
João Baptista Pereira de Barros.
qüência do curso de comandantes de esquadrão,

18) Declara-se que o tenente, do regimento do cavalaria n. o 4, Uugo da Silvu Leitão, foi nomeado para
freqüentar o curso de coniandautos de esquadrüo, que
teve início, na Escol» Prática de Casalaria, em 3 do
corrente mês, em substiturção do tenente ela mesma arma
JOtLo Baptista Pereira de Barros, a quem foi concedido
adiamento.
10) Declara-se que o tenente, do regimento de cavalaria n. o 2, ~\ntónio Camilo de Sá Pinto de ~\breu Soto
Maior foi nomeado, a seu pedido, para freqüentar. sem
dispêndio para a Fazonda Nacional, o curso do comandantes de esquadrão, que Ü'YO inicio. em nelo corrente
mÓR, na ,Rscola Prática de Cnvalnria.

2.· Série
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?O) Declara-se que, por conveniência do serviço, foi
adiada a freqüência, no corrente ano, do estágio na Escola de Transmissões, ao tenente de engenharia João
Magro Romão, para quo estava nomeado pela Ordem do
Exé1'Cito n.? 17, 2.a série, de 1938.
21) Declara-se que o tenente de engenharia, supran~merário, António da Cruz Grornicho Boavida, promovido por portaria de 10 de Dezembro de 1938, inserta
na Ordem elo Exército n.? 17, 2.~ série, do mesmo ano,
pertence ao regimento de sapadores de caminhos de ferro
e não ao regimento de telegrafistas, como foi publicado.
22) Declara-se que, por conveniência do serviço, foi
adiada a freqüência, no corrente ano, do curso de comandantes de grupo, ao capitão de aeronáutica Dario Augusto Melo de Oliveira, para que estava nomeado pela
Ordem elo Exército n." 17, 2.:' série, de 1938.
23) Declara-se que o capitão de aeronáutica Lino Augusto Leão Teixeira foi nomeado para, no corrente ano,
freqüentar o curso de comundantcs de grupo, que teve
inicio em 7 do corrente mês, em subetitutcão do capitão
da mesma arma Dario Augusto Melo de Oliveira.
2J) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, António da Silva e Sousa, promovido
~ êste põsto por portaria de 10 de Outubro de 1938,
mserta na Ordem do Exército n.? 15, 2." série, do mesmo
ano, foi colocado na 3." companhia de saúde e não na
2.a, como foi publicado.
25) Declara-se que Manuel Judícibos
Silva Gomes Ascenso são os verdadeiros
feres milicianos farmacêuticos, licenciados,
taria de 21 de Novembro de 1938, inserta
E_xéJ'cito n.? 16, 2.a serie, do mesmo ano,
VIdos ao actual põsto.

e António da
nomes dos alque, por porna Ordem do
foram promo-

26) Publica-se, devidamente rectificada, a relação dos
tenentes-coronéis do serviço de administração militar e
dos capitãis módicos e veterinários nomeados para freqüentarem, respectivamente, o 2.0 e 3.0 graus da Escola
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Central de Oficiais,
Ordem do Exército

N.o 1

fi que aludo a declaração
n. ° 18, 2.:1 série, de 1938:

2,' Série

16) da

3.° grau

Tenentes-coronéis do serviço de administração militar:
José Ribeiro da Costa Júnior, na Direcção do Serviço de Administração ~Iilitar.
Vitorino Xlaria Gonçalves Canelhas, adido, sub-director da Manutenção Militar.
Francisco Fernandes dos Aidos, na inspecção do
serviço de administração militar.
Artur Xavier da Mata Pereira, adido, director das
oficinas gerais de fardamento e calçado.
2.· gl'au

Capitãis módicos:
}[anuol António Enes Ferreira, na Escola Prática
de Artilharia.
João Xlaria Romão, no batalhão do metralhadoras
n.?

3.

Luiz António Raposo, no hospital militar regional
n." 2.
Xlanuel :Maria elos Santos Paiva, no hospital militar
principal do Lisboa.
Carlos José Muchado dos Santos, no batalhão independente de infantaria n." 25.
Capitãis médicos milicianos, do extinto quadro especial:
Alberto Filipo Sequeira, no Presídio 11ilitar.
António Gomes Ferreira Lamas, no regimento de
infantaria n.? 9.
J úlio Coutinho de Sousa Refóios, na 1.:1 companhia
de saúde.
\!asco Henriques Verdíal, no regimento de infantaria n.? 6.
1Ianucl Neto Cabral, no regimento de infantaria

n.? 18.
Alfredo Pereira de Sousa, no hospital militar principal de Lisboa.
Capitão veterinário Frederico Pinto Soares, no hospital
militar veterinário principal de Lisboa.
Capitãis milicianos veterinários, do extinto quadro especial:
Frederico Granate Leal 'I'ôrres, na Direcção do Serviço Veterinár io 1[i] itar.

2.' Série
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N.o 1

.1oaq.ui.m d~ Sousa Martinho, adido,
1I~mstérlo do Interior, na guarda
blicana,

em serviço no
nacional repu-

27) Declara-so que os alferes chefes de bauda do música,
s,upranumerários,
Domingos Maria Ferreira
o José de
Sousa chegaram à altura para entrar nó quadro em 1 de
Dezembro de 19B8.

28) Declara-se que, por despacho de 19 de Dezembro
de 1938, foram reconduzidos
nos serviços que prestavam
no consolho do administração
do cofre do previdência
dos oficiais do exército metropolitano,
no biénio 19391940, os seguintes oficiais:
Vice-presidento:
coronel, na situação de reforma, Vergílio Aurélio Henriques dos ~antos.
Yogais: coronel J orge Augusto Rodrigues, tenente-coronel Jaime Vítor Ribeiro de Meneses e maj 01' ~[igl1el
Tavares Blanco, todos na situação do reserva.
29)
e não
nome
taria

Doclara-se que
Delfim Emtlto Xliranda Monteiro,
Delfim j[iranda
Xlonteiro, como foi publicado, O
do coronel, 11a situaçrlO de reserva, que, por pordo 15 de Dezembro de 1938, insorta na Ordem do
Exército n." 18, 2.a série, do mesmo ano, passou à situação do reforma por ter atingido o limito do idade.
é

30) Declara-se que doixou de prestar serviço na 3. a Repartição da. 1." Direcção Geral dõste ~Iinistério,
desde
24 de Dezembro de 1038, o coronel, na situação de reserva, José Francisco Pires do Carmo.
31) Declara-se que o coronel, na situa,ão de reserva,
Ilenriquo Linhares do Lima continua fazendo parte da
Comissão do contencioso militar, nos termos
n.? 21:141, de 22 de Abril de 1932.

do decreto

32) Declara-se
que o coronel, na situação de reserva,
Loureiro
foi nomeado vogal do Conselho
da Ordem Militar de Avir, ]I<,lu Diário do (looêrn»
n.O 1l)4, 2.:L série, do 18 de Julho de 1038.

Raúl Silvão

33) Declara-se Tque ficou suspenso, dns íunçõea de serviço desde 7 de ~ ovembro do ano tindo, nos termos do
artigo 170.° do regulamento
de disciplina militar,
o
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Galvão.
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J oão Alexandre
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Lopes

3-1) Declara-se
que o coronel, na situação de reserva,
António Leite de Magalhãis,
deixou do prestar serviço
na Direcção
Geral Militar do Ministério
das Colónias
em 13 do corrente mês.

35) Declara-se
que o major, na situação de reserva,
Rodrigo
Esteves
Gusmão
continua
prestando
serviço
como chefe da delegação n.? [) da Farmácia
Central do
Exército.
36) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
J osó da Silva Dias exerceu o cargo do governador
civil
substituto
do distrito de Coimbra
desdo 31 de Dezembro do 1927 a 31 ele Julho de 1928 (Dtário do Govêrno
de 9 do Janeiro e 3 do Agosto de 1928).
37) Declara-se
J os6 Lopes aos
de desempenhar
ção Geral déste
quivo Histórico

que o capitão, na situação de reserva,
Santos deixou, em 11 do corrente mês,
serviço na 2.a Repartição ela 1.1l Direc;\[inistério, passando a prestá-lo no ArMilitar em 12 elo mesmo mês.

38) Declara-se
que o capitão, na situação do reserva,
Alfredo Ferreira
de 'Azevedo Lõbo, em serviço na delegação da 3." llepartic,:ão da 2." Direcção Geral dôste
)Iinistério
na La região militar, passou a desempenhar
serviço no conselho administrativo
do quartel general
da mesma região.
39) Declara-se que o capitão, na situação de reserva, '
Manuel Joâo ~ragro comanda a 7." companhia do reformados desde 1 do Janeiro de 1938, nos termos do artigo 8.° do decreto-lei
u." ~8:J02, do ;H do Dezembro
de 1937.
40) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Augusto Soares Bandeira presta serviço, nos termos do
artigo R.o do decreto-lei n.? 28:402, de Bl de Dezembro
do 19B7, no hospital militar regional
ll.O J desde
1 do
Janeiro de 19;38.
41) Declara-se que os oficiais na situação do reserva,
a seguir mencionados,
prestam serviço nas repartições,
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1

serviços e estabelecimentos
que lhes vão desienados nos
termos do artigo R_0 do decreto-lei n." 28:402, de
de
Dezembro
de 19:17, desde as datas que lhes vão indicadas:
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral
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Capitão
Tenente

Antero Fernandes,
desde 10 do corrente mês.
Júlio Estevens, desde 10 de Dezembro de 1938.

Capitão

José

3.a Repartição

::'Ifaria Pereira,

desde 30 de Dezembro

de

1938.
I.' região militar - Quartel general
Capitão

Walter

Santos

Cruz Antunes,

desde 27 de De-

zombro de 1D38.
Comando militar da Madeira
Capitão Eduardo
da Conceição
Dezembro de 1938.
Distrito de recrutamento
Capitrto

Manuel Hodrigues
Dezembro de 1938.

Lomelino,
e reserva n. o

Dias

Júnior,

desde

9 de

14

desde

16 de

Agéncia militar
Capitais Manuel da Silvu Pnlma Mestre o João Evangelista Gonçalves,
l'espectinlmento,
desde Ii e 10 do corrente mês.
42) Declaru-se
que o capitão, nu situação de. rese~yu,
Puulino Afonso Esteves fez serviço na Agência Militar
desde 2 a 8 do corrente môs, passando a prestá-lo desde
a
9 do mesmo mês na :3.a Hepnrtic;ão da 2. Direcção Geral dõsto ::\[iniR1ório.
43) Declara-se
quo o capitão, na situação de reserva,
Agostinho Lourenço da Conceição Peroira continua prestando serviço como .líroctor da polícia de defesa social.
44) Doclarn-so
que o capitão miliciano, na situação
do reserva
Haúl Alfredo da Silva Gomes, em serviço
lia dil'('cçã~
do serviço de obras e propriedades
milita1'OS do govêrno
militar de Lisboa,
prestava
anteriormonte s~l'Yil,'o nu 3. a regirlo militar e não na Ln, como
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da declaração
48), foi publicada
~1.°17,
série, do 1938.
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Ordem do

45) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Jacinto José ~Ioreira. que prestava
serviço na Agência
Militar, passou a prestá lo na 4. a Ropnrticão
da 2. a Direcção Geral dêste Xlinistério desde 13 do Outubro de
1938.
46) Declara. se que o tenente, na situação de reserva,
João dos Santos Aboim deixou do prestar
serviço na
assistência
aos tuberculosos
do exército
desde 2 do
corrente mês, passando
a 'prestá-lo, desde ;3, na comissão de história militar.
47) Declara-se
que o tenente. na situaçâo de reserva,
Alfredo Eduardo
dos Santos, que prestava
serviço na
Agência Militar, passou a prestá-lo no destacamento
da
Penha de Fr ançu desde 4 do Dozeruhro de 1\:)38.
48) Declara-se
que o alferes, na situação do reserva,
José da Silva Nunes presta serviço na Agência ::\Iilitar
desde 9 do Junho elo 1\138, e não desde 1 de Janeiro
do mesmo ano, como consta da declaração
4G, publicada na Ordem do E.-cé/·cito n.? 17, :?a sórie, de 24 de
Dezembro do ano findo.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral _ 3. a Repartição
4D) Declara-se
quo os aspirantes
a oficial milicianos
Amílcar ...\.UgllstO Lopes (,haves e Xlnnuol José Coelho
de Carvalho,
promovidos
a êsto posto por portaria
do
17 de Dezembro elo 19:38, inserta na Ordem do E.x:h·l'lto
n.? 17, 2." série, de 24 do mesmo mês, ernm soldados
cadetes do regimento de infantaria u. o 18, onde tinham,
respectivamente.
os n.O 107238 e 107;~/38, o não do
S

batalhão

de motrulhadoras

D.O ~\ como foi publicado.

50) Declara-se que o aspirante :t oficial miliciano
Joaquim Correia Ventura Lopes, promovido a êste pôsto
por portaria
do 17 de Dezembro
de H)3
inserta na
Ordem d.o Exército n. o 17, 2." série, de 24 do mesmo

'15
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==~====-mês,
TI.o

era soldado

cadete

do batalhão

de metralhadoras

1, onde tinha o n." 587 38) e não do batalhão

metralhadoras

de

n , U 3. como foi publicado.

Ministério da Guerra - 2.11 Direcção Geral-

3. a Repartição

,j.l) V(:'ll:iÕP'; anun i- li UI:' rompet.em aos oficiais a spg'uir
dl'Rlp:naclo:4, quI:'. !lOS il'l'lllO"clo
deer(:'to-lei
n ." 28:4() ..!,
(1E';n (1r Dezembro (1l' 19:17, trallútaram
para a situar.:àollp rp~Pl'Ya:
Corollel

lh, iufu ntaria

JosP

}<;(luarI1o

jloreira

Sule-,

;lfi.OOO$ .
Capitão IIp iufuuturiu

.\1w1 110;; Sallio~ U(:'illHs, ~l.(jlll):?
.
. 1Ot4.
unos 11(' :4Pl'\ ..t,·o
t' 4);) perlo(
Capiião
(1(:' infuutn tia Edmundo
(la CoU(·pir,:ào Lomeliuo, 21 .()O()~. 'I'em ;l muu eu tos, ;~9 anos de servicc
(' 7 jlPl'Íol1o,;.
'
('apitào
11e iufuuturia
Eclunl'll11 dp Almcidu
Esil'YP::<,
1l.7l);l*. '1\'111 19 anos (1" "PITir,:o p. 1:1 ppl'íotlos .

'r eiu

q l
.)'1

. ;)~) Up(.tifi('atln"

sp publicum

_a

lrUe

tem
dll'l.Üo os ofil'ials n H,'g'uil' IIp,,ig-lltl(los, nas situações dp
roservu , reforma e ':l'panHl11 (lo :-;pl'yiço, em ~llbsiihúç;\o
das (lUP lhe~ foram ail'ihuúla,,:

edo Ordem
TpILPUle-l'Ol'OllPl
29.221 ~2U.
/'elo
f'apituo

(lo EXl'l'l·ito

f'apiiuo
l'eil'u,
e

1.-),-)

Frl{/

11."

(1l:' lll'l'Oll:1Util':l

Ol'lll'1l1 (10 Exl>l'I·i(o
(h, ('u\'nLll'i,l Znn'o
'I't'lll '2R Hlllb

IR.4(;;l!"í20.
Pelo

lL" pl'll~ÕeS

I,

s»

sé

ric,

j.llwrto

Ll,lo

/I:' 1-1,'2."

shil'.

de

mss.

POl'tl'la,

de J.IJ:J8:

Pl'reira (la Câmam,
';PITi(:o I:' :).-) período,;.

(J-OHll''-'
(lI'

Orcll'1l1 (lo EXl>l'l'iio

II."

17.2."

spric,

rI<> J.!),jS:

de illfulltaria
~LllnlPl Alli6n_io lia Silva l~e:2l.GO()~. 'rp]\l 2 ,lUlllPlltO:" 4·) Hno_, (le sen-lr,:o
1)('1'ÍlHlo~.
O]'(lpJll (lo ]<;);p!,I'iio II." 18, :2."

1'Í'rie,

de J.f),J8:

Tell(:'J\ü' (le ('uynhriu
.Túlio FrHlIcl,;l'o J,01)(:''; Perpll'H,
R.77:), .. Tem :24 all(l~ (1" "l'ITi('n e 42 pl:'l'Íollo,;.
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Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral - I
03)

Drdaru-sC'

,que o e~tági()

a

Repartição

(lo~ l'upi!iii,;

de C'ug'e-

nh aria na Escola ,(le 'l'run-ouissões, :1 (llH\ alude a (leduração 56), publ icada nu Oril e in do E./"ércitu u." 14,
~.a série,
de 19;38, tem in iein eUI Lrle ~Inr\,'o do corrente
ano, e não em 2;!,d,e Juueiro, ('01110 foi iud icndo nu rereri(1a, declaração

.

.')-1-) Nos termos do a,riÍ'go Ix." ,(lo l'eg'uh\Jlll'lllo (lo Arquivo Históraco .Mil itar, declara-se
que, pclus cn tid ades ao di a II te nienc ionadus, fora 1ll nfel'E'('i(la" a o III esmo
Arquivo,
com destino iI sua hihl inteeu, a, ';P.g-Uill!E''' espécies biul iográfk-ns ·e i('olu>I-!'l'LÍn,nl";:
1 -

2-

;3-

Retratos

f' grupo,;
(h, oficiais do 1I0~"O exército,
pelos Sr;>. Haúl Xavier,
major Carvalho
E' }feneses, Dr. F,'raneis('o Ferreira
N PYPS, coronel Ramos (la Costa, Carlos Alberto _FPlTrira, D. J'url ite
de )fE'udonc.:a Vasques, tencnt e Muuuol .J ouquim,
Guilherme
GUE'l'I'a, png'!?llhE'iJ'o Uaúl Couvreur,
])1'. Pedro Aguiar,
Dr. Aheillurtl Hnrreto, ('<11)itão José Joaquim Pereira
de U<l~t1'O, António
J,ües, Dr. \Vesterieh,
major José S~í Nogueira,

coronel Chichorro
ela Costa, cap itão da fragata
Vital da Cunha Freitas, capilão Guilherme Oom,
Mlanuel Cardoso )Iurta, ('o1'oUE'l Fl'pitas
Garcia,
Vasco SemE'c1o, Dr. Eugénio All(ln'<l, eapitão José
Brandão, Eurico SaLúrio Pires, .Fred crie o Pinto
Bal'lLOS e Alberto Urira.
Estampas
E' dE'S~llho,; (II' qllul'léiH, plallta~ (1(' ~Iafl'L1 ealTl'clores
p I(la Illlit '1.\>I'I('('i,1'<I.
pl'lOH
~I'K. coronel Helisário Pillll'llla, At1plino \'Ull'llte t' li'razão
de YaSl'Olll'elos, Dr. S,llillHS Cal,l(lo, (:l. {}uerra,
(j. Matos p Pin!o
Leal.
Uodalhas o uninialura..; pplo" Sr~. ]i:nl'i(,o Salürio
.PirE's, Dr. ~fário )ldo p .Fl'<lzão <ll' \"ascoll('elos.

± - Ofertas <1e particular!?

':

O Sr. Luiz lll' ~1nl'Pt10 l' Brito of,el'!?C'l>ucópia clp tl(){'ulllE'ulos rela! iY()~ li António
dr )lal'edo r Brito;
b) O (-11'. tellontr l'hrfl' {le ba.Jula de música
)IunuE'l .Toaquim ofereceu Ullla cópia do

II)
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Hino cO/llelllol'Uti~'o do centenário
do
glO1'ioso marechal de Cll/l!pO Tomaz A.ntónio da Gu(tnln Cabreira, 'por Soeiro ela
Costa ,

c) <O Sr. {-hui,uleTme Guerra

ofereceu documenao batalhão nacional móvel
ele D. Maria II, Valença,
1846-1847; altas do hospital e recibos de
dinheiros
satisfeito.ao mesmo; correspondência
do Comissário
Régio e outros
ipapéis (la Patulea;
relação dos mdivíduos
a quem se fez distribuição
ele armamento;
recibos de mantas e ellxêrgas;
armais e
pólvora distribuída
pela Patulea ; fôlha
ele venr-imentos
elos oficiais; relação da
efediyiclwde
dos oficiais;
armamento
e
pólvora recebida de 'paisano~;
d) O Sr. coronel Azambuja
lIa,rtins
ofereceu
diversos apontamentos
e croquis relativos tt coluna de Gorongosa,
elaborados
pelo tenente Vicente Bandeira
de Lima;
e) Documentos
relativos
ao capitão
l\1anuel
Luiz de Brito Yasque~, 'por intermédio
do antigo aiuanuense
dêste Arquivo, 'Primeiro sargento
António
ela -Si,lTa Cartos relativos
ele caçadores

dORO;

f) O 81'. tenente-coronel
,Gustavo
Tedeschi
Correia X eves ofereceu a Lista dos fogos
e moradores do distrito da 9.a Companhia do ,'d." Haiallião da Legião do Carmo,
1811;
g) Nota de assentos do (jande de .Vovion, pelo
adirlo militar d,a Legaç'ão da Fran·ça;
h) O :-ir. coronel J3elisár.io Pimenta
ofereceu
um ofício, de 1933, relativo à inauguravão .do .monumento I[L memória do tenente
J osé Soares J acinte Pereira;
i) O Sr . coronel Ohichorro da Costa ofereceu
duas cartas elo curso de João Alves da
Silva Lima;
j) Dois documento~,
em pel1gaminho,
do séeulo ."V, relativos
a D. João de Lima,
Visconde de Vila Nova da Oerveira, oferecidos pelo Sr. coronel Júlio Alegria;
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k) U Livro

l)

'TI!)

n)

o)

p)

g)

r)
s)

t)

Xl estre do Batalhão Nacional Mó-

rel de Caçadores de D. Maria II, de Valença, ,e outrosclocu:meThtos,
relativos
a
esta unidade, pelo Sr. Guilherme
Guerra;
Cóp ias de docnmento«
relativos
a José ,elE'
Andrade dE' Sena, João Cândido Alves elE'
~leIHloJllça e JOi-\é Emídio
Adauta
Pacheco ela Silva, pelo Sr. tenente-coronel
A/lauta Figueiredo de Mendonça ;
Carta patente
do caipiti1o-<mor de Figueiró
.los Vinhos e de Pec1rógilo Grande, :Manuel
José da Gosta Guimarãis,
pelo
Sr. iManuel J- osé Cid Carvâ» Guimarãis
;
Cal'iiIo postal com o jac-simile
da assinatura elo alteres ,Joaquim ,T osé da Silva
Xavier, () Tlro-dentc», pelo ISr. Dr. Mota
Alves;
Carta« parlelltetl cle Francisco Cipriano Pinto
e (le Rufino l:Monteiro de Resende Cabral
Baracho,
cap it ân-mor ,das ordena.nças ela
Vila (le Sintra, 'Pelo Sr.C'Ooronel Ferreira
Lima;
Oito ,rloeulllentos relativos ao gelJeral ]!'rancisco ,:Uartins
de 'Carvalho,
pelo Sr.
Dr. Gilberto Aragão;
Doc'umentos
relativos
ao malJ.'echal Stubbs .
rlor-uruentos de 1799 acêrca da Baía c
uma guia,dt.> marcha de 1810, pelo Ar. Frasão de Vasconce Ios ;
Documentos
acêrca <lo Asilo de Inválidos
Mil itares de Huna, pelo Sr. capitão cu'pelão ]~r.netlto de Hul0<, ;
Oópia de documentos
ralu.tivos a cliversos
oficiais,
entre êletl Fcvtunato
}lari'lJho
Falcão
de Castro
Sot o Maior
Abreu,
.T osé Hieurdo ])a)\otu~, etc., ppl0 Sr. Guilherme Guerra;
DoeUlnento~
relativos
fl ('omemoração
elo
;W. anivffi~ário ,do C'omhate do ·:Mufilo e
a Anic'eto Mareolino
Harrpto ela Hoc)ll1.
'pelo Sr. coronel ll'l'eitas G areia;
DOC\llUellto l'elat.ivo la Mil'on de Sabionlle;
outro referente
II história do lJatalhão elE'
cruçlllloreH n." 7; eópiat< de documentos
de
O

li)

2.· Série
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carácter histórico-militar relativos à praÇla
de Valença pelo Sr. Guilherme Guerra;
v) Documentos relativos ao monumento da batalha do Ameixial, a .Manuel Vicente
Graça, a Venâncio António ,Mal'ques, a
sucessos políbicos de 1847 a 1851 e a José
,Maria de Andrade Leal, pelo Sr. Rafael
Rúdio;
x) Documentos (70) relativos a Gaspar António de Azevedo ,Meira; idem (33) relativosaManuel J 08é Meira; uma carta do
marechal Gomes da Costa e dois documentos manuscritos, pelo ISr. Alberto lMeira.
Para a biblioteca:'

1- Ofertas de particulares:
Do Sr. tenente oheíe de banda de música
Manuel Joaquim:
Hino dedicado aos expedicionários da Áf~ica,
Pátria, letra de Gomes Leal, música de Alfredo Keil;
Programa dos Iestej os comemorativos da proclamação da Repúhlica (20. aniversário),
em 5 de Outubro de 1930, no regimento de
infantaria n." 14;
Programa geral da II Semana :Militar, realizada em 1935;
Um vôo, marcha de }i'ennand,es Fão ;
Marcha triunfal elo centenário de 1ndia, por
Oscar da Silva.
0

Do Sr. Artur da Mota Alves:

O Palácio do Pátio do Saldanha, Lisboa, 1935,
da sua autoria'
José da Costa e Silva Lisboa, 1935, da sua autoria'
'
Docum~ntos sôbre as invasões francesas em
Amarante, publicados no jornal Flor do
Tâmega, de Abril de 1937.
Do Sr. coronel Belisário Pimenta:
O n." 8 do Arquivo de Viseu, 1936, que contém
o artigo «Lembranças de uma Oampanha no
Vouga», 1919;
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folheto
ci.al.

-eru

dactilografado

Do Sr. Azevedo

e Silva:

O Bloqueio; Lisboa,
Do Sr. capitão

Alsnanaque

1931.
José Brandão:

patríático

e anti-ibérico pam 1869,

Lisboa, 1868;
Pioneiros do Imvpéria Colonial Português.
menagem
ao t nent e-coronel
Henrique
Mplo, Oacilha~, sem data.
Do Sr. Dr. Aníbal Oalado
de Portugal
na Baía:

Crêspo,

Hode

cônsul

Recapitulação de noticias -metropolitanas e brasileiras, por Luiz dos Santos Vilhena, Baía,
1921-1922, 2 vols., e coronel ln ácio Accioli
de Oerqueira

e Silva;

.II emó1'ias históricas e politicas
1919-1933, 4 vols,
Do Sir. Guilhprme

da Bafa,

Baía,

Guerra:

,""otícios de COUI'iL e 17alel!('a, de 28 aI' SI,telUbro de 1906, dedicada
ao capitão Pinto da
:Mota;

Definições e estatutos dos covaleiros e [reires
da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, Lisboa, 1717;
. scadeiuia e E.l'ército, Ipara solenizar o dia 11
(le ,1unho de 1891, 1.0 aniversário 110 ultimatlim

com a IlIglaterra,

por Emílio

Pimental,

Pôrto, 1891;
Exército Ilust rada, Barcelos, 1898, 3 números,
Abril a Junho;
De la Guerrc cuu- de ESPllnha, por D. Evariaío San .Miguel, Madrid,
1836;
Impressos político-militares
portugucses;
Jornada de El-Nei D. Loú» VI a • aniarém ;
Marte Lnstruto , pelo capitão Ernesto Sardi. nha, Viana, 1935;

2.' Série
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N.o 1

Campanha de ,[/ric((, poemelo por Manuel Auguslo do Amara], Ponta Delgtula, 1896;
Documentos
relat icos ao [ura nicnto da Iiainluu,

Lisboa, 1822;
de soldos, etc., pOl" António Florênc io Reixa ;
D. Miguel lI, por António Ferreira da Cunha,
Lisboa, 1870;
Üolon ização de .1ngola por brancos, por Aníbal
Artur Marcelino, Funchal, 1930;
Com-pêndio do Go oêrno Constit ucional., por Cipriano José Rodrigues elas Chagas, Lisboa,
1821;
Gcnllina crposiciôn
de la Constitucióti
Portu,ljucsa de 1826, Palência, 18:26;
f>1{(1!0 sôbr« o au mento

l~(( (l uerru dela Pininsola
sott.o il SlIovero
punt o di vista I talia, 1816;
Oraçào projerid a lias e.céquias de Sidónio Pais,

pO]' Estêvão Ferreira,

Pôrto, 1919;

G((rantia, ciências c estudos sôbre a nobre arte
da ca valaria, por .T oão António de Almeida,

Pôrto, 1874;
E.~I/ll7os e notas cl ocnses, II, A entrega
Praça de Ell'IIS a Fil1"pe II de Castela

da
em

1680, por António Tomaz Pires, Elvas, 1904;

O meu jlllgalllento

110

tribunal.

-militar

espe-

por António Antas de Barros,
Vila "Nova de Famalicão, 1920;
Descrição de Elvas, 'por António Luízano
de
Azevedo, Elvas, 1904;
cial do Pôrto,

Requerimento
Saldanha,

e correspondência

do

D1tq1Le

de

Lisboa, 1850.

Do Sr. capitão José Joaquim de Jesus:
Impressos
de carácter político-militar.
Do Sr. capitão António J oRé Pereira Saldanha:
.lI editações Militares, por Bento J oRéda Cunha
Viana, Lisboa, 1871.
Do Sr. Dr. Joaquim Alberto Iria Júnior:
Do ,tl.qa.r1'e ao Bra.~i7 no calque de pesca «Bom
Sucesso» cm 7808, I ..isboa, 1906, da sua autoria.
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Do Sr. padre Ituela Pombo:
Crónica da G1l'!)née, G. E. de Zurara, cópia de
1506, publicada pela Revista Diogo Cão.
Do Sr. general Luiz
Martins:
Boletim
Oficial do govêmo
de Moçambique; contém
sinho sôbre a. campan ha

Augusto

Ferreira

geral da província
o relatório de Moude Gaza.

Do Srr. Frazão de Vasconcelos:
Abmamaque
de 1820 e Almanaque

O

estatístico
de 1840j
«Galeão Grande Santa Teresa», que tomou
parte na batalha das Dunas em 1639, da sua

autoria;
Tomaz Cabreira através da vida e através da
morte, Coimbra, 1930, da sua autoria;
O comandante João Fiel Stokler por Raúl Cé-

sar Ferreira,

Lisboa, 1930.

Do Sr. António José Tôrres de Carvalho:
da Graça, por M.

O Forte de Nossa Senhora
J. M., Elvas, 1937.

Do Sr. Domingos Lavadinho:
Capitão Augusto
Telo, escritor e combatente
da Grande Guerra, Elvas, sem data.

Do ISX. tenente-coronel Gustavo 'I'edeschí
Correia Neves:
Paquete de Portll,gal, 2.& vol., Londres, 1830.
Do Sr. Alberto .Meira:
Dois impressos político-militares.
Do Sr. Cansado Gonçalves:
Hist6ria
da Bandeira
Nacional,
contada aos
escoteiros, da sua autoria, 1118boo.,1930.

Do Sr. Afono de Ornelae:
Os símbolos nacionais (cslndo sôln» a bandeira
c a.' armas do Brasil.), por Eurico ele Góis,
S. Paulo, 1908.
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Do Sr. Albino

I

Lapa:
de Lisboa,

Volu nt ário« do co niérclo

toria,

Lisboa,

,19:3ü.

Do Sr. Afonso
De Brasília

'I'aunay:

s.

et rcb us Piuribu»,

Do Sr. capitão
Como

ela sua au-

I

.Tosé Cúndi(lo

os prisioneiros

portll.'Jlleses
António

dos na .1leJl!I/II/w,

pOI'

Paulo,

1!);3G.

Baião:
for/MIL t rat aBraz, Elvas,

HI:W;
Ca pitão

Tie/"110 .\'unes

Lotio

da Sil ca, por .Iülio

de Abreu, Elvas, 1930.
Do Sr. Armu.nrlo

ele ,:Matos:

A_s cst nul as ronui nas 110 co ncellio
:xova (le Gaia, 1937.
D~ Sr. Rufuol
{;l'o/,(/

[astimosu

Salina"

de Gaia, V'il a

Calado':

por J osé Joaquill1(la

,

Silva,

Lisboa, 1809.
Do Sr. tenE>,ll{('-lcorOlle1 Cakl er:
«Lu-rnc

nioriani»

Paulo Fernlllldes,
sern indicação
nem

por
data,

de José

1~1nteus )Iorello,

1913.
Do Sr. general
,Is

opcrnçõcs
J!Jl-1-1f)]5,

J?,reitas Soares:

in iiit a n:« no su! de ,111.'.10711
Lisboa, 19:3(j_

Dos Sr~. IIrrlwd

Kuotcl e Herbert
tl cr IIlIifo/'J1d·ielld,
Hamburg,

Hcuullnicl:
Ipelos autores.

Do Sr. )fateus
General

Curfa

Ll curiqu e il c C« J'l"1I lho,

I'IiI

.rIcm!, por Jusé

Põrto, 1838;

~ieg:

1937,

Moreno:
Huíla,

Do Sr. Raul Couv,n·ur:
jíúco-m({telllútim
sôbre a teoria

ro ni

cm

Anastácio

19:37.
d« L'úl-

<la Cunha,
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Tabuada ou escala dos graus de maior e menor
ele oaçüo fJue se devem dar aos morteiros,

Lisboa, 1810.
Do Sr. capitão Gastão de Melo e Matos:
O governador de praIas, por Aartónio de Vile
'I'olesanp, tradução ele Manuel da Maia,
Li~boa, 1708.

/
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 13.0 do decreto n. o 12:704, de
25 de Outubro de 1926, faz-se público que pelo conselho de instrução foi declarado vago o lugar de professor da 29.a cadeira-c-Tútica
e serviços de aeronáutica.
Navegação aérea. Material de aeronáutica. Tiro de aeronaves - criada pelo artigo LOdo decreto n. ° 29:155, de
19 de Novembro de 1938.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do
regulamento para o provimento dos lugares do magistório
da Escola do Exército, aprovado por decreto n." 13:761,
de 13 de Junho de 1927 (Diário do Govêrno n.? 121,
1. a série, de 13 de Junho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 13 de Março de 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, 7 de Janeiro de 1939.-0 Secretário, Tadeu do Sacramento Monteiro, major de infantaria.
(Publicaelo

no Diário do Govêruo

11.°

11, 2." sõrío, elo 13 elo Jnneíro

ele 1939).

------Obituário

1926
Novembro 16- Alferes miliciano de infantaria,
nio Bernardo Pécurto Ramos.

licenciado,

Antó-

1938
Outubro

28 - Capitão

miliciano de pioneiros, licenciado, António Nunes Correia.
Dezembro 27 - Capitão, na situação de reserva, António Jacinto
de Faria Aguiar de Loureiro.

1939
Janeiro
»
»

3 - General, reformado, Vitoriano José César,
3 - Capitão, reformado, António Moreira de Sousa.
7 - Coronel, reformado, Manuel António Veiga.

2.' Série
Janeiro
»
»
»
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7 -Capitão,
na situação de reserva, João Jacques Sardinha da Cunha.
7 - Tenente miliciano, na situação de reserva, António
Correia.
8 - Coronel, reformado, José Cristiano Braziel.
10 - Capitão, reformado, João Pereira Vaz.
11 -- Capitão, na situação de reserva, António Aires da
Silva.

António de 01ú:ei?'a Salazar.
Está conforme.

o

Ajudante Gelleral,

MINI5TÉ~IO Df\ GUE~~f\

Ordem

do Exército
2.& Série

N,O 2

o

8 de Fevereiro de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

1- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério

da Guerra _I.a

Por portarias

Direcção

Geral-

2.a

Repartição

de 7 de Janeiro findo:

Reserva
Coronéis, de infantaria,
J osó ::\[aria Vale de Andrade,
0,
da 1.a inspecção
da arma, João Rodrigues
Baptista,
nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei
D.O 28:404:, de 31 do Dezembro
do 1937, devendo ser
considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde
17 o 13 elo Dezembro
de 1938.
.
Tenente-coronel
de infantaria,
do quartel general do govêrno militar de Lisboa, Artur Pinheiro Coelho, nos
termos da alínea b) do artigo 1.° do decreto-lei n, ° 28:404,
do 31 do Dezembro de 1037, por ter sido julgado incapaz do serviço activo peja junta hospitalar
do inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Dezembro de Hl38.
Oapitãis:
do regimento
de infantaria
11.° 10, António
Adolfo Vioira da Costa o, elo regimento de cavalaria
n. o 2, .TOSÓ Marin Pereira, nos termos da alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, do 31 de Dezem-

G2
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bro de 1937, por terem

atingido o limite de idade,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamento, desde 22 e 16 do Dezembro do 1938.
(Vtsudas polo Tribunal de Contas, com" anotação de não serem
dovidos omolumentos,
DOS t~1'1ll0S do decreto n.? 22:257).

Reforma

Tenente de infantaria,
adido, com licença ilimitada, ..Augusto da Cunha Xlnchado, nos termos da alínea b) do
artigo 2.0 do decreto-lei n. o 28:40J, de 31 de Dezembro do 1937, por ter sido julgado incapaz do todo o
serviço pela j unta hospitalar
de inspecção,
devendo
ser considerado
nesta situução desde 1~ (lo Dezembro

do 1938.

pelo 'I'ríbunal
v ídos cmotumoutos,

(\"1snrln

Por portarias

do Cunrus , ~1)11l n nnot acü c (h. :-'I-rllll Ih
nos tormos lia duc ro tu n ," i.:~:2j7,\.

de 14 de Janeiro fintlo :

Nula o do nenhum efeito a parte da portaria elo 3 do
Dezembro de lD38, inserta na Ordem elo Exél-cito
n." 17, 2." sério, do mesmo ano, que passou à situaçttO do reserva o capitão do extinto <[ uadro auxiliar
de artilharia,
(lo grupo indopondento
de artilharia
ele
montanha
n." 1~, Artur do Ri'go,
no mesmo extinto quadro.

prconchcrnlo

vaga

(Visada pelo Tribunal
do Contas, com"
ano taçâo do serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto 11.° 22:~57J.

Quadro da arma de infantaria

Tenento de infantaria,
adido, ~liglIel da Conceição :Uota
Carmo, que, do regresso do Ministério do Interior, so
apresentou
em 1 de Janeiro de 1Di3U, por ter deixado
de prestar serviço na guarda
nacional republicana,
nos termos do § ~.o <lo artigo :2.0 do decreto-lei
n." 28:JOj, de 31 de Dezembro
do 1937, modificado

polo decreto-lei 11.0 28:484, <lo 19 de Fevereiro do
19:~8, preenchendo Yaga uo respectivo quadro.
'I'enento do infantaria, adido, Fruucisco do Lucena, q\l(',
de l'pgrp5so do comissão civil no Ministério
das Colónias, se uprcscntou
cm \) Ü<' Janeiro elo W3D, preenchendo vaga !lO respectivo quadro.
Teneutc do infantaria, adido , Juimo Peroiru do Carvalho,
que: do regresso do :Jlini::;tél'io do Comórcio (' IllÜÚS'
triu,

so apresentou

em 2 de Janeiro

de 19:3\), por ter

bRDEM
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deixado de prestar serviço no Instituto Geográfico
Cadastral,
preenchendo
"aga no respectivo
quadro.
(Visaúas pelo Tribunal
dovidos amotumontos,

e

de Contas, com fi anotação de não Serem
nos termos do decreto n.o 22:257).

Tenente
do infantaria,
adido, com licença ilimitada,
Jorgo Alexandre Freire Garcia, que se apresentou em
1. de Dezembro de 1938, preanchendo
vaga no rospective quadro.
(Visada peJo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a anot acão de serem
nos termos do decreto n.ó 2i':251).

Oficiais mlllclancs

de-

de ihfantatia

'I'encnto Raúl

Eugénio dê Aguilar Bnrbosa Pissarra e
alferes Joaquim Rocha Lopes da Silva, ambos de infantaria, no quadro da arma, nos termos do artigo 4.°
do decreto-lo: n." 28:40:3, de 31 de Dezembro de 1937,
devendo SOl' considerados
nesta situação desde 1 de
Dezembro de 1938.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contns

em 26 de Janeiro

d. 1939).

Quadro da arma de artilharia

Alferes de artilharia,
adido, com licença ilimitada, Manuel Gomos Madeira Guedes de Andrade, que se apresentou cm 1 do Janeiro
de 1939, preenchendo
vaga
no respectivo quadro.
(Visada
vidas

polo Tribunal
emolumentos,

de Contas, com n anotaçiio de serem de
1I0S termos
do decreto D.o 22:257).

Adidos

Capitão do infautnria, no quadro da armn, Manuel Gonçalves da Silva. por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão do serviço dependente
do Ministério do Interior, na guorda nacional republicfil1a,
devendo ser considorado
nesta situuçiio desde 10 do
Dezouibro do H)38.
Tenentes,
na situação de resena,
Isaac Vieira Braga,
Francisco
do Castro LObo, J asá Augusto
Correia,
João de Sousa Nunes o José Mourato Chambel, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
do ser viço dependentes
do )fiuitório
do Interior,
na
guarda nacional republicana,
dovendo ser considerados nesta aituução,
respectivamente,
desde :">, 7, 12,
7 e D do Janeiro do 1939.
(Anotadas

pelo Tril unal ce Cc ntas cm 26 do JUI:oiro de 1039>
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Disponibilidade

"I'enente-corouol
Jaime Pereira dos Rois o capitãis Pedro
Júdico Bustorff da Silva o Manuel de Abreu Castelo
Branco, todos de infantaria,
adidos, com licença ilimitada, que se apresentaram
em 1 do Janeiro de 1939.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotaçâo de sorem devídos omolumentos,
DOStermos do decroto u.? 22:257).

Maj ores Inácio Monteiro de Azevedo e Bártolo Afonso
Simões e capitão António Galvão Jácome de Castro,
todos de infantaria,
adidos, que, de regresso do Ministério do Interior,
se apresentarum,
o primeiro em 7 o
os rostantes em 1 de Janeiro de 1939, por terem deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana, nos termos do § 2.° do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937, modificado
pelo decreto-lei
n.? 28:484, de 19 de Fevereiro
do
1939.
Capitão do infantaria,
adido, José dos Santos Ferreira
Júnior, que, de regresso do Ministério das Finaucas, so
apresentou
em [) de Janeiro de 1939, por ter deixado
de prestar serviço na guarda fiscal, nos termos do § 2.°
do artigo 2.° do decreto-lei 11.° 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484:,
do 19 de Fevereiro
do 1938.
Capitão de infantaria,
adido, Raúl Ferreira
Braga, que,
do regresso do Ministério do Comércio e Indústria,
se
apresentou
em 9 de Janeiro de 1939, por ter deixado
de prestar serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.
(Visadas polo Tribunal do Contas, com fi anotação de n!lo Serem
devidos emolurcon tcs, nos termos do decreto n.? 22:257).

Capitão farmacêutico,
adido, com licença
lio Augusto da Cruz, que se apresentou
neiro de 1939.
(Visada pelo Tribunal
vidos cmolumentcs,

ilimitada, Júem 1 de Ja-

do Coutas, com a. anotação de sororn determos do douro to n.o 22:257).

DOS

Reserva

Coronol de cavalaria,
com o curso do estado maior, da
2 . .1 brigada de cavalaria,
Artur Pereira de Mesquita,
nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de,31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerado
nesta situação desde 26 de Dezembro de
1938.
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Maj~r. veterinário,
da Direcção do Serviço Veterinário
M~htar, Adri50 José Afonso de Castro, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:40J, de
?1 de Dezembro de 1037, por ter atingido o limite de
:_dade, devendo ser considerado
nesta situação desde:
D de Janeiro
de H)39.
Major do serviço de administrnção
militar, da direcção
do mesmo serviço, Henrique
José da Costa, nos termos da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404,
de ~1 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite
de Idade, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Dezembro de 1938.
Capitão de infantaria,
adido, em serviço no Ministério
do Comércio e Indústria,
no Instituto
Geográfico
e
~ Cadastral,
Joaquim Augusto David, e tenentes: de
mfantaria,
do regimento de infantaria n." 1G, António
de Oliveira e, adidos, em serviço no Ministério das
Colónias,
José dos Santos Cabrita e "Manuel Simões
Alberto, nos termos da 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 7 e 29
de Dezembro de 1938 e 1 e 2 de Janeiro de 1939_
Cap_itão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do regnnonto de cavalaria
n.? 7, António Xluria Xlen des,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n_~ ~8:404:, de 31 de Dezembro
de 1937, por ter
atlllgl(lo o limite de idade, dovendc ser considerado
nesta situação desde 24 de Dezembro de 1938_
(Visada. polo Tribunal de Contas com a anotnçllo do não serom
devidos omolumentos,
nos torm'os do decroto n.? 22:257).

Major do extinto quadro auxiliar do artilharia, adido, na
fábrica
de equipamentos
e arreios, António Alonso
Pereira,
nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-loí n.? 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta.
hospitalar de inspecção, de\'endo ser considerado nesta
situação dosdo 2G de Dezembro de 1938_
Capitão do infantaria,
adido, em serviço no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, ::\Iário do Almeida;
nos termos dn alínea 1;) do artigo 31.° do docreto-Ici
n." 28:402 de 31 de Dezembro do 1937, modificado
pelo docrC'to-loi n." 28:4:84:, de
de Fevereiro
dl'

io
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1938, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Dezembro de 1937.
Capitão, da bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n.? ~, Olegário José Antunes, nos termos da
alínea j') do artigo 31.0 do decreto-lei 11.0 28:402, de
31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei
n." 28:4840, de 19 de Fevereiro de 1938, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 <lo Dezembro do
1937.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general da 4.a região militar, João
Fernandes Pires Moreira, nos termos da alínea c) do
artigo 31.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n." 28:4840,
de 19 de Fevereiro de 1938, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 do Dezembro de 1937.
(Vtsndas pelo Trlbunal de Couras, com fi anola~!io <lo serem
vtdos emolumentos,
nos termos do decreto II. 22:257).

do

Oficiais milicianos de reserva

Tenente Miguel Rodrigues de )Iagalhllis e alferes Alberto
José da Fonseca, ilIanuel dos Santos e José Maria elo
Castro, todos milicianos ele infantaria, licenciados, nos
termos do § 3.e 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 17 de Setembro de 1938 o 6,
9 e 6 de Janeiro de 1939.
(Anolada

polo Trlhunal

de Contas

em 21 do Janoiro

do 1939).

Reforma

Major, na situação de reserva, Joaquim da Silva Geraldo, nos termos da alínea a) do artigo 2. ° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de HJ37, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1939.
(Anotada

pojo Tribunal

de Contas

cm 24 do Janolro

do 1(39).

Baixa do serviço

Tenente miliciano elo reserva de cavalaria José Maria
Eugénio ele Almeida, nos termos elo~ 5. o do artigo 61. o
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 192G, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1938.
(Anotada

pejo Tribunal

do Contas

om 21 de Janolro

de 1(39).
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Por portarias de 21 ele Janeiro findo:
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas em 1 de Fevereiro

de In3n).

Adidos

Major, do batalhão de metralhadoras n." 3, Manual
Fer,reira da Silva Couto Júnior, capitão, do regimento
de mfantaria n. o 5, Júlio Alberto Gomes de Carvalho,
e tonentes: do regimento de infantaria n.? 18, Arnaldo
Alfredo Fontes, de cavalaria, da escola prática da
arma, António de Oliveira Cascais e do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar, da 3.:l Repartição
da 1.a Direcção Geral dêste Ministério, José Leonardo
Guedes da Silva, por terem sido requisitados para
descmpsnhar comissões de serviço dependentes do Ministório do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser considerados nesta situação, respectivam~n!e, desde 14, 12, 14, 17 e 4 de Janeiro de 1930.
Caplt~ls: do regimento de infantaria n, o 1:!, Raúl Fi~uelredo Rodrigues de Almeida o, do regimento de
l~fantaria n.? 20, José de Miranda Andrade, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serYJÇO dependentes do ~Iinistério das Finanças , na guarda
fiscal, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 13 e 12 de Janeiro de 1939.
Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano licenciado, do batalhão independente
de infantaria n'.o 24, Joaquim de Frias Coutinho, nos
termos do § 3. o do artiao 61. o do decretro n. 012:017, de
2 de Agosto de 1026, ror ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Janeiro do 1039.
11- PROMOÇOES
Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPor portarias

2.a Repartição

de 31 de Dezembro do ano findo:

(Vlsndn pelo Tribunal de Contas, com a anottl(i,lí.~().~~ serem (10vídos omolumentos,
nos termos do decreto n .......... tJ7).

Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, em serviço no ~finistério das Colónias, Alexandre dos Santos Majer.
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de 12 de Janeiro findo:

(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com a anotação elo serem de·
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.· 18

Alferes mi.licianos de infantaria, licenciados, os aspi.rantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Sebastião José Ramos de Almeida Rainha e Cândido
Alves, 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, contando a antiguidade, respectivamente,
desde 1 de Novembro de 1933 e 1 de Novembro de
1936.
Por portarias

de 13 de Janeiro findo:

(Visadas polo Trihunal de Contas, com a anotação de serem dovidos emolumentos, nos termos do decroto n.· 22:257).

Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.° e § 1.0
do artigo 37.° do decroto n." 21:365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro do
1938:
Regimento de infantaria

n.O 19

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, J osé Manuel
de Navais Santos Soto Maior.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Alexandre
Carlos Pires Mascarenhas.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Alferes milicianos veterinários, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos veterinários, licenciados, Rogério
Raiz, João Augusto da Rosa Azevedo, Carlos Augusto
de Oastro, Fernando dos Santos Furtado Coelho e
José Augusto Branco Pímentel.
Regimento de cavalaria n. ° 9

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, José da Mota
Marques.

2.' Série
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G9

L' companhia de saúde

AHere~ .milic~anos médicos, licenciados,
os aspirantes
a oficial nulicianos
médicos, licenciados,
Almiro da
Costa Lopes, João Augusto
Fernandes,
Ale::wndre
Alv~R, José Ferreira GOllçalves ela Costa, Alberto Pinheiro Moreira Amorim, J 080 Ferreira Gonçalves da
Costa, Augusto .J úlio Sapage, Azem iro Dias Teixeira
ele Carvalho,
António
Casimiro
Leão Pimen tel e
Afon~o José Meireles Ponee de Leão:
2.' companhia de saúde

Alferes milicianos
médicos, licenciados,
os aspirantes
a ofici a] 11l iIici anos médico", licenciados,
José Ubaldy
üa Silva Oliveira,
Alexandre
ela Silva e Manuel
Yieira Cantante.
3." companhia de saúde

AlferE's mil ician os médicos, Iicsnr-iados,
os asp iran les
a oficial milicianos
méd icos, licenciados,
Pedro Rebêlo Palhares
Caldeira
de Castelo Branco,
Manuel
~IUl'ia da Piedade
ela Co-t.a Correia, Luiz Pereira
Ortiz de Moutelano,
Júlio Correia Pinto, José Pedro
Rorta,J
osé Rodrigue,
Pablo,
.J oaquim Inácio da
Gama Imagillário,
J orge Rosa de Oliveira,
José
Bento <la Yeig'a Otolini 'I'ravassos Ya,ldez, José Carneiro de Sousa Dias, Raúl .J orge Palma de Figueired o, Serafim Casanova Alves, Rui Hasse Ferreira,
.J osé Pereira
de Macedo,
J oão Gonçalves
Coelho,
Amândio Ortiz Ribeiro elo, Santos, Vasco Coelho ela
Silva, J oão Silva Santos, Henrique
da Costa Alemão Teixeira,
Eduardo
Teixeira
de Sousa, Carlos
Eduardo
Castelo, António
Restani
Pinto,
Alfredo
Luazes ~Iayer,
J osé Maria
~Iarques
de Almeida,
Diogo de Faria e Silva, Alherto de Vasconcelos X 0gueira de Lemos, ~Ianuel Pacheco Botelho Júnior,
Francisco tle ISa.les ele Barros e Vasconcelos Esteves,
Fernando
Vítor Henriques
e Castro, Fernando
Simões da Cruz Ferreira,
Fausto Jaime Campos Cansado, Adolfo João Lalimeyer Bugalho,
Ernesto Moreira,
Ca rlos Silva, José Alrniro
da Silva, Kirio
Yigeant Gomes da Silva, Con8tantino
)Iarques
Paixão, ]Tel'uando Manuel
de Som;a, Moisés António
Baião da Siha,
Lúcio ~Iadeira
Cabral,
Joaquim
~IartinH, Artur Fernandes,
Ya8CO Urpina Chamusco,
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Alberto
Trindade,
Autónio Alarciano
Acabado
J
nior, Teófilo ,:Martins dE' Oliveira, Luiz da Conceição
Carvalho Yiega:;, ,:Malaquias. (la Costa Lobato Pirnentão, Francisco rIosé de Carvalho Ferreira Crêspo, Alhano da Encarnação
Coelho, Guilherme
Rodrigues
'I'ralhâo,
Afonso Alfredo
'I'avares, :Mário Gonçalves
Cidrais, Manuel Baguinlio, Manuel Loução 'Martins
Júnior,
Teófilo J oaquim Salvado,
.Alvaro Joaquim
Gonçalves,
Adriano
Yiegas Salema,
Jorge Mouri'io
Garcês Palha :Moniz Pereira,
José J acinte Cutileiro,
António
Eduardo
Vi eiru, Antóuio Amado Can10,;0
de Freitas, ,~Ianuel Augusto Fernandes IMecleiro~,
.Tosé das Neves 'I'avares;
José Ribeiro
(la Co-ta
Branco, David Cohen vou Bouhorst, Luiz António ele
.Audiad e, António
ela Silva Pires,
Manuel Camilo
Canteiro,
José Frunr-i-co Jorge Botilheiro,
Eugénio
)IelHles Ferrão, Fausto Leitão Harbosa , Arsénio Luiz
Rebêlo Alves Cordeiro, António Gomes de Almeida,
António
Domingues
(los Santos, Joaquim
Gambo-i,
Francisco :Maria ~Iellluía(1es ela Cruz Sobral, Leopoldo Fernando
<los Santo,; Figueiredo,
J'a ime (la
Cruz Bacharel,
Carlos Sebastião
ele Pontes
1Jt'<;'<1 ,
Alexandre ~IarqlH" Teixeira,
Raúl Uuerreiro,
Fernando Xavier de ~Ieneseil Belarc1 da Fonseca,
Luiz
Pereira Dias ~Ialheiro,
Eduarrlo ,I úlio Marquea Per(ligão, )Iário
Silva J aquet, João J'o-é do Amaral,
.Ioaquim Rovisco Ribeiro, Abílio da Costa Mt'nde~,
J'osé Francisco
Farinha
'I'avares,
António
da Luz
Silva, Franeisco
António
Contente
Fe1'llHnc1es, ~U"aro RE'lDígio lle S()u~a, ·~Iário ele Ro(lrigues Canlo"iO,
.Io~.é Xune~ li'l'anl'o, Joiio .Iosé Pita (la Rilv.a, .IoRé
Fernanr1e~ ,de~IagalhiiiR
e ~Ieneses, António J arinto
NUlle,; r1E'Ya~(,olleelo~ ~Inl'llues, .Io~éMaria
Simões
ele ,Carvalho,
Franl'is('o
)Jnria YiC'l'hi Pinto Coplho,
J osé ,~Iaria Torra(lo Rnl'roso, ,Ioaquim Pereira
Pi.menta r1e Castro r1e üarYalho, Eugéllio Zeferino Pereira, Alherto
~Iarque~ Cal'(lo~(), li'ernnur1o Afonso
3IarquE'~, Clarimunr10 <juelles Emílio, Alvaro :Filipe
(la FOllseea, ~IHJlut'l Est(>ye~ Brillra,
:Manuel NuuE':>
Félix Hiheiro, Yítorelt'
)J elo Gon<;,nlves, ICarlos Alherto Freire ele Oliveira, António .Aln's Vieira, Jou<ruim August"o (le Sousa ele Ahreu Loureiro, António
(la Silnl e Sousa, Fl'all('iq'o
~I(1J·ia (le Toronha Pereirn E' Lorena,
,Ioiio l{olll'igues
rJ'ranra'l e Antóllio
Tjeal Bravo.
ú-
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Alferes lUilieiarl os f armaceu' t iicos, l'icsncrac
iad os, os a 'ilH,
rant .'.
ea a ofiCIal
"
l'ICeUC'la
iad os
1 . lUI'1"icianos l'íarmncêuticos,
A
c menco
t d (O C armo Santa Marta e Fernando
Betten- '
our
os Santos,
'o

'

Por portas-tas de 1.J de Janeiro findo :
(Vlsorlas pelo Tribunal
vides emolumentos)

T

do Ccnms , com a anovação de serem dotormos elo decreto n.? 22:257).

110S

Quadro da arma de infantaria

e~.ente.coroneJr
o major de infantaria,
adido, em ser1<;0 no ~Iinistério
das Colónias, Eurico da Silva Baltasar Brites_

.
Regimento de infantaria n.· 4
C a})ltão
do se'n "1<;0 d e a dmi
d
ministração- IUl '1'itar,
o mesmo

serviço

Hermenegildo

Chaves

Regimento de infantaria

o t onen t e
de Paiva.

n.O 14

Te~e~te-coro.n€'l, segundo comandante,
o major de infanUlllU,da direcção da arma, Carlos Fragoso do Hio Carva ho.
Batalhão independente de infantaria

~alitão
(O

n.O 24

do serviço de administração
militar, o tenente
mesmo serviço João Joaquim Vicente Júnior.
Batalhão de caçadores n. ° 3

Tenente-coronel,
comandante,
o major, do batalhilo
caç:adorcs n. o 9, António de ~Iagalhãis Cerqueira
Queiroz.
Distrito

de recrutamento

Ooronel, chefe o tenente-coronel
taria n.? 14,' José da Costa.
Regimento de artilharia

Capitão, o tenente
)Iuchado.

de artilharia

e reserva n.· 14

do regimento
ligeira

n.? 3

José Frederico

o tonente coronel
dos Santos.

Direcção do Serviço Veterinário

da Silva LObo.

da Silveira

n.· 8

de

cavalaria

Militar

Major veterinário,
o capitão ,'eterimíl'io,
pendente
do artilharia
de montanha
Alfredo

de infan-

'

Regimento de cavalaria

('orouel,
comandante,
Teodorico Ferreira

de
de

do grupo inden." 12, AlberíD---
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1.. companhia de administração

2." Série-

militar

Major do serviço de administração
militar, comandante,
o capitão do mesmo serviço Francisco
da Nóvoa.
Depósito geral de material de aquartelamento

Capitão do serviço de administração
militar, o tenonte do
mesmo serviço Artur de A touguia Machado Pimenta.
Adido

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente'
do mesmo serviço, adido, no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
Alberto Correia Leite
Carneiro.

P01'

portaria de 20 de Janeiro findo:
(Visnda pelo Tribunal
vídcs emotumont.os,

do Contas,
nos termos

com a anotação
do sorom dedo docroto n, o 22:257).

Nos termos da alínea a) e § LOdo
do artigo 37.0 do decreto n." 21:365,
1932 :
Regimento de artilharia

artigo 35.0 e § 1.0
de 22 de Abril de

ligeira n. o 5

Alferes milicianos veteriuários,
licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos
veterinários,
licenciados,
Teófilo
Lopes
Frazão , António
Alexandre
da Costa Ralo,
Manuel ~loroira Jacob, José David l'4imõcs e Horácio
N obre Brilhante Simões.
1.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos
médicos, licenciados,
António José
Braz Regueiro,
Adelino Príucipe, José Manuel Pinto
de Sousa, Gemeniano Augusto de Oliveira, Eurico da
Silva Esteves,
Álvaro Pereira da Costa Bastos, José
dos Santos Carvalho, .João Ferreira do Sousa, António
Augusto Farinhote,
Abílio Maclmdo e Mário Botelho
Gonçalves,
2.' companhia de saúde

Alferes milicianos módicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos,
licenciados,
Artur Pereira
Pinto da ~ih'a Ribeiro, Rui Gonçalves Cunha, Artur
Cordeiro de Almeida o António Pereira da Costa.

:2," Série
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3," companhia de saúde

.Alferes
fi ' 1nnT'~c,l~nosmédicos, licenciados, os aspirantes a
~e c~, mlllCH1,nosmédicos, licenciados, José Augusto
L
atos Botiea, J oaq uim Delgado, António de Souto
N es, flres da Silva Gouveia, J osó de Freitas, Júlio
? re e il[edciros, Abílio Alberto Machado Madu~Ol~~,
Domingos Pulido Garcia, Júlio Ferroira Consaan ino , José Damião França Félix e Santiago do
oousa Pontes,

°b

Por portarias

de

21 de Janeiro findo,'

(Visadas pelo Tribunul de Contas, com a anotação de serom devides emolumentos, lias termos do decre to n,· 22:257),

I nspecção da arma de aeronáutica

'Corou
A e"1 o tenento coronel
ntómo do ~ousa Maia.

de aeronáutica,

inspector,

Base aérea de Tancos

Tonente·coronel, supranumerário, comandante, o major
d~ aeronimtica, do grupo independente de aviação de
plotecção e combate, Francisco IIigino Craveiro Lopes, nos termos do artigo 80,0 do decreto n." 17:378,
~e 27 de ~etembro de 1920, conjugado com o artigo 31.°
o Acto Colonial.

Ministério

da Guerra _La Direcção

Por portarias

de 23 de Janeiro

Geral - 3,a Repartição
findo:

PrOl~lOvidoRaos postos a seguir i~dicado:-;, nos te:;ll1os
do artIgo :33,0 do decreto u." 2l:3ô~, de,22 de Ahril de
1932, continuando na situação de hcenClarlos em que se
encontram, os seguintes cadetes:
A_

aSlliranteR a oficial milicianos de engenharia,
para as unidades a que pertencem:

Do batalhão de pontolleiros, pril~leiro sargento António
Ferreira Pinto Hastos ; elo reglllJento de telegrafistas,
soldado 11. 363/3ô, Carlos Peixoto Nuues ; do regimen to de sapadores mineiros, soldudo li,o 915/33,
0
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2.' Sério

Erluanlo Maria ele Brito 1(elo e Castro Albuquerque
da COHta Salema ; elo batalhão
rle poutoueiros,
~oldado u ." 235/37, João Augusto Rêgo Bayam Jú,niol';
e para o reg-in1ento (le sapadores nnneiros, suldarlo do
regimento
de telegrafistas,
u." 001/34, Fernando
Vasco Costa, contando
todos a antiguidade
desde S
de Outubro ele J 938.
A aspirantes
a oficial milicianos
unidades a que pertencem:

médicos,

para

as

Da I." companhia
de saúde: soldados 11.° 71(34, ~Ianuel
da Silva Pinto, u." 05/;3:3,Fraucisco Almeida Sobral,
n.? 25/33, Carlos Augu~to Gonçalves Areias, n .? 69;;34,
.Jouo Reseurl«,
11.° 185j:3:1, ~Ianuel
da Mota Belo,
11. o
20/;3:3, Manuel ~IeHquita
Guimarãis
Júnior,
n .? 497/28, Carlos Leitão de Carvalho, u.? 91;;n, Artur Luiz Barbosa Júnior,
n." 94n:~, ,TORé AUg'tl'lto
Marfins
Peres, n.? 29/3:3, ~Ialluel da Silva Ribeiro
Esteve- e n .? 161(36, Carlos .To,;é ~Ionteiro Guimarã is
de saúde: soldados
Ponce (le Leão; <la 2.a companhia
n.? 51/3:3, Bento Rodrigues (la Silva Marques,
11.°
60/3:-3, Alberto Garcia, u.? 16;:3:3, A..(hiauo António
Reis, n." 77 ;:):3, Jo"é de Oliveira Firmo, n ." :-31/a:3,
José Tôrres Lopes; da :3.a companhia
(le saúd e: primeiro sargento Pedro ~IaIluel Posser Madeira Pinto,
segundo -urgento Frederico
J o~é Vitória Pereira e o"
soldados
!l. o
48j:34, Jorge de ~Iedilla Mouj ardiuo,
n ." :31;:3:2, A.ntónio Dias Yiegao>, u." 4:39/~n, Eugénio
X eves .I úuior, n. o ;J9:~/3:2, An tónio .Toaquim A lves
Filipe, n .? 2V3G, Vítor Serra Pena Carvalho, u." Tii/
32, I(lálio Ferrf'irà (lf' Olinira,
11.° tl1j:la, Honí(·jo (1.t
Luz Brito, n." 7,j;:13, Vasco da SilYa Loureiro,
!l." HI'I
34, Joào Chave,;; Uuilllarãi",
n.O lOlj:3+, Cal·1o,; Heurique ,) orge, 11." 129/:35, ~Iál'io Hibeil'o l"reire lhw~,
n. 2:17/:~4, Humherto
da Siha Pe:-ltana, 11.° D4r;rl,
João Alltune.., Cruz Leal, n.O 91/:::1, .Augusto l"iguel1'edo Irel'lHuules, B.O J1n:), lIÚl'io '1'olllaz da ('o..,tu
RO(llH" n." 21i/a:3, .Torge Ll:'itão Baela
~ PVP~, n." :12/
;1H, ,} ailll!'
AllgUt>to Cronl'l'
Cple~t i1lO (la ('o,.;ta,
tl." 20lir~:),,.Jo,,é Xobl'e Lei!i'io,
H.O :J,jG/:n, .Toão ~Iar<tUf''; (lt· Mato,;, !l.0 74/34, .To~é Finto Simõe,;, 11.° 2H4,'
:):3, ~fultupl },"1errelm SarUfal1tl, n." 2.')7/:1:1, .J o~é ~Ial!in,;, 11." 4!)':14, ():;( ar (Ie Campo" Frag'o,;o,
11." 1 :OHti/
28, .To,,{>(1p Butros l>into Basto,;, n." 2.-)0/:1:1, Lt'opol(lo
U
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:M:ai~r, n.? 17G/:34, Gustavo
Jorge de Betteucourt
IgreJ as, n. ° 179/34, Fernando
Pais de Vascoucelos,
D.O 267/33, Jouo de Gouveia, 11.° 13;:34, Eduardo
Albedo Monteiro
Grilo, n .? l(j:J/3:3, Artur
da COlita
Neves Novais, n ,? :357;:12, Rogério da Silva Soares,
n.o_ 166/36, Lourenço Alve« Dias Pacheco, n ." 216/3:3,
Joao. Auguflto Ribeiro, u." 56;:31, Fernando Sequeira
AgUIar, u." 313j:lZ, João Moniz ~()gueira,
n." 410/29,
.Tosé Correia da Cunha Júnior, n ." 211/:34, Augusto
Toledano
Le:'io Ezagu:,',
n ." :2-1:5/3:3, Alexandre
de
Campos de Azevedo
Batalha
u." 13:1:;;3;), ~Ianuel
l)~iva da Rilva Ramalho,
n ." 6'113:3, Humberto Filip?
VIlar,
n .? 181/:34,
org~ Luiz
Nóbrega
Araújo,
n." 12:3/3:3, Manuel Belltes, n ." 2:30/:3:3, ~Ianuel Rodrigues, n ." 5/3;3, Guido Lacomhe, u." 1=35/:3:3, Henrique
(la Veiga ~1alta de Paula 5ogueira,
)l.O 204/3;),
~Ianuel J'osé Fernandes,
n .? 279':\.), Adriano
Augusto
:Martins Amado,
n .? 20Z':\4, 'Bernardo
(le Sousa e
Faro e 11. o 1:lOl/2fl, Henrique Hsnriqaes Flore", contando todos a alltigui(bde
desde 17 d e Setembro de

.r

19;38.
A aspirantes
as unidades

a oficial milicianos
a que pertencem:

veterinários,

para

Do regimento
de artilharia
ligeira n." .J, pri~lleiro sargento .José de Ol iveira Carvalho;
(10 regnnellto
de
cavalaria n ." 2, soldado 11.° .,):3:1,:3:3,l·'erllando Borges
(le Melo' , elo r€'O'illlento
(le ('uyuInria u." 7, soldado
n
n." 54a;:H, J'oaquim Lope- (JuPlxo ; (lo 1't'gimellto (h·
cavalaria
n ." 9, solclaao !l." 774/:1'7. Antônio
Guerreiro;
para a hataria
(lp artilharia
rle (ll'fe~a móvel
(lp ('o~ta 11.° :1, () ~ol(1ndo (ln hatalkio
iJHlppendentp
(lp infanturia
n.O '24, 11." ;~m):{'2, .r()~{> Taxare:; (la·
Niha, C'olltalldo to(los a allt i~'ui(la(le des(le 17 (le Netem hl'o (le HriS.
'
A a"pirallte~
a oficial mili('iallo"
fal'ma('êuti('o~,
puru a ulll(lacle a <p.H:' pt'l'tt:'JlI'elll:
Da a." ('ompanhia
(le saú(ll': "ol(1nllo n.O 104;:34, .T()~é (1('
Awlar
(lc .Almei(la Hiheil'o,
n.O 1O.')I;H, Samuel
Duartl' Fl'T'l'pira. 11.° 2(j:~':n, .Jo"é Ho(lrigucs
Pontps
jIu('e!a,
li."
8 ;l.f, Luiz Ni1n1 Sar(lo, n.o 71/3G,
A.luír.io (la Cruz ~Ianllll'~ 1.1:':\1\ ll.'· 3000'2, .Toão Ca~-
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17 (le Setembro

Promovidos

contando
(le 19;j8.

todos

aos postos a seguir
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a antiguidade

indicados,

1l0R

desde

termos

(1a alínea a) elo artigo ;i;). o d o decreto n. ° 21 :365, de 2:1
de Abril de 19:32, continuando
na situação de licenciados em que se encontram,

os seguintes

A aspirantes
a oficial milicianos
unidades a que pertencem:

cadetes:
médicos,

para

as

Contando a nn tiguidade
deRt1e 4 de Retem bro de 19T7,
o" soldados rla L." companhia
de saúde, n .? Z:{j:{],
António
Coelho de Sousa Oliveira
Júnior;
ela 2. a
companhia
de saúde, n. ° 130/a2, Armando
Cardoso
de saúde, H." 1046/
e Albuquerque
; da 3.30 companhia
28, Acácio Loureiro ela Cruz e Silva, n." 310/29, António do:.; Santo» e SilYa, 11.° 195/32, António Barroso
Cristina, n ." 481/31, Baltasar )1oreira de Brito Bivar
Velho {la Costa Branco, 1J. ° 408/29, Francisco
Pires
Marques Ramos, n.? 1110/28, José Francisco Nunes
Guerreiro,
11.0 461;:30, J 08é Augusto
Pinto Rocha,
n ." :376/31, Joaquim
Augusto
Faclia e n .? 381;:32,
José Cruz Costa.
Contando
a alltiguida(le
desde 4 ele Out ubro de 19:37,
o primeiro sargento ela 3.3. companhia
de saúde, António José Barbosa (le )Iatos Chaves e os soldados ela
2.30 companhia (le saút]e, 11.° 2G2/;n, Manuel Florentino Matias p (la ;l.n conrpanhia
de saúde, n." 204pn,
Eugénio
de )1irUlllla Rodrigues,
u." 380/32, Fe liciauo Falcão, 11.0 4:1:3/29, António Silveira dn Rosa,
n .? 49G/31, Manuel Faria )lagalhilis
Ferreira
Pinto
Bastos, n ." 469;;n, João Bap tistn Coelho c n.? 51/:11,
J'osé Garibaldi
Ol iveiru Brou.
Contando a nnt iguidatle (le~{l!' 3 (lr Novembro de Hl37,
OR soldados
(la 1.30 companhia
tle saúde, n .? 206/~9,
Artur
Alberto
Maldonado,
P 11.° 186/aZ, Amadeu
Lôbo Nogm'ira da Costa ; ela 2.& companhia (lr saúde,
n.O 28B/30, AUp:URto Ezaguy {la FOllscra, e 11.° 199/:~2,
Abel Conrlesso Dual'tp e cla :l.a ('{)]npallhia (lI' ;;núcle,
11.0 BO:~/27, :Malluel }[al'lju('s
Pinto, n.O :\lB;:32, Diclo
Davitl dr AfollSel'a Aguiar,
,)1.0 127/29,
.Tosé NUlH'S
Vaca R, n.O 623/30, Allwrto António {la Rosa, H.O (j:12/
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~10,,António
de Sousa Ferrpira
Morais, n ." 279/32,
Jo~e Jal'qU€S e n ." 2:20/;32, Francisco ~Iarljue:-\ CUlJa'\.
A aspirante
a ofit-ial miliciano
unidade a que pertence':

yeterinário,

para

a

regimento
dp artilharia
ligúrn
n
4. ~olclado
n.o. 8661=10, João Orvalho Teixeira, r-outanrlo a antigUldade desde 4 de Hetelllbro de 19~7.

Do

.?

A aspirante
a unidade

a oficial miliciano
a que pcrl.en ce:

Da :3.a companhia
de saúde,
Rosch da Graça, contando
Setembro de 19:17.

PO/'

portarios

de

:]1

farmacêutico,

para

~ol<1ac1ou." 0:);:J4:, Gaspar
a antio'ui(lac1e de:;c1e 4: (le

de Janeiro

,..,
findo:

Prollloviclos aos po-tes adiante ind icado«, uo- t armos
do artigo :1.).° do del'l'eto n ." 21::1(5:), (le 22 ele Abril (lp
19:J~, contaudo as antitruidndes des!le a, rlutas que lhes
vão atribuídas,
os ..,eg~lintes cadetes licenciados:

A aspirautes

a oficial milieiullos

de infantaria:

Contantlo a antig'uidade
tlescle 8 de Outubro ele 1938:
para as unidade- a que pertencem;
elo regimento
de
lllbntaria
n ." 2, soldado n ." .)07/ ;3;3, Joaquim Augusto Jacinto'
do reo'imento de iufauturia
n ." :3, sol1
la
u." 509/36, Henrique
Amaral Nunes; elo regImento ele infanturin
n ,? 12, :-1o],hc1o n ." :)90/:36, Ju-é
Paiva
Di n iz : (10 rezimento
!le intantaria
u ." 1:3,
soldado n .? 5'~8t=34:, .José FirJlliJlo Martins
Baptista
Faria;
do rerrimento
de infnutar ic n." 17, soldndo-,
n ." 8;3t:1;~, Jàilo <1a Xatividacle ~hlvi'io e n:o -12.)f3~,
Artur da Palma Viçoso ; do reg'uuento de infnntari a
n. ° IR, soldados, n. ° D:j6 /=37, Frunr-isco de Sousa Pi:lto
Cardoso ~lf1chad(), n." 1:007/:37, Alexau(lre
J fi nell'() ,
e n.O 1:401/36, .Toão Simões Yilhena;
elo regimento
ele j,nlalltaria
n.O lH, solda elos, n." ():3.-l-/:3G, José )Iaria
ele OliYl'irn. Uouveia e n.O :j:37 (:$1, Henri(lue
Air10s
Pereira
Lelllos; elo reO'imento de infantaria
n.O 21,
pl'_iJll:il'o ('aho n.O G10/:Hl, António
Paixão
Saraiva
Rlbell'o e sol(hulo n.O ;)nÔ, Joaquim
dos Hanto" Uo-

a°

,,..,
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mes; do batalhão independente
de infantaria
u." 23,
soldado" n ," 289/37, Manuel Machado Cota e n." 290/
a7, Hélio Guiod de Castro; do batalhão
indepen(lente de infantaria
n.." 2±, soldados, n ." 375/36, José
Luiz Rebêlo, en ." 406/36, João Raposo; 1(10 batalhão
ele caçadores n .? 2, soldado n ." 12/;3:3, Carlos Alberto
Ribeiro Tasso de Figueiredo
e do Jiatalhão ele caçadores n ." :3,solc1ado n ." 103/:36, Júlio Augusto Pereira
da Silva Reis ; para o regimento
de infantaria
n ." ?:
o soldado do regimen to de infantaria
1, n .? 1:323/
;H, Aníha.l Vicente ,),fartinho;
para
regimento
de
infnntariu
u." ;{: os soldados
do regimento
de infantaria u." 1, n.O 1:428/36, Aristiuo
'Pielas Fraga,
e
do regimento
ele infantaria
n .? 18, n ." 1:138/34, J oaquim Ferr eira e n ," 1 :240/3;), Manuel Riheiro : para
o regimento
de infanturin
n .? 7: o primeiro :-;argento
graduado,
<10 ('orpo ele cadetes elo exérr-it o, Manuel
António rl a Costa Botelho e o' soldadns, do regimento
de infantaria
n ." 1, u." 1:3:?0j:lJ,
LuizManuel
Pinto
de Albuquerque
e do regimento
(le infantaria
n .? 5,
n ," 9+1/;3(;, António -Iosé ele.~esquita
Quintela;
para
o regimento
de infantaria
n." 9: o soldado elo reo-imento de infantaria
n ." 18, n.? 287 f=H, Octávio T~ixeira ele Oliveira;
para o regimento
de infantaria
n ." 10: o soldado do regimento
de iufantmia
n." 18,
n .? 1:1-U/34, Joaquim
Ferreira;
para o regimento
<le infantaria
n.? 12: o soldado do regimento
de infantaria
n ," r), n." 840(n, Alfre(lo António Moura de
Azevedo ; para o regimento
<le infun tm-in 11.° 13: ()
soldado do regimento
de infantaria
n ." 7, u." 10/37,
Vítor Agostinho
ele Mendoça Frazào;
para o regimento <le infantaria
n." 16: () ~{)lda(]o do rC'g'imellto
de infantaria
n" 1, n" l:,1~27/:36, .T o~~ 80are" de Calllpo~ Banrleira;
para o regimento
de ilJfantaria
n" 17:
os ~oldaaos (lo regimento
<le inIantaria
11" 1, n"l
:890/
;1;), António Gil e n" Z:'27ü/28, Leonel Tayares do
Canto Taveira; para o regimento <le infantaria
n" 19:
o soldatlo <10regimento
<l(>intalltaria
n" ~o, 11.° 118/
!3:?, Ac] elino Pessoa dos San tos; para o regim enlo (1 f'
Íllfnlltarla
I}," :20: o ~oldac1() <lo }'eglmellto
dl' infantaria
1!), n" 7;3:5/:37, Burieo SeYf'ro ~le Carvalho
~al<1allhn.; para o l'l>gimellto ele infantaria
n" 21: (h
~()lda<lo", tIo regimento de infalltaria
n.O 1, n.O 1:438/
;)n, .T()~~da Fou"ecll Bizarro e (lo regimento
tI!' infantaria n." :1, Il.° 87.1/:1(;, .Jorge .Tanlim de Oli\'t'ira

II"°
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Pcnces de Carvalho;
para o batalhão
de caçadores
n .? 1: os soldado-, do reo'imento de infantaria
n° 2
n ," .409/3!,.:llaurício
doe-Xa~cimento e do regim~nt~
,de mfantana
n ." 5, n ." 1:0-:1:9/33, -Mário Soares; para
o batalhã?
ele caçadores n. ° 3: os soldado',
do regimento .de infantaria n ." 1, n ." 926/37, Américo Oliva,
cl? regImento de infantaria n." 3, n.? 35-:1:/37, Custód:o José Lopes Carneiro,
do regimento
d·e infantana n.? 8! n.? 969/37, Porfírio Afonso da Costa Paiva
e elo re~'lmento de infantaria
n." 18, n ." 525/3G, .Manuel Bismark de :llelo; para o batalhão
de caçadores n." 8: os soldados ao regimento ae infantaria
n." 1,
ll:o l:H9/:36,
..Abílio Augusto Garção Alcar.a,
do regnnento de infantaria
n ." :J, u." 642/37, 11anuel Gonies Ricardo e do regimento
de infantaria
n." 18,
n ." 948/37, Vasco Amaro de Sousa e Silva da Co~ta;
para o batalhão de caçadore'
n. o 9: o 'primeiro <;[(1'gento graduado,
do corpo de cadetes do exército. POT~írio Pereira da Silva e 0:3 soldados, <lo regimento de
infantnria
n ." 1, n. 1:73:~j=30, Augusto 'I'eles de Utru
.:JIacha(lo e n.? 1 :86D /3:3, Henrique
Pessoa Lobato
Cortesão, e do reg'imento de infantaria
u." 5, n ," 823/
36, ,~lanuel Yieira da Luz.
Contanclo a antiguidade
desde 10 de Dezembro de 1938:
para as unidades
a que pertencem:
do regimento
ele
infantaria n ." 2, soldado n." 415/34, José Tramela
Conde; do regímen to ele infantaria
TI. ° 9, soldado
de inn .? 150/33, J osé Rebêlo Bastos; do regimento
fantaria
n.O 12, soldado n ." 664/38,
Manuel Faria
_.:\_('hando', do Teo·imento
tle infantaria
n ." 13, solaado
eIl.O 394/38, Alberto
:llachaclo da Costa; do regimento
de infantaria
n ," 14, soldado:", 11.° 207/37,
Antero
Coelho da ~Iota Hubert Dias de Sousa, n. 711/37,
Franeis('() ele 1Ielo Pe,>~anha Alcoforado,
e n.O 716/38,
Artur À(lelino Esteves Paz; do regimento
de infantaria n.O lG, ;.;oldado n.O 487/36, Manuel António;
elo
l'PginH'nto ele infantaria
n.O 17, solclado 11." 474/37,
FralleiRco Xavier ae ~leneses Rosa; do regimento
tle
infantaria
n." UI, sohlnLlo n.O 6-:1:9/38, João Salgueiro
l)essoa, t' ao regimento
Ih· infantaria
11." 20, so1da<1os, n." 704{:~8. António
Yitorino
Namol'aclo,
e
n.O 707nS, Fretleri(") ~allu(·11~olltes
Pereira de 1Ielo;
par~ o l'eg-illll'ltto (le infanta.ria
n." 2: os '-\ol(larlos. tlo
l'egunento
(le infantaria.
n.O 9, n.O 402/38, .João Meneles COrI'pia ele Painl,
e (lo batalhão
ele caçadore'
U
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n ." 2, n." :307/38, António 1Iarques; para o regimento
de infantaria
n .? 5: os soldados, do regimento
(le infantaria
n ." 1, n ," 1:138/38, José AUgWltO Luiz Lopetl, e do regimento de infantaria
u." 18, n ," 1:0D7 38,
José Silvério Lucena ela Silva; para o regimento
de
infantaria
n ." 6: os soldados, elo regimento
de infantaria u." 9, n ." 440/37, Joaquim
Bernardo
Tavares,
e elo regimento
de infantaria
n ." ]8, n .? 1:0ô5;:38,
José V'itorino 1Iachado;
para o regimento
tle infantaria n ." 7: os soldados, do regimento
ele infantaria.
n .? 1, u." 1:~ü;37,
JOtlé }Iaria. de Amaral
Leitão
Bernardino,
do regimento ele infantaria
n ." Ô, 1l.0 798/
38, José do Xailcimento
Azevedo, e do batalhão
de
metralhadoras
n ." 2, n. ° 40ô /38, Francisco
1Iendt's
Pereira;
para o regimento
de infantaria
u." 8: os 801dados, do regimento
ele infantaria
n ." IR, u." 1:078/
38, Evans João Luiz de Jardim Andrade, e n .? ]:75.');
:J3, David Orlando Alves de Limu ; para o n'gimento
de infautariu
n ." 9: o primeiro sargento gra(luaelo, (10
COl'PO de cadetes
do exército, ~lllgelo Sequeira de Sou~a
K eves e o solrludo do regimento
de infantaria
ll. ° G,
u." 774(:37, Adriano
Barroso Coelho Alves; para o
regimento
ele infantaria
n.O 10: o 1>01<.1a(10
do regimen to ele infantaria
n ,° 8, n ,° 824;37, Adolfo Higino
Ferreira
Veloso ; para o regimento
de infantaria
n ." 13: o soldado elo regimento
de infantaria
n ." 6,
n ." 833{30, }Iiguel Augusto Freitas de Sousa; para o
regimento
de infantaria
11,° 14: o primeiro
sargento
graduado,
elo corpo ele cadetesdo exército, H.ui Gusmão
Nogueira;
para o regimento
(le infantaria
n ." 15: (h
f;olda(los, (lo rt'gimento
ele infantaria
n,O 1, n ." l:~171
37, J o~é }Ianuel ela Cunha, e do regimento de infantaria n ." 4, n ." 486;:37, Oscar Augusto Uuern·iro Correia; para o regimento
ele infantaria
n .? lG: OH "ioldados, (lo regimento
de infantaria
n." 5, n.? 748;:3R,
Adalberto
Vieira de Castro, (> do regimento
lle infantaria
n ." 11, n.O 0~1/a7, ~ralluel Dario SeYl'ro;
para o regimento
de infantaria
n ,? 17: o soldado do
regimento
tle infantaria
n.O 3, n,O 867;:37, AntlÍnio
.Joaquim ('ortê:-; Lima;
para o regimento
,(1(' infantaria n," '20: o solda(lo do regimento
(h, infantaria
n,O 0, n.O 782, :~8, ,TOHé{jo(linho <le )[atos Sallla Rila;
para () hatalhão
<le ('açudores H,O 1: o primeiro
0;<11gt'nto g'l'a(luarlo, <lo COllpO(h· l'atletl'~ !lo exército, ~\.lltónio Estew" Júnior e o soldarlo do reg'iml'lllo <le ill-
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fantaria
n ." 21, n ." 389'38, :Manuel Ribeiro
Pinto
Bernardino
; para o l)atalhão de eaçadore:'\ n ." 3: o soldado do reg'imento
de infantaria
u." ,j, n .? 912137,
Eugénio Silio Peixoto do Couto Brandâo ; para o bntall~ão de caçadores n.? 4: os soldados, (10 regimento
(le.lllfantaria
n ." 1, u.? 1:149/:38, JOi1é Florindo JoaQUl1ll Fernandes.
e do reg-imento de infantaria
n ." 4,
n ." -±87'/~n, Américo Luiz de Al1lhac1e Yiegas; para
o batalhão
de caçatlore~ n ." 0: os soldados, do regimento (le infantaria
n .? 1, n ." 1:]59138. Raúl Teodomiro (le Chabv Satúrio Pires, e do regimento
de
infantaria
n ." :Y; n.O 747;:38, Fernando
Ribeiro Yalério ; para o batalhão de eaça(lore~ n." 8: o soldado
do regimento
rle infantaria
n ." 1, n ." 1:137/'08, João
da Cruz Quintino;
para o batalbão ,1e l'nçadores u." U:
o ,;olrla<lo elo regimento d e infantaria
n ." 5, n ." 78:)/38,
.T o~é do Carmo (ll' Ca.nalho Daun e 1,Orl:'11a; para o
bata lhão de metralhadora;:;
n ." 2: o" :-101(lados, elo regimento !le itllÍantaria
u." 1-:1:, n.O '1-l-pS, Herberto
de
~al'Valho Barroco Freire Rca-, e do reg-imento de
lllfant::nia
n ." 20, n ." 69. j08, Augu;:;to Amorim
Afonso, e para o batalhão
de metralha(10ras
n ." :j:
o primeiro
('a1)0 do regimento
(1e infantaria
n ." 18,
n ." 464/35, Mário Serra Dias <la.Costa Campos.
A aspirantes

a oficial

milicianos

(le artilharia:

Contando
a antiguitlal1e
lll;'sde 8 de Outubro {ll' 1938,
para o grupo de ariilharia
pe"a(la 11.° 2: o sol(h!lo,
regimento
(lI:' artilharia
ligeira
D."
:-L n.O 873/:34,
Amílcar !la Silva Cruz.
rara a~ uuidatle-: a que .pedl;'lll't'lll, o "oh1ado elo rt'gimentode
artilharia
lio'eira 11.° -!. n.O 12:)/33, Artur
(,
""1nüwa,
e elo o·n.lpo t">de artl ']]' lUrw a eaya Io n. ° <)~,
n. 7G/:34 Arnu~lldo ele Almeida Ginestal ~lachac1o;
para o' reg'imeuto de artilharia
ligeira ll.O 1, o ~olflaclo
110 rt'o'illlento de artilharia
lig'eira n.O ;3, n.O 878/34,
"
'
.
Dél'io Homallo Ferreira
e Siha;
para o grupo lll'Ilevenrlellte de artilharia
de montallha
ll.O 15, os 50](b(lo,;, ao l'eo'im en to
artilharia
ligt'ira
n. ° :~,
11.0 l:l:W(:rL
"Jo;-;é Fortllnato
lida de ~la('edo l;' do
]'~gillH>ldo (le artillwl'ia ligeira 11.° 0, n.O 61:)/:38, E.al'l~t() .} o~p J>ereira(la
Costa Barreto, ('ontando os quatro primeiro..; a alltio'ui(ln(le
rle"rle 8 de Outuhro de
1938 e o ü1timo (les(l~ 10 l11'Dpzpmbro de 1938.
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O

ar

ORDEM DO EXERCITO

82

A aspirantes

a oficial milicianos

N.o 2

2.' Série

de cavalaria:

Coutando a antiguidade
desde 8 de Outubro fIe 1938:
para o regimenio
de cavalaria
n ." 1: os soldados, (lo
l'egimen to de cavalari a n. o 7, n , o ~69(37 , Aurélio Gomes Seabra, e n." .378/37, Vasco António Salgueiro
Antunes
e do reg'imento ele cavalaria
n ." 9, n ." 256/
37, António Carlos Ribeiro c1t' Aguiar,
e ,n.O 775/37,
José Maria Barroso Coelho «[a Silva; para o regimento de cavalaria
n." 3: o segundo sal'gento, do regimento de cavalaria
n.? 7, Henrique
Alves Baptista
e soldado xlo regimento
ele cavalaria
n ." 7, n .? 580/
37, Pedro Leitão ,de Branco e Brito; para o regimento
de cavalaria
n .? 4-: o soldutlo rlo regimento de cavalaria n ," 2, n." 026(:37, -Ioão Luiz Xogupira
de Matos
Coelho; para () regimento
ele cnvalaria In.O 5: o primeiro sargento
gracluaelo.
elo C0l1pO de cadetes
rlo
exército, .Tosé Homem Proença.
Contando a antiguiclaele ,deí'ele lO ele Dezembro de 1938:
para as unidades
a que pertencem:
elo regimento
de
cavalaria
n." 2,soldatlo~,
n.? 370/38, Manuel da Cruz
Véstia,
e n ." 450(=37, José "'fasco l!-'alcfi'o Sacadura ;
do regimento
,de cavalaria
n ." -:l:, soldado u." 219(38,
Fernando
Júlio de Leite Antas ; do regimento
de cavalaria
u." 5, soldado n ." 265;:38, Joaquim
António
Gancho ;clo regimento
de cavalaria
n. o 7, soldado
n." 490(:38, Miguel Mário A(lriiio Sá Chaves; do regimmlio ,ele cavalaria
u." 8, soldado n.? 268(38, Domingos ele )lorai"
:Jlonteiro;
para o ]'('gim en to (le
c:walaria .n .o 1: ossolrlados
elo regimento
de cavalaria
In.O 7, n." ·:1:47(38, .To~é Pedro Queiroz elE' Brap:anç'a,
e n.O 494(38, Franklin
Figueira
Ferraz;
para o ;regimE'.nto fle rayalaria
n.O 2: o "ol(laclo do regimE'nto de
cavularian.o
7, In.O 584/:3.), CarIoR Penafol'tE' e .costa;
para o regimento
ele cavalaria
n.O 3: o::; soldadOR, do
reg'inncnto (le ravalarian.o
2, n.O -!08(37, .Turinto COlreia Pel'elig'fí<) e do regimento
de cavalaria
n,O 7,
'11.°482(:37, Jo"é Carlos (le Ahnei<ln E' Rousa Marque:;;
para o l'~gimento ,ele {'avalal'in n.O 5: o Roldado cl<l rE'gimE'nlo ele ravalaria
!l.0 2, n.O -!60p7,
Alltónio Maria dE' Vila" Boa,; Potp,,; para o reg-imen tor1e cavalaria n.O 6: oi'lolda(lo elo regimento
dt' cavularia
n.O 9,
In. 471(38, l!~ranriR(,o .To,;é rreixeira (1E'Aguiar;
para
o regiml'ulo
de eayalnl'ia n. 8: os RolelacloR elo r<'g'imento ,cll' cuvu]aria 11.° '2, 11.° 4:):)(38, }I'('l'ualldo )laO

O
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ria José de Lencastre
Araújo Bobone, e n ." 457/38
Carlo~ J acinto Raposo de Azevedo Carvalho;
e par~
o regmiento
de cavalaria
n ." 9: o soMado do regimento de cavalaria n ." 7, 01." 219/37, José Eduardo
Marques.
A aspirantes
a oficial milicianode Uidministração
militar,
contando a antiO'uidar1e desde Ide
Outubro de 1938:
o
Para as l~uiLludes a que pertencem:
da La companhia
d.e administração
militar,
s01da(10,;: u." 29D(34, Abíl~o Bastos, e n ," 368,:n, ~ol'berto Augusto de Sousa
"' arel a ; da a.a companhia
<le a,dministrar,ão
militar,
solebdos: )1." :3r~G, José Augusto,
n ,? 680/34, Fernando Carlos de Pus-os Psrei ra de Castro, e n." 753/
33, José l:Maria; pu ru a 2. a convpunhia ele administrac;:ãomilitar: os solduilos da :1.' l'OllljHl1llhia de ndruin istração militar, n ." ;~r~4,Augusto Lourenço, e u." 297/
36, Alberto .J erón imo (lu ~ilva.

Promovidos
a aspi rantes a oficial miliciano"
ele infantaria,
nos termos do artigo 35." elo decreto n ." 21:365,
de 22 de Abril dp 1932, contando a antiguidade
desde
a~ datas que lhes vão indicadas,
o~ seguintes
cadetes
hc€'nria(lo,;:
Contando a alltigllilhu1e
desde B de Outuhro(le
1938:
para as un idades a liue pertencem:
110 batalhão
inc1epen,(lente Ile infantaria
n .? 25, primeiro cabo n ," 290/
32, -Iaimc ~ale" Call1eira Leal, e sol (1:111 01'\ , n ." .):)0/36,
Filipp Jl'l'úllimo .Iurtl iru , e n ." 91Z 2D, Pedro António de ~ou~a; para o rt:'o'imelllo de infantaria
n." 11,
o soldado 110 reo'inwntot"'c1e infantaria
n ." 5, n." 909/1
:3(l, Grlnudo ~t'~'alla" Duart e , e para o regimento
de
iu íunturia n ." Ü, o :o.ohla(lo ao regimento
de infantaria II.":), u." 'j:-lli:j4, Júlio José .Jull(lueiro GOllçaly€,,,
aI' FrE'i t ao..;.
Contallllo a antigui(lade
cll'.~lle 10 ae Dl:'zeml)ro ele 1938:
para () reo'illlt'nto Ile infantaria
n.O 10, o soh!\ao do
r('gimPlltt~ til' infantaria
n." :), 11." 77P,/:3S, Luiz José
Cosmelli (le Ahreu.
lJara o halalhuo
<le ('a,(1(lo1'E''; ]].0 1, o snlllado do regimelJto t1e infantaria
n." 0, n." 87G/:3G, Alberto Fer-
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u a nr]o Pereira,
e 'para o bal alhâo de caçadores n ." 8,
() soldado do J't'gimelito de infantaria
n .? 1, n." 916/
:37, Raúl .Rosa Pôrto Duarte, coutando todos a antiguidade desde H ele Outubro de UJ:38.

III-COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERENCIAS

M nistério da Guerra _I.a Direcção GeralPai' port.irias

de 21 de Janeiro findo:

Regimento de infantaria

Tenente
vares

2.a Repartição

de infantaria,
Coelho.

n.O 3

no quadro

da arma,

Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
no quadro
quim João de Deus Figueiredo.
Regimento de infantaria

Cesário

Ta-

n,. 5

da arma,

Artur

Joa-

n. ° 14

Capitão

miliciano ele infantaria,
do extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro, J osó da Paixão Simões Snraiya.
Alferes chefe de banda de música, do regimento
ele infantaria n. o 21, José de Sonsa.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
no quadro
gues Aguinch a J únior.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Mourão.

no q uadro

Regimento de infantaria

Tenente ele infantaria,
Seguro Pereira.

no quadro

n>

16

da arma,

José Rodri-

n. o 17

da arma, Júlio Martins
n. o 18

da arma,

Batalhão independente de infantaria

Agostinho

n. ° 24

Comandante,
o tenente-coronel,
do batalhão
independente ele infantaria
n.? 22, Aníbal da Conceição
da
Costa o Silva Pinto dos Santos.
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n.O 25

Alferes miliciano de infantaria licenciado, do rezimonto
. f
'
b
d EI III
untaria n, o 20, A zostinho Pereira de Gouveia
.
e
'
por pe d 11'.
Batalhão de caçadores n. o 4

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Luiz Gamito
Dentinho.
Batalhão de caçadores n.O 9

Teuentos de infantaria, no quadro da arma, Alvaro
'
de
La Cruz Quesada :JIendes, e Acácio Borges da Silva.
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, José ele
Azevedo Xoura, Jorge Manuel Carregal Ferreira e
Armando Rosa da Silva,
Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, António Rodrigues Amorim.
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, António
Cupertino Guerreiro do Brito e António Leite Pais
de Faria.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, João
Duarte Monteiro Duque e Manuel ela Rossurreiçâo
Vicente.
AI~eres miliciano de artilharia, licenciado, Alfredo Elísio
(ion~ah'es.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Tenentos milicianos de artilharia, licenciados, Francisco
de Sena Esteves do Oliveira o Gabriel J osó dos Santos Júnior.
Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engenharia, da inspecção das tropas e serviço de pioneiros, Luiz Vitória da França e Sousa.
Capitão miliciano de engonharia, licenciado, Alfredo
Ventura Ferreira Brandão.
Tenente miliciano de engenharia, licenciado, l\Ianuel Guilherme Tavares Cardoso.

•

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 2

86

2.· Série

Regimento de telegrafistas

Capitão miliciano de engenharia, licenciado, Manuel Moreira do Amaral.
Tenente miliciano ele engenharia, licenciado, Abel Rodrigues da Silva Vieira.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
3.· grupo

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
Elias Joaquim Soares.

do exército

Base aérea de Tancos

Capitão de aeronáutica, do grupo independente do aviação de protecção e combate, Luiz Augusto Leão Teixeira.
Tenentes: de aeronáutica, do grupo independente de aviação de protecção e combate, António Rodrigues Costa,
J oão Jose Ribeiro Ferroira, João Maurício Fernandes
Espadanal, J oâo Maria Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho, Fernando Machado Soares de Oliveira e Sousa e Ernesto Armindo Felgueiras e Sousa,
médico, Augusto França Martins e do serviço de
administração militar, Luiz Alberto Soares de Morais
Carvalho.
Alferes, adidos, em serviço na arma de aeronáutica, do
grupo independente do aviação do protecção o combate: de infantaria, João Saraiva Côrte Real, Fernando Ferreira Pinto Resende e Viriato de Freitas
Viana Tavaros, de artilharia, Manuel Simão Portugal
e de cavalaria, Carlos de Pinho Oauclhas e Raúl Patrocínio do Almeida Cabral.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo independente de aviação de protecção o combate, Edmundo Ladeira Afonso Benades e João Francisco Jorge.

P01'

portarias de 28 de Jameiro findo:
Escola Prática de Infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Escola Prática do Engenharia,
Horácio Soares
Filipe.

2.· Série
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Regimento de infantaria

Ca~itão miliciano
ClCal'tno mesmo
os a.

n.O 8

de infantaria,
do extinto quadro espoextinto quadro) J 011.0 Baptista Meneses

Regimento de infantaria

n.O 12

Al~era~ do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 'Sscola Prática de Enzenharia,
Norberto Augusto
os autos Pinheiro.
'"
Regimento de infantaria

TeMnent~ de infantaria,
outmho.

no quadro

n.O 18

da arma, Luiz Joaquim

Regimento de infantaria

Ten~nte, do batalhão
de caçadores
reira, por motivo disciplinar.

n.· 21

n." 8, António

Batalhão independente de infantaria

Pe-

n.· 23

'renen~es, do batalhão independente
de infantaria n,° 22,
~ose Vaz de Carvalho, Joaquim Monteiro de Freitas,
Ianuol José Cardoso de Simas e Eduino Ramos.
Batalhão independente de infantaria

Cabitão, do batalhão independente
arlos do Rêgo Pimentel.

n.O 24

de infantaria

n.? 22,

Batalhão de caçadores n. ° 2

Capitão de infantaria,
da carreira' de tiro de Santarém,
Manuel Bernardes
de Almeida Topinho.
Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitão, do batalhão de caçadores
da Silveira e Lorena.

n." 7, Alfredo

Alberto

Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente, do regimento
e Sousa Bonchimol,

de infantari~ n.? lG, José do Põso
sem dispêllCho para a Fazenda N a-

cional,
Distrito de recrutamento e reserva n. ° 20

Exonerado
do adjunto, o tenonte, na situação de reserva,
J oão Morais.
Adjunto,
o capitão miliciano, na situaçüo ele reserva.
Gualtor Monteiro Alves.
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Comissão técnica de artilharia

Vogal, o capitão, do grupo de artilharia
Anibal Frederico da Silveira Machado.
Regimento de artilharia

pesada

D.O

2,

ligeira n.· 3

Alferes miliciano, licenciado, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, Emílio António Xlaldonado Pellen, por
pedir.
Regimento de artilharia

de costa n. o 2

Alferes de artilharia, no qnaclro da arma, Manuel Gomes
Madeira Guedes de Andrade.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.O 24

Tenente do serviço de administrução
militar, adido,
serviço no Ministério do Interior, Artur Gonçalves
Silveira, para os efeitos da allnea d) do § único
artigo 43.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
1029, modificado pelo decreto n. ° 19:175, de 27
Dezembro de 1930.
Grupo de artilharia

em
da
do
de
de

pesada n.s I

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, no
mesmo extinto quadro, Joaquim do Rosário Castela.
Grupo de artilharia

Cnpitão de artilharia,
Augusto Ribeiro.

pesada n.O 2

da Escola do Exército,

Cândido

Regimento de cavalaria n. o I

Capitão de cavalaria,
da Silva Gomes.

da 2.11 brigada de cavalaria, Raúl

Regimento de cavalaria n.O 2

Capitão de cavalaria, da direcção
J oaq uim de Castro Maia Mendes.

da arma, António

Regimento de cavalaria n.O 8

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Arsénio José
dos Santos.
Escola Prática de Engenharia

Tenente farmacêutico, do hospital militar da guarmçuo
da Feitoria, Francisco de Jesus Góis Oliveira.
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N,o 2

Batalhão de pontoneiros

Capitão de ono'
gen h'aria,
A rru d a,

l'
ibilid
em (ISpOI1l
1 1 <te1e, F«emane ] o d e

Farmácia Central do Exército

'r

Delegação n.o 5

e~ennto ,farmacêutico,
do hospital
e eja, António Alvos Saltão.

militar

da guarnição

Comissão técnica do serviço veterinário militar

VOf~'
o capitão veterinário,
oao António Lopes Alves.

da Escola

do Exércitor

a
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
p ra a pl'omoção a major dos capitãis de infantaria, no corrente ano

Ex.onerado
do \,0°'[11 o briaadeiro
de infantaria
José
To
o'
o'
\ ítor Franco.
Vogal, o coronel de infantaria
Ciríaco José da Cunha
Júnior.

Por portarias

de

2 do corrente mês:

Ministério da Guerra - 2,' Direcção Geral- L' Repartição

Capitão farmacêutico,
da Cruz.

em disponibilidade,

Júlio Augusto

Regimento de infantaria n." II

Capitão de infantaria,
Bustorff Silva,

no quadro

da arma, Pedro

Júdice

Regimento de infantaria n,O 15

Tenente do infantaria,
Lucena.

no quadro

da armn, Francisco

Regimento de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
cha Lopes da Silva.

n, ° 17

licenciado,

Regimento de infantaria

de

Joaquim

Ro-

n. o 20

Capitãis de infantaria
no quadro da arma, Manuel
Abreu Castelo nran'co e José dos Santos Ferreira
nior, ambos por pedir.

de

J ú-
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Tenente de infantaria,
de Carvalho.

no quadro
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n.O 21

da arma,

Jaime Pereira

Batalhão de caçadores n. ° 7

Tenente de infantaria,
no quadro
xandre Freire Garcia.

da arma,

Jorge

Ale-

Batalhão de caçadores n.· 8

Comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
em disponibilidade, Jaime Pereira dos Reis.
Major de infantaria,
em disponibilidade,
Inácio Monteiro
de Azevedo.
Batalhão de metralhadoras

Capitão de infantaria,
Braga.

n,> I

Raúl Ferreira

em disponibilidade,
n.s 3

Batalhão de metralhadoras

~Iajor de infantaria.
em disponibilidade,
Simões, por pedir.

Bártolo

Afonso

Base aérea de Ola

Alferes, adiJ.os, em 801'\'i<,:0na arma de aeronáutica,
do
extinto grupo independente
de aviação de bombardeamento: de infantaria,
Marciano Bonucci Veiga e Armando Correia Mora e de artilharia Horácio da Silva
Gonçalves.
Base aérea de Tancos

Alferes
de infantaria
adidos, em serviço na arma de
aeronáutica,
do grupo independente
de aviação de
protecção
e combate, Viriato de Preitns Viana 'I'avures, Fernando
Ferreira
Pinto Resende e J oão Sarniva
Côrte Real.

Ministério

da Guerra - Repartição

Por portaria de 25 de :-.:'"otembro do

Geral
mIO

findo:

(Visada polo Trlhunnl
de Contos em 2H de Janeiro (lo 1939. São
devidos emoluuieutcs,
nos ternios do decr-eto n." 22:257).

Nomeado, por urgente couveniôucia
cida por despacho ministerial
de
ano findo, o capitão de infantaria
Rodrigues, para dcsoinpeuhar as

de serviço, reconhe~1 do N ovem 1>1'0do
Filipe da Coucoicão
funções do professor
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~~'~vis?rio do Instituto
Profissional
dos Pupilos dos
E~érCltos (~e 'l:'el'1'a e Mar; durante o impedimento
do
pro.fessor efectlvo do mesmo Instituto, capitão de infantaria Baltasar Simões Ferreira, nos termos da última
parte do § único do artigo 90.0 do decreto n." 18:876,
deo ~3 de Setembro
de 1930, e artigo 2.0 do decreto
n. 26:341, de 7 de Fevereiro de 1036 cumulativamente
Com . i~ênticas
funções que desempenha
no Instituto
FemlOlOo de Educação e Trabalho.

PaI' portaria

ele 26 ele Dezembro

elo ano finelo:

(Visada pelo Tribunal de Contas em 2il de Janeiro do 1939. São
dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.' 22:257).

No~eado, por urgente conveniência
de serviço, reconhecida por despacho ministerial de 5 de Dezembro do
ano findo, o tenente do serviço de administração
militar José Bento, para desempenhar
as funções de professor provisório
do Instituto Profissional
dos Pupilos
dos Exércitos
de 'I'erra e Mar, nos termos do artigo 141.0 do decreto n. o 18:876, de 23 de Setembro
ele Hl30, e artigo 2.0 do decreton. o 26:341, de 7 de
Fevereiro de 1930, cumulativamente
com o serviço
que desempenha
na comissão do contencioso militar.

IV -

Ministério

COMISSOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 13 de Janeiro findo:
Manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelos Ministros da Guerra e da Marinha, nomear para o cargo
de 2.0 tesoureiro da Comissão Central Administrativa
da
Lica dos Combatentes
da Grande Guerra o vogal supl~lto da mesma Comissão,
cidadão João Cardoso de
Oliveira, em substituição
do cidadão António Antunes,
que pediu a oxooera\ão
(la.C!uole cal'g?,. e nOffijear o
touento-coronel
de onzenharin
José Inácio de Castelo
Branco para o cargo d~ vogal suplente da aludida Coraissão Central
Administrati\"a.
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v-

AUMENTOS

Ministério

SÔBRE

O SÔLDO

da Guerra - l." Direcção

E DIUTURNIDADES

Geral - 2.a Repartiçao

Concedidas
as vantagens
de qno trata o decreto
n." 20:24:7, do 24 do Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sôbre o sôldo:

no otíclatenentes,
Setembro
de 10 por

Por' portaria de 11 de Janeiro findo:
(Visada polo Tribunal
vldos emotumonros,

do Contas, com a anotação do serem
nos termos do decreto n.? 22:257).

de-

Infantaria - capitãis,
adidos, em serviço no Instituto
Geogrúfico e Cadastral,
Raúl J osé Ribeiro Leite, José
Mari« Emauz Leito Ribeiro o Josó Vieira da Silva,
nos termos do artigo 20.0 do decreto-lei n. o 28:403, de
31 do Dezembro ele 1937, desde G de Janeiro de H)39.

VI-

Ministério
P01'

CONDECOPAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria de 7 de Janeiro findo:

Louvados
o capitão de infantaria, na situação de reserva,
António José Soares Durão o o tenente do cavalaria
João Augusto Pimental Feio Ferreira da Silva, porque,
fazendo parte da ~Ji8s110 ~Iilitar Portuguesa
de Observação junto do Exército Espanhol, tiveram comportamento heróico nos combates do sector RuI da frente
da Catalunha,
ondo morreram
no dia 4 do Janeiro
findo, honrando
assim pelo sou exemplo de valentia
e sacrifício
da vida o nome do Exército Português.
Estes serviços elevem ser considerados
muito impor-

tantes e extraordinários.
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Por portaria de 21 de Janeiro findo:
. Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
dar público testemunho de louvor ao
médico veterinário
da Câmara Municipal das Caldas da
~ainha, Joaquim António da Cunha e Souto, pela solicituds e completo desinterêsse
com que tem prestado os
serviços da sua especialidade
no regimento de infantaria
n.? 5, o que, denotando aprêço especial pelas institutções
militares,
deve registar-se
como manifestação
de muito
patriotismo.

Por portaria de 2 do corrente mês:
Louvado O general David Augusto Rodrigues pela. forma
inteligente como exerceu o comando da 4.D região militar, onde se impôs pelo seu prestígio e altas qualidades morais e bom senso, merecendo
assim a estima
dos subordinados
e mesmo da população civil, o que
confirma as suas excepcionais
qualidades
de oficial
muito distinto, reveladas
tantas vezes durante a sua
carreira militar.

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

Repartição

P01' portarias de 10 de Janeiro findo:
Louvado o coronel de artilharia Eduardo da Costa Ferreira pela elevada competência,
zêlo e muita dedicação com que regeu a 6. a cadeira (Balística externa e
Suas aplicações. Meteorologia)
da Escola do Exército,
onde, desde 18 de Setembro de 1922 até 20 de Outubro de H)38, exerceu as funções de professor.
Louvado o tenente-coronel
de cavalaria Higino Sanches
Ferreira
Barata
pela elevada
competência,
zôlo e
muita dedicação com que exerceu o cargo de mestro
de equitação da Escola do Exórcito, desde 14 de Dezemhro de H)29 até 20 de Outubro de 1038, e de que
foi exonerado por motivo da sua promoção.
LOllYado o major de artilharia Augusto Luciano Alves
pela muita compotõncia, zê lo e dodicação com que de-
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sempenhou as funções de assistente do laboratório químico da Escola do Exército, desde 14 de Junho de
1922 até 15 de Setembro de 1938.

Por portarias de 24 de Janeiro findo:
Condecorados com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal Militar, se acharem ao abrigo da alínea a) do
§ 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917:
Brigadeiro de engenharia António Alfredo do Magalhãis
Correia.
Capitão miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, Gustavo Adolfo Gouveia.
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de valor militar, com palma, o capitão de infantaria
José Esquível, por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal :\lilitar, se achar ao abrigo do § 2.° do artigo 3.° do regulamento para a concessão da medalha
militar, de 28 de Setembro de 1917, e do decreto
n.? 12:081, de 9 de Agosto de Hl26.
Condecorado com a medalha militar de prata da classo
de bons serviços, com palma, o capitão miliciano de
infantaria, do extinto quadro especial, José Rodrigues
da Silva Mendes, por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal Militar, se achar ao abrigo da alínea b) do
§ 2.° do artigo 8.°
regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, e elo
n.? :LO do artigo 13.° do decreto n.? 12:081, de 0 de
Agosto de 1026.

ao

Por portaria de 25 de Janeiro findo:
Condecorado com
de bons serviços
lio Alberto de
achar no abrigo

a medalha militar de ouro da classe
o general, na situação de reserva, JúSousa Schiappu de Azevedo, por se
elo § 1.0 do artigo 8.° do regulamento
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para a concesaão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, com referõncia
à última parte do artigo 10.0 do mosmo regulamento.

VII -

DECLARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Em confouiidude
com o oapítulo IV do decreto
n ." 9:802, de 16 de J'unlio de 192-1, declara-se que foi
nomeada
a nova com issâo central
da Cruz Vermelha
Portuguesa
para o triénio ele 19:39-1941, cuj a eomposição é o. s('g'llillte:
Presidente,
Henr-ique
.T osé)Iollt('lro
proprietário,
membro do cousellio
nenierência.
Vice-pres identes:
Guilherme
I vens

(le Men douça,
da Ordem de 13e-

vioe-ul m irun te.
,}IartillH, general.
Secretário
geral, Afonso de Dornelas,
inspector
geral
do C011pO activo (la Cruz
srmelha.
Secretár io, Luiz l"ilipe de Freitas Andrade
Albuquerque de Hett encourt , sub-iusper-tor
do '('orpo activo ela
Cruz Y ermelha.
Ferrus,

Luiz Augusto Ferreiru

'T

\Tice-secretárioH:
Dr. António Pedro tIa 8ão Puyo Melo c Castro,
Conde de São Payo, secretário
d e legação.
Dr. Luiz António Xavier J únior, médico, director
elo 'pôsto de socorros n. o :~ <la Cruz Vermelha.
Tesourpiro.
Carlos Pinto 'I'asso ,ele Figueirec1o, capitão-Ieneut e da udnriu ist ração 11 aval.
,

Vogais:
Alexandre
J osé ~Inlheil'o, general.
Am ílcar dr Castro Abreu (' )Iota, general, dwl:t'
(la Casn~Illitnr
ele S. Bx.a
Presidente
da Uep1Íblica.
António
Bulartl elo. Fnnsecu
(Visconde
de Santa
)Iargnri<la),
<'ol'ollPl (le cavalaria.

°
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António Gorj tio Couceiro de Albuquerque,
hr.ig:adeiro comandante
da Escola Central de Oficiais.
Alltóni~ José Malheiro, director geral da contabilidade .públ ica.
.
Artur Leal Lôbo da Costa, coronel, governador
CIvil de Lisboa.
Artur
Pôrto de Melo e Faro (Conde de Monte
Heal), .proprietério.
Artur de Sales Henriques,
contra-almirante.
Dr. Carlos Alberto LopE'R de Almeida,
coronel médico.
Carlos Viegas Gago Coutinho, vice-almirante.
Üasimiro Vítor de Sousa Teles, general,
comandante geral da Legião Portuguesa.
Daniel Rodrigues ele Sousa, general.
Dr. Ernesto
Galeão Roma, médico, director
da
Associação Protectora
«los Diabéticos
Pobres.
Fr-rnaudo Augm;to Branco, capitão de mar e guerra.
Dr. Guilherme
Frederico Bastos Gonçalves,
capitão médico.
Henrique
de Campos Ferreira
Lima, coronel de
artilharia,
director
do Arquivo
Histórico
:Militaro
Dr. João Pint.o ,:Mont.eiro de Mendonça,
secretário
,de legação.
,J oaquim Anselmo da Mata e Oliveira,
vice-almirante, major-general
ela armada.
Dr. José Alberto de Faria, médico, director geral
de saúde pública.
Dr. José António Marques, secretário do Supremo
Tribunal
Administrativo.
José Arrobas Machado,
coronel.
José de Sucena (Conde de Sucannj, proprietário.
Dr. ,José Teodoro dos Santoa Formosinho Sanches,
médico, vereador da Câmara Municipal
de Lisboa e Deputado.
Dr. J'osé Luiz \~Ia('iel Chaves, médico.
Júlio Ernesto de Morais Sarmento, general, major-general do exército.
Karl Andersen, cônsul geral da Estónia.
'Manuel Francisco
de Barros Leitão e Carvalhosa
(Visconde de Sant.arém),
'proprietário.
DI'. Ma nuel U 011 ~alrves FCl'll<1Uclcs
Gião, coronel
médico.
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Dr. Manuel ;Marques da Mata, médico.
Dr. Mário Caes Esteves, director geral da AdministraçãoPolítica
e 'Civil elo ,}Iinlstério
do Interior.
Samuel Lupi dos Santos Jorge, proprietário.
Vergílio Ramiro LE'ão, proprietário.

2) Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas os oficiais ao diante nomeados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Benemerência
Generais J úlio Ernesto de .Morais Sarmento E' Casimiro
Vítorc1e Sousa TelE'R.
Coronel de infan tari a Artur Leal Lôbo da Costa.
Major nnéd ieo João Calvei de Magalhãis
{Marques da
Costa.
Cruz Vermelha de Mérito
Coronel, na situação
rão Gu imarãis.
Tenente, na situação

Ministério

ele reserva,

Armindo

ele reserva,

João de Sousa Nunes.

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

Augusto

Gi-

I.a Repartição

3) Declara-se
que por decreto
de 30 de Junho de
1938, publicado no Diário do Gooêrno n. 0265, 2. a série,
do 15 de Novembro
do mosmo ano, foi agraciado com
o grau de grande oficial da Ordem Militar de Aviz o
coronel, na situação do reserva, Joaquim Augusto Tôr-

ros.
4) Declara-se que por decreto de 22 de Dozembro de
1938, publicado no Diário do Govêrno n." 19, 2.:1 série,
de 23 de Janeiro findo, foram agraciados
com o grau
de grande oficial da Ordem Militar de Aviz os seguintes
oficiais:
Brigadeiro
de artilharia
João de Azevedo
Barros e coronel, na situação de reserva,
Santos Montoiro.

Monteiro de
Alberto dos
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5) Declara-se
que por decreto de 17 de Dezembro
de 1938, publicado no Diário do Govêrno n.? 11, 2.a série, de 13 de J aneiro findo, foi agraciado
com o grau
de grande oficial da Ordem Militar de Aviz o brigadeiro
de artilharia Albino Penalva de Figueiredo
Oliveira Rocha.

6) Declara-se que por decreto do 15 de Dezembro de
1938, publicado no Diário do Gouêrno n.? 22, 2.& sério,
de 26 de Janeiro findo, foi agraciado
com o grau de
cavaleiro da Ordem Militar do Aviz o capitão
taria Óscar Freire de Vasconcelos
Ruas.

de infan-

7) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo govêrno
alemão, com o grau de oficial da Cruz ,de Mérito da
Águia Alemã, o capitão
de artilharia
José Augusto
Vieira da Fonseca Júnior, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela morcõ o usar as respectiV<I s insígnias.
8) Declara-se
1938, publicado

que por decreto de 30 de Setembro de
no Dtárto do Govêl'no n.? 267, 2.~ série, de 17 de Novembro do mesmo ano, foram agraciados com os graus das Ordens a seguir designadas
os
seguintes oficiais ;
Ordem Militar

de Cristo

Comendador

Capitãis: de artilharia António José Caria e de engenharia Raimundo António Rodrigues Serrão.
onerar
Tenente-coronel,
na situação do reserva, Rafael dos Santos O1i veira.
Tenente miliciano do serviço de administrncão
militar,
do oxtinto quadro ospecial, Francisco Pinto Amaral.
Cavaleiro

Tenente

de infantaria

Amadeu

César Lopes.

Ordem do Mérito Agrícola e IndustriaI

Classe do Mérito Agrícola
Comendador

Capitão, na situll<:ão de reserva,
Barros.

Jorge

Figueiredo

de
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Ordem do Império Colonial
Grã-cruz

Coronel, na situação de reserva, António Lopes Mateus.
Grande oficiai

Capitão de artilharia Ricardo Vaz Monteiro.
Comendador

Capitãis de infantaria Manuel de Abreu Ferreira de Carvalho e Eurico Eduardo Rodrigues Nogueira.
Tenente de artilharia José Diogo Ferreira Martins.
9) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto do 28 de
Rotembro de 1917:
Medalha de ouro
Ministério

da Guerra - I.· Direcção Geral - 3.' Repartição

Capitão do infantaria Artur Ernesto Campos do Oliveira
Pinto.
2.· região militar - Quartel

Tenente, na situação

general

de reserva, Luiz Correia Mourão.

Regimento de infantaria

n. o I

Coronel Joaquim Gonçalves Mendes Júnior.
Regimento de infantaria

Major Alfredo Fernandes

n. o 20

de Oliveira.

Direcção da Arma de Artilharia

'renente-coronel

de artilharia João Pedro Alves Júnior.
Direcção da Arma de Cavalaria

Major de cavalaria Alfredo Narciso de Sousa.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Ooronel Júlio Augusto do Oliveira.
Medalha de prata
Grupo independente

de artilharia

de montanha

n.· 12

Ten~ntos António A ugusto Ferreira, Ant~nio Pedro S.aratvn Júnior e Tristão da Cnnha (1aldemt Carvalhms.

'1.

O
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10) Declara-se que o tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde José Ribeiro da Silva foi condecorado com a medalha militar do ouro da classe de
comportamento exemplar, e não com a de prata, como
foi publicado na Ordem do Exército n." 1, 2.a série, do
corrente ano.
Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

11) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela presento Ordem do Exército, contam a
antiguidade dos actuais postos desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas:
Infantaria

Coronel José da Costa, dosde 13 de Dezembro de 1938.
Tenentes-coronéis:
António de Magalhãis Cerqueira de Queiroz e Carlos Fragoso do Rio Carvalho, ambos desde 13 de
Dezembro de 1938.
Eurico da Silva Baltasar Brites, desde 17 de Dezembro de 1938.
Cavalaria

Coronel Teodorico Ferreira
Dezembro de 1938.

dos Santos, desde 26 do

Aeronáutica

Coronel António de Sousa Maia, desde 5 de Janeiro do
1939.
Tenente-coronel Francisco Higino Craveiro Lopes, desde
1 do Janeiro de 1938.
Veterinários

Major Alberto Alfredo da Silva Lõbo, desde 5 de Janeiro de 1939.
Serviço de administração

militar

Major Francisco da Nóvoa, desde 10 de Dezembro de
1938.
Capitãis :
Artur de Atouguia Machado Pimenta e Alborto
Correia Leite Carneiro, ambos desde 1 de Janeiro de 1938.

2.' Série
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Vicente
de 1938.
Hermenegildo
Chuves
zembro do 1038.

Júnior,
de Paiva,
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desde

20 de

desde

Marco

10 de ])e-

12) Declara-se
quo o major António Luiz Salgueiro
Fragoso e os capitãis Manuel de Abreu Castelo Branco,
José dos Santos Ferreira
Júnior o Pedro J údice Bustorf
Silva, todos de infantaria,
em disponibilidade,
chegaram
:\ altura para entrar nos seus quadros, respectivamente,
em 12 do Dezembro
de 1038 e 12, 13 e 12 de Janeiro
findo.
13) Declara-se
quo o capitão, do regimonto do infantaria n.? 14) Carlos Baptista
foi nomeado
director da
carreira de tiro de Viseu, em substiturcâo do capitão da
mesma unidade, Vt-rgilio Dias HC'h01o.
14) Declara-se
qne o tenente, do regimento de infantaria n.? 19, Lourenço
Fernandes
Duarte foi nomeado
adjunto da carreira
de tiro do Aveiro, em substitulçrtO
do capitão da mesma unidade, Henrique Domingues Peres.

. 15) Declara-se que o tenente de infantaria Otto Iloffmann foi autorizado
a usar o nome de Otto Hoffmann
von lIafo, devendo portanto ser inseri to llOS respoctlvos
rogiRtos com ['sto nome.
16) Declara-se
que é Augusto Xlaria Duarte Correia
de Molo ,n o não Ano'usto Maria Duarte Carreira
de Melo,
..
o nome do major do artilharia quo transitou para fi SItuação de reserva,
por portaria do 24 de Dezemb;'o de
1938, inserta na Ordem do E:rél'cito n.? 18, 2.:1. série, do
IIlQsmo ano,

. 17) Declara-se
que os oficiais do artilharia
fi seguir
'ndicado1l contam a antiguidade
dos sous actuais postos
desde as datas <juc lhos vâo designadas:
:\fa.ioJ'es;
Fredorieo
Cortês Marinho Falcão, Ramiro Antunes
Furinbn I'ercira o João (la Costa Toixpirfi Pinto,
todos desde 1 do Janeiro de Hl38,
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Vicente Roberto Garcia ele Carvalho, Nuno Álnu'o
Brandão
Antunes e Josó Maria Robêlo Valente
de Carvalho, todos desde 22 de Agosto de H)38.
Francisco António da Silva Azevedo Alpoim, desde
1 de Setembro de 1038.
Francisco Luiz Supico, Alexandre dos Santos :Jlajor e António Fernandes
Gomes Pereira,
todos
desde 15 de Outubro do 19138.
Verissimo J osé da Silva e Costa, desde 28 de Dezemhro do 19B8.
Capitãis :
J orgo Augusto Segurado de Castro, José Henriques
. Lopes Bragança
e Jaime Vilhena de Audrado,
todos desde 1 de Janeiro de 1938.
Bento de Brito do Rio Abreu o José Rehêlo (10('deiro, ambos desde 14 do Abril de 1938.
Júlio César Passos Barbosa Caldas e Elói Alberto
VaI verde, ambos desde 11 do Julho de 1!.)38.
Manuel Marccos Duarte Júnior, desde 22 de Agosto
de 1938.
Cassiano Augusto 'I'avaros de Pina, desde 1 do Sotemhro de Hl38.
Euclides Gomes Ribeiro, desde 15 de Outubro de
1938.
.
José Simplicio Virgolíuo,
desde 28 de Dezembro
de 1938.
José Frederico
da Silveira Machado, desde :!9 de
Dezembro de 1938.
18) Declara-se
quo os capitãis de artilharia
Cândido
Augusto de Carvalho Salgado e 1Iúrio Augusto Lopes
contam a antiguidade
do sen actual p õsto desde 1 de
J aneiro de 1938, ficando assim rectificada a antiguidade
que lhes tinha sido atribuída pelas declarações
12) o 5),
insertas,
respectivamente,
na Ordem do Exército n.08 1 J
e 13, 2.1\ série, de .1938.
19) Declara-se

que o tenente

de artilharia,

adido,

em

serviço na fábrica de munições de artilharia, armamento
e viaturas, António Augusto LOp0S, conclníu em [) de

ao

Agosto de 1936 o curso de engenheiro fabril,
harmonia com o artigo 24.° do decreto n. n 1:2:704, com as rectificações do decreto n. ° 13:657, do 25 do Outubro do
1926, (\ § 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 16:750, de 19
de Abril de 1929.
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20) Declara-se que é António Cupertino Guerreiro
de
Brito, e não António Oupertino Ribeiro de Brito, o nomo
do alferes de artilharia
que, por portaria de 24 de Dezembro de 1938, inserta na Ordem do Exército n.? 18,
2.a série, do mesmo ano, passou à situação de oficial miliciano.
21) Declara-se
que é Carlos Eugénio Cardoso Pereira,
o não Oarlos Augusto Oardoso Pereira, o nome do alferes miliciano
de artilharia
reintegrado
no serviço do
exército e colocado no regimento
de artilharia
ligeira
n.? 4 por portaria
de 5 de Dezembro
de 1U38, inserta
na Ordem do Exército n.? 17, 2.a série, do mesmo ano.

22) Declara-se que os oficiais de cavalaria abaixo indicados freqüentaram
no ano de 1938, na Escola Prática de Cavalaria,
o curso do metralhadoras
e morteiros, obtendo a classificação
que lhes vai indicada:
Instrutores
Oapitãis:
RaúI Martinho

o Santiago

Ponce

de Castro.

'I'onente s :
Arnaldo
Dionísio
Oarneiro
de Sousa e Meneses,
João Eduardo
Gamarro Oorreia Barrento, António Joaquim Ferreira
Durão, Américo Chamiço
Dias IIoitor, Oarlos Alberto da Costa Botelho e
Jorge da Silva Oliveira 'I'ravassos Lopes.
Alferes:
Francisco
Pereira
Almeida

António
Venceslau,
Rabaça o Eduardo
Martins Soares.

António
Joaquim

Feliciano
Magalhãis

Com aproveitamento

Para comandantes de esquad}'ão de metralhadoras e morteiros: capitãis J ouquim Queiroz do Andrada Pinto e
Oarlos

Para

Alexandre

comandantes

Rodrigues

de Soure.

de pelotão de metralhadoras

e moriei-

tenentes
Artur Duarte Franco e Ilaúl Baptista
Lúcio da Silva O alferes _\.Ivaro Lopes Borges.
1'08:

Esta

declaração

substitue

a n.?

eito n.? H>, 2.8 série, de 1\13R.

16) da Ordem do Exér-
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23) Declara-se
que é Manuel Alexandre
de Castro
Prata Dias, e não Manuel Alexandre
da Costa Prata
Dias, o nome do capitão de engenharia
que transitou
para a situação de reserva por portaria
de 24 de Dozembro do 1938, inserta na Ordem do Exército n." 18,
2. a série, do mosmo ano.
24) Publica se 11 relação dos capitãis de engenharia
nomeados
para a frequência
do estágio na Escola ele
Transmissões,
que tem inicio em 1 do Março do corrente
ano, devondo as autoridades
de quom os mesmos oficiais
dependem
promover
a sua apresentação
na referida
Escola no dia anterior ao do inicio do ostágio:
Capitãis:
Manuel
António
Vieira
e Sousa,
miliciano,
do
extinto quadro especial, adido, no Ministério das
Colónias.
Raimundo António Rodrigues Serrão, adido, no Ministório das Colónias.
José Caetano Vieira Lisboa, no batalhão de ponto.
neiros.
Jorge César Oom, adido, professor
da Escola do
Exército.
Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, adido,
professor da Escola do Exército.
Caetano Maria da Cunha Reis, na inspecção das tropas de comunicação.
Manuel da Conceição Gomes, no regimento de telegrufistas.
Raúl Barbosa
Ferreira
Vidigal,
no rogimonto
do
sapadores mineiros.
Vítor Barbosa da Silva Carvalho, adido, no Ministério das Colónias.
Manuel Braz Martins, no regimento
do telegrafis.
tas.
Luiz Vitória da França o Sousa, no regimento de
sapadores
mineiros.
Inácio Francisco
da Silva, adido, professor da Escola do Exórcito.
Joaquim G~arda Antunes, om serviço na Escola do
Exército.
Manuel Quirino Pacheco de Sonsa, adido, no J[inistério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral.
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Pereira,
e Silva,

no regimento
na

Escola

de
de

25) Declara-se que, por conveniência do serviço, foram dispensados
da freqüência,
no corrente ano, do ostúgio na Escola de Transmissões
os tenontes do engenharia,
adidos,
em serviço no Ministério
das Obras
Públicas e Comunicações, Inácio Xavier Teixeira da Mota
e Duarte Pinto Bastos de Gusmão Calhoíros, para que
estavam nomeados pela Ordem do Exército n. o 17, 2. a Sórie, de 24 de Dezembro de 1938.
26) Declara-se
que 11 Joaquim António Rodrigues de
Oliveira Júnior, e não Joaquim António Rodrigues
do
Oliveira, o nome elo tenente do engenharia
colocado na
direcção do serviço de obras e propriedades
militares do
govêrno militar de Lisboa por portaria
de 17 de Dezembro de 1938, inserta na Ordem do Exército n." 17,
2.a série, do mesmo ano.
27) Declara-se
que é Simão Valdez
e não Sião Valdez Trigueiros
Marte],
miliciano de reserva de engenharia
yiço do exército por portaria do 5 de
lnserta na Ordem do Exército n. ° 17,
ano.

Triguoiros Martel,
o nome do alferes
reintegrado
no serDezembro de 1938,
2. a série, do mesmo

28) Declara-se

que o capitão módico J OSl\ Gomes FerMartins chagou à altura para entrar no q uadro
em 22 de Outubro do 1938.

nandes

29) Declara-se

quo o alferes miliciano médico, da
companhia de saúde, Miguel da Silva Morais Simão,
promovido
ao actual pôsto por portaria
de 21 de N 0vembro de 1938, insor ta na (h-dem. do Eséreito n.? 17,
')..,.a sério,
.
.
id a d o d os d e 1
do mesmo ano, conta. a. antiguí
de N ovombro do 1937 .

a.a

. 30) Declura-so que o aspirante a oficial .milicia~o médICO, da 2.:1 companhia
do saúdo, António Pereira da
Costa foi autorizado
u usar o nome do António Pereira
da Costa Peça, devendo portanto
SOl' inscrito
nos 1'08pcrtivos registos com ôsto nome.

100

ORDEM

DO EXl?RCITO

N .• 2

2.' Série

, ~1) Declara-se que o capitão veterinário, suprannmerario, Artur Gomes Alves, chegou à altura para entrar
no quadro em [) de Janeiro findo.
32) Declara-se que o alferes miliciano veterinário, licenciado, António Gonçalves Carinhas Júnior, promovido a êste põsto por portaria de 30 do Dezembro findo,
inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente
ano, pertence ao regimento de cavalaria n," 8, e não ao
regimento de cavalaria n.? 1, como foi publicado.
33) Nos termos do artigo 30.° do decreto n.? 18:716,
de 2 de Agosto de 1930, publica-se a relação dos candidatos aprovados no concurso para admissão ao quadro
permanente do exército, dos oficiais veterinários, por
ordem de classificação:
123456789-

Artur Rio Nunes Salvador, soldado cadete n.? 33
do regimento do cavalaria n.? 2, 13,9 valores.
José Maria Pereira J únior, soldado cadete n. ° 488/35
do regimento de cavalaria n.? 2, 13,8 valores.
José Mouroy Garcia, soldado cadete n. ° 701 do regimento de infantaria n.? 5, 13 valores.
João de Carvalho Mesquita, primeiro sargento cadete
n.? 157/E do batalhão de metralhadoras n.? 1,
12,9 valores.
Eduardo Henrique de Albuquerquo e Castro Amaro,
soldado cadete n." 720, do regimento de infantaria n.? 5, 12,8 valores.
J oaq uim Lopes Queixo, soldado cadete n. ° 543/37,
do regimento de cavalaria n.? 7, 12,6 valores.
José Fernando de Figueirodo Monteiro, aspirante a
oficial miliciano n. o 88/R/S.L., do regimento de
cavalaria n. ° 7, 12,4 valores.
Manuel Martins Moreira, soldado cadete n.? 142, do
regimento de cavalaria n." 6, 12,2 valores.
Jerónimo de Melo Osório de Castro, aspirante a oficial miliciano veterinário n.? 77IR, do regimento
de cavalaria n.? 7, 11,6 valores.

34) Declara-se que o capitão José Maria Ferreira Taborda, que consta da lista dos oficiais que no segundo
quadrimestre do ano findo se ofereceram para servir nas
colónias nos termos do decreto n." 13:309, de 2:3 do
Março de 1927, durante o ano de 1939, e a quo aludo

ORDEM

2." Série

DO EXÉRCITO

N.o 2

107

a declaração 16) da Ordem do Exército n. o 17, 2. li série,
de 1938, pertence ao quadro de oficiais do serviço de
administração
militar, e não ao da arma de artilharia,
como foi publicado.

35) Declara-se
q ue é Hermínio Ribeiro Neves, e não
Hermínio Ribeiro das Neves, o nome do tenente do serviço de administração
militar que concluíu com aproveitamento o curso técnico extraordinário
a que alude a
da Escola Práalínea b) do artigo 23.0 do regulamento
tica de Administração
Militar e a quem se refere a declaração 17) da Ordem do Exército
n." 18, 2.a série, do
corrente ano.
3li) Declara-se que o tenente do serviço de adrninistração militar,
em disponibilidade:
António
Ventura,
chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 11
de Dezembro de 1938.
37) Declara se que os tenentes do serviço de administração militar, supranumerários,
António Manuel G onçalves Rato e Fernando
J oaq uim Corado chegaram
à
altura para entrar no quadro, respectivamente,
em 8 de
Setembro e 11 de Dezembro de 1938.

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." 28:40-1:,
Ue 31 de Dezembro
de 1937, transitaram
para a situação de reserva:
Ooronel
Ooronel

de infantaria João Rodrigues Baptista, 36.000.$.
de infantaria
José )[aria Vale de Andrade,

H6.000·).
l;oronel de cavalaria,
com o curso do estado maior, Arr
tur Pereira de Mesquita, 36.000{>.
renente-coronel
de infantaria
Artur Pinheiro
Coelho,

30.0005.
Major veterinário
Adrião José Afonso de Castro, 27.000$.
Major do serviço de administração
militar Henrique José
da Costa, 27.000·t
Capitão de infantaria J'ouquirn Augusto David, ~1.liUO,';'.
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21.600~. Tom 1 aumento,
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da Costa,

43 anos de serviço o 34 pe-

riodos.
Capitão de cavalaria José Maria Pereira, 20.223t$. Tem
33 anos de serviço o 14 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Maria Mendes, 20.400.·~.
Tenente do infantaria José dos Santos Cabrita, 16.8006.
1'0m 2 aumentos, 46 anos de serviço e 180 perlodos.
Tenente de infantaria António de Oliveira, 16.800;5. Tem
2 aumentos, 39 anos de serviço o 1 periodo.
Tononte de infantaria Manuel Simões Alberto, 14.338620.
Tem 1 aumento, 36 anos do serviço e 75 periodos.

39) Pensões

anuais que competem aos oficiais a seque, nos termos do artigo 31.° do decreto-Iei n.? 28:402, do 31 de Dezembro de 1937, passaram à situação de reserva:

guir

designados,

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Alonso Moreira, 28.472640. Tem 1 aumento, 46 anos
de serviço e 194 períodos,
Capitão
do infantaria
Mário do Almeida, 21.963a60.
Tem 2 aumentos, 42 anos de serviço e 9 períodos.
Capitão de artilharia Olegário José Antunes, 23.369MO.
Tom 1 aumento, 45 anos de serviço e 105 períodos.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar
João Fernandes
Pires Xlorcira,
16.28M60.
Tem 1 aumento, 39 anos de serviço e 17 períodos.

40) Pensão anual que compete ao oficial a seguir designado, que, nos termos do decreto-lei n. o 28:404, de
31 ele Dezembro do 1 \)37, transitou para a situação de
reforma, depois de deduzidos 4 por cento para a Caixa
Geral do A posentações :
Tenente

de

infantaria

Augusto

da

Cunha

Machado,

8:770;,~80. Tem 16 anos de serviço o 71 períodos,
41) Rectificada se publica a pensão a qlle tem direito
o oficial a seguir designado, na eituação do reserva, em
snbstituição da que lhe foi atribuída:
Pela Ordem do Exército n.O 4) 2.a série) do ano findo:
Tenente de infantaria António Augusto Cordeiro, 18.5468.
Tem 2 aumentos, 41 anos de serviço e 66 períodos.

2.' Série
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Repartição

42) Declara-se que nos quadros relativos aos cursos
o estágios, publicados na declaração 56) da Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, de 1938, devem ser feitas as
seguintes rectificações:
1.a O número de oficiais no estágio do candidatos ao
do estado maior passa a ser de 15 em vez do 8,
em todas as escolas.
s.- Na Escola Prática de Artilharia, no que respeita
ainda ao estágio de candidatos ao curso do estado maior,
a data de inicio, 1 de Julho ele 1939, deve ser alterada
para 1 do Setembro do 1039.
CIlrSO

VIII- ANONCIOS
Colégio Militar

Declara-se que está aborto concurso documental por
espaço ele trinta dias, a contar da data da publicação
dêste anúncio no Diàrio do Gouêrno, para a nomeação
do professores efectivos de todos os grupos de disciplinas dêste Colégio.
A", condições de admissão c actos do concurso são
regulados pelo regulamento litorúrio dêste Colégio, aprovado pelo decreto n.? 18:608, do 14 do Julho de Hl30,
o estão patentes na secretaria deste Colégio, nos dias
úteis, das doze às dezassete horas.
Os re(luorimentos, instruidos com os necessári()~ documontos, devem dar entrada na referida secretaria utó
lu; quinze horas do dia em que terminal' o prazo do
concurso.
Cull'ôo ~lilitar na Luz, 17 de Junoiro de 1939.O ~ccl'etúrio, F/,(l~lcisco (üt COJ!ce/(;i'1U uu», capititu.
(Publicado no Diário
.1anci ro (10 1939).

do Govêl'l!o n.? 24, 2.' série, de 28 de
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Obituário

1938
Dezembro

29 -

Coronel reformado

João Alfredo

de Aleucastro.

193!)
Janeiro
»

»
»

4-

Capitão, na situação de reserva, António José Soares Durão.
4 - Tenente de cavalaria,
no quadro, João Augusto
Pimentel Feio Ferreira da Silva.
20 - Capitão, na situação de reserva, António José da
Silva.
28 - Coronel de cavalari a, no quadro, Joâo Gomes da
Costa Ramos.

Rectificações

Na Ordem do Exé"c{to n.O 1, 2.' série, do corrente ano, p. 1,
I. 5.', onde se lê: «7.505», deve Ier-se : "2:505,, ; p. 2, l. 35.·, onde
se lê: ~(Maria", deve ler-se "Faria,,; p. 25, 1. 8." e 9.·, onde se lê:
«Carneiro», deve ler-se: "Couceiro».

António de Oliceira Salazar.
Está conforme.

o

Ajudanle General,

C/7

~,

~
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8 de Março de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

I -DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

~Lllllla o GOyêl'110 (la República
Portuguesa,
pelo
Ministro
da Guerra,
nomear o coronel lle ,artilharia
Iioque L1eSequeira Y arej ão para ir à Alemanha em missão de serviço relacionada
com o plano ele rearmamento
!lo exército.
Além das despesas com transportes
será feito ao referido oficial, a título de ajuda de custo, o' abono diário
(le :t :~-OO-OO, tudo pago pela verba constante do capitulo 2,).°, urtirro 6G9.", elo orçamento
do Ministério
da
,
to
í+uerm para o corrente ano.
~1ini::ltério da Guerra,
13 de Feyereiroc1e
1939.O Sub-Secretário
de Estado ela Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
(~1io carece do v.ls to ou anotação do 'I'rfbuual do Ocntuel;

Ministério

:x os

termos

Geral

do decreto n." lG:070, de 25 de Setembro
o Govêr no da República Portuguesa,
da Guerra, conceder a D. )Iaria de Lour-

-le H)2~, manda
pelo Ministro

da Guerra - Repartição
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des Vergueiro, órfã do coronel, reformado, Carlos Augusto
Vergueiro,
falecido em 15 de Outubro de 1036, o subsidio mensal no quantitativo
de 140·)00.
Ministério da Guerra, 23 de Janeiro do 1030. delegação do ~Iinistro da Guerra, o Sub-Secretário
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

Por
de

(Visada pelo Tribunal do Contas oru 7 do Feveref ro de 1939. São
devidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Nos termos do decreto n. o ] 6:070, de ~5 do Setembro
de 192 , manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder a D. Carolina Mendes da Rocha Conto, Maria da Rocha Moreira da Costa
Couto, Olinda Mendes da Rocha Conto, Eva Fernanda
da Rocha Couto e Agostinho
Mendes da Rocha Conto,
viúva o órfãos do capitão, reformado, Manuel Moreirn ela
Costa Couto, o subsídio
mensal
no quantitativo
de
361·)30.
Ministério
da Guerra,
26 de Janeiro de 1939. delegação do Ministro da Guerra,
o Sub-Secretário
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

Por
de

(Visada polo 'l'ribunal do Contas om 9 de Fo\"e"eiro do 1939. S1\o
devidos emolumentos,
nos termos do decr ot o u.v 22:257).

II ministério

MUDANÇAS

DE OUAORO

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 4 de Fevereiro findo:
Oficiais pilotos-aviadores milicianos
(Visada poJo Tribunal
vídos omolumentos,

do Contas, com a anot acã o de serem ds
nos termos do docroto n ," 22:2:>i).

Tem ingresso no quadro dos pilotos-aviadores
milicianos
da arma de aeronáutica,
nos termos do § {mico do
artigo 1.0 do decreto-lei n." :?7:6:?7, de 3 de Abril de
1U37, o alferes miliciano de infantaria,
liconoiado, da
Escola Militar do Aeronáutica,
J osé Ferreira Roriz,
devendo ser considerado
nesta situucão
desde 26 de
aneiro do 103~).

.r
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2.a Repartição

portarias de 21 de Janeiro do corrente alio:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Francisco Alvos Vilela,
que, do regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 1 de Janeiro de 193n, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana, nos
termos do § 2.° do artigo 2.° do decreto-lei n." 28:4W,
de 31 de Dezembro de 1937, modificado pelo decreto-lei n ,? 28:484, de 19 de Fevereiro de 1938, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com n anotação de não serem
devidos emolumentos, nos tormos do decreto n.? 2!-:257).

'I'enentes do infantaria, adidos, Joaquim José Bastos
Antunes Ferreira, Júlio de Araújo Ferreira e Mário
Alberto Soares Pimentel, que, de regresso de comissões militares do Mínístério das Colónias, se apresentaram, respectivamente, em 14, 19 e 14 de Janeiro do
Hl39, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tr lbu nal de Contas, com n. nnotnção
do não soro m
devidos ernolurnontos, nos t'CI1DO! 110decreto n.· ~2:257).

Disponibilidade

Capitão de cavalaria, adido, com licença ilimitada, Eurico
de Castro Graça Zuzarte, que se apresentou cm 10 (1(,
Janeiro de 1939.
{Visada pelo Tribunal
vldos emolumontos,

de Contas, coro" anotru:.ão de serem ,10nos termos do docroto u.? 2~:257).

Reserva

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Xlinistério
do Interior, na polícia de seg\lrun~a público, Almiro
)faia de Louroiro, nos termos da. alínea 1) do artigo 31.0 do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezerubro de 11)37, modificado polo decreto-lei n.? :?8:-i8..J.,
de 19 do Fevereiro de 1938, deyendo ser considerado
nesta situa<:ão desde 31 de Dezembro do 1H:n.
[Vlsndn pote Trihunnl do Cout"" com a nnotnç âo do sorcm devídos emotumeruos,
nos roemos do doerot o n." 2:!:2.i7).
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Capitão médico, do hospital militar regional n." 2, Luiz
António Raposo, nos termos da alínea c) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro de 1937,
devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de
Janeiro de 1039.
(Visnda polo 'I'rl lmn a] do Co nms , com a anotação de não serem
dovídos emotumou tcs, IIOS lermos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos

de reserva

Tenente do engenharia,
adido, com licença ilimitada,
~Iário 'I'orrouis Fragoso,
nos termos da alínea c) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:-1,0,1" de 31 de Dezembro de 1937, e nos do artigo 1.0 do decreto n.? 21:959,
de O de Dezembro de 1032, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 10·<10 Janoiro do 1939.
(Anotada

Por

portarias

pe lo Tribunal

do Contas cm 7 <lo F'o ve ruh-o

dc .28 de J({I/c/ro

do corrente

do HI30).

ano:

Xula e de nenhum e-feito a l)ar'te da 'portaria
de 5 ,ele
Dezembro
cle 19:38, inserta
na Ordem. do Exército
como
n ." 17, 2.a série, do mesmo ano, (pIe reintegrou
oficial miliciano
ele reserva, ')lOS termos do or." 1.0 do
artigo G1. o ela lei n ." 1 :9Gl, de 1 de Retem bro de
1937, o ex-tenení e António
de Oapristano
Antunes
Cabrita,
por se reconhecer
ter sido adi do ao extinto
quadro dos oficiais do secretariado
militar.
Nula e de nenhum efeito a parle
Dezembro
de 1988, inserta
na
n ." 17, 2.& série, do mesmo ano,
oficial mi liciauo ele artilharia,
do an-tigo 61.° (la lei n ." 1:9G],
1937,0 ex-tenente
Gil Cornélio
reconhecido
ter pel\teul·ielo ao
liar ,Lle ar-tilharia.

(la portaria 'ele 5 ele
Ordem do E.vél'cito
que reintegrou
como
nos termos do 11.U 1.0
ele 1 de Setembro de
Gonçalves,
por ';0 ter
extinto quadro auxi-

Xula e rle nenhum efE·ito a parte (la portaria
de 5 tle
Dezembro
ele H):l8, in sertu ona Ordem do E,tército
n ." 17, 2.~ série, elo mesmo ano, que reintegrou
como
alfere~ mil iciuuo (1.. cavalaria
o ex-alferes
(lp r-uvalaria Luiz Augu~t() Magalhilis
)Iene"e" Vilar e o colocou 'no regimeJlto ele cavul aria n ." 9, por ,;e ter reconheeiilo S("1' o llle'imO
l'x-pl'in]('iro SUl'g·P1J!O.
(VisllIlas

dorIdos

j)ulo

Trihunal

CmOIUIU{J11lUS,

do COllt:tS,
1I0S

com

a nllota<;ãu

lQrmoS do docl'üto

11.0

ono ~orOJll
~:?::?57).

do
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Adidos

:Major, do rpg'imento ele infantaria
n ." 20, Carlos Ludgero Antunes
Cabrita,
por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma eomissão 'llp ~en·iço ,dependenterJo
1fi,ni~t.ério das F'inanças,
na guarda fiscal, devendo
ser considerado .nesta situação desde 26 de Dezembro
de 1938, e ficando nula e «[e nenhum efeito a parte
da 'portaria de 31 ele Dezembro Ide 1938, que o Ipa,ssou
a adido na gua1'Cla nacional re'pub1icana.
Capitão, do regimento
de cavalaria m ," 8, João José de
:Figueiredo Gaspar ; t en eute-: rlo regimento
ele infantaria n ." 1:3, Leonel J osérle Sousa e milicano, do extinto quadro
especial,
do regimento
de infantaria
'n. 8, João Marques Ferreira Braga, 'por terem sido
requisitados
Ipara d esempeu har icomissões de serviço
.dependenteo--t1o
Ministério
xlo Interior,
na guarda
'nacional 'I.'epublicana, rlcvendo ser considerados
nesta
situação,
re"pectivamentp.
de-de :2-!, 18 e 22 de Jnrieirode Hr~9.
O

(Anotadas

pelo 'I'r-lhun al do Contas em 10 do Fevereiro

de 1030).

Reserva

General J'úlio Alberto de Sou"a Schiappade
Azevedo,
nos t enmo- da alínea (l) elo artigo 1.0 do decreto-lei
n ,? 28:-!0-!, 'Ile 31 ele Dezembro .de 1937, por ter atingi.do o limite de idade, devendo ser coni:'lideraclo nesta
situação desde 7 de .J aneiro de 1939.
COrOlH'l \(le artilharia,
em d ispouib ilidade, Augusto ele
IMatos Sobral 'Ci{I,llO"
termo" da alínea c) do artigo 1.0 do clecreto-lei m .? 28:.J.O-!, de ::31ele Dezembro
,de 19:37, denudo ser ('011 sirlerado ne-ta situação desde
2 ele Janeiro ele 19:39.
Capitão elo extinto quadro auxiliar do serviço ele saúde,
da 2.a inspecçâo elo serviço de saúde militar, Joaquim
ela Silva Pires, nos termos da alínea (/) (lo artigo L"
elo decreto-lei n ." 28:404, dp ;31 de Dezembro ele 1937,
p.OI' ter at iugido o limite lle i.lade, c1ewnc1o ser coni\lclerado nesta situação
(le,;(le ~G rIp Dezembro
ele

1938.
Tenellte ele infantaria,
no (lU:lllro da arma, César Augusto de Oliyeira Coelho, 110" termo" da alínea f) do
artigo :3]." (10 clecreto-Jei II. 28:-í0:2, (h, ;31 (h, Dezelllbro (lp W:37, modificado peJo decreto-lei
n." 28:484,

OHDEM
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de ,19 de ]"E'vereiro de 19:38, devendo
uestu situução desde 31 de Dezembro
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ser eonsiderado
aE' 1937.

(Visadas pelo Tribunal de Contns, com a l1not~üo de lIaú serem
devídcs
emolumentos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Tenente
ele infantaria,
no quadro ela arrua, Augusto
Carlos rl e Bri to, nos termos (lo artigo ~n.·
,lo decreto-lei n ," 28:40Z,de
81 de Dezembro ele' 1937, rnodificarlo pelo decreto-lei
n." 28:-184, <1e 19 de Fevereiro
de 1988, por ter atingido o Iimi te de idade, devendo
ser con-siderado nesta situação (leslle :31 de Dezembro

de 1937.

(V'isnõa f'~!lo Trlbonal rle COJJtac)eom fi anotação de serem dov ldos, cmctuuientos , IIOS termos llu decreto ll.ó 22:267).

Reforma

General Tosé Vicente de Freitas e tenentes Manuel Augusto ~oareH p Júlio de Araújo },l111a, todos na situação de reserva
uos termos <ln al ínea li} do artigo 2."
do decreto-lei n ," 28:404, (le :n ·de Dezembro rle 19:37,
por terem atingido
() limite d e irlade, devendo ser
considerados
nesta situação,
respeetivamente,
desde
22, 21 e 22 ·<1eJaneiro de 1~H9.
(Anotada

Po» portarias

pelo Tribunal

do Contas em 10 do Fevoroiro

de 4 de Fererciro

de 1939).

findo:

Adidos

Capitão de infantaria,
do quartel general da 2. a região
militar, Paulo Aloni'lo e tenente, <10 batalhão de caçadores n. o 6, Manuel de J esus ela Silva, por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
elo )Iinistério
(lo Tutcrior, na g"uanla nacional rE'publicalla,
devendo ser t-onsideradoa
nesta
situação desde 1 de FeYereiro <1e 1939.
Tenente, elo batalhão de caçadore'l n.O 3, Augu::;to César
Âllhmes ele SOUi:\l1 Dias, por ter siclo requisitado
para
desempenhar
uma c:omi"tluo ,1e "en'iço (lependentc elo
Ministério
lIa" li'inanças,
na gmll'tla fiscal, deventlo
ser con"it1erado Inesta Slituação desde 22 de Janeiro
ele 1939.
Tenente,
<lo batalhão
de !'a<;>a<lol'E's
n. o 5, Artur Ferrão
Pimentel
da Co:-;ta, por ter :-;itlo r-Nluisit.ado para desempenhar
UIlla ('omi8Hão (le -;erviço
uep('nc1ente do
:Mini:;tério LIas ColõniaA, llOS termos elo artigo 31.° do
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,flec11eto n." 13:309, ele 23 ele 11ar<;o de 1927, devendo
ser considerado
nesta situação desde 28 de J'aneiro

de 1939.

(Anotttd.5

pelo Tribunal

do Contas

em 14 de Pevereir o do 1939).

Disponibilidade
-Major de cavalaria,
adido, Carlos Tavares Afonso dos
Santos, que, ele regres~o de comissão rivil no :~1:inistério da, Colónias, fie apresentou
em 2 de Fsvereiro

de 1939.

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidoS' emolumentos, nos termos do dacret o n.? 22':257).

Oficiais milicianos de reserva
Capitão, ela 3,& companhia
de saúde, António José Pereira 1<'.10re8; tenentes:
do regimento
de infantaria
n ." 8, .J oaqu im jl osé Lopes, do regimellto
ele infantaria
n ." 10, Guilherme
de Azevedo Lima,
e da
L." companhia
ele saúde, Francisco Fortunato
dos Reis
'Peixeira j e alferes, ela L." companhia
di' saúde, Manuel J'oaquim ele Fre itas Veloso J úm ior , todos mili0
cianos médicos, Iicenciado-,
nos termos elo § 3. do
artigo 61°c10 decreto n ." 12:017, ele 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ReI' considerados
nesta
situação,
respectiya,mente,
d exde :3, 8, 1-1 ,e 15 de Janeiro
de 1939, e 25 de Outubro de J..938 ,
Alferes miliciano,
licenciado,
do Tegimento
de caval arin n ." 2, Francisco
Cardoso da Silva Pimenta,
nos
termos do n ." 3." elo artigo 61." ao decreto n ." 12:017,
~le 2de Agosto ele 1926, por ter atingiaoo
limite de
}fIa de, devendo ,1'1' considerado
nesta situeção
desde
29 de Janeiro de 1939.
(Anotadas

pelo 'I'rtbunal

de Coutns om 11 do puvoren-o

de 1939),

Reforma

Capit.ão, na situação d e Te,e1"-a, António Afonso Terroso, nos termos (la alínea (I} do artigo :2.0 do docreto-lei n ." 28:404, (le ;)1 ele Dezembro de 1937, por ter
u.tillgi(lo o [imite (le idade, rlevendo -er conKiderauo
lle-;ta situação desde ~ de l"evereiro de ,1939.
(Anotada

pelo Trihnnnl

de Contas

em 1,1 de FOTorelro do 1939),

Baixa do serviço

Major!'" m~dicos .Jouo }'erreira
<le Almeilla, Lino José
dos ~:llltO'i e AUrelIo <1e Faria )1agalhãi~j
capitãis
m"41i(·()~ Dl'ltim11irallda
e auxiliar do exército Luiz
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Augusto da Silva Pom beiro, e tenente cirurgião deut ista Henrique do Carmo Ferreira, iodos milicianos de
reserva, nos termos do § 6.° do artigo 61.° do decreto
n ," 12:017, de 2 de Agosto ele 1926, por terem atingido 'o limite de idade, devendo ser considerados nesta
si tuação, respectivmuente, desde 18, 15, 29, 13, 23 e
16 ,de Jianeiro de 1939.
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, Raúl Eugénio de Aguilar Barbosa Piçarra, nos termos do artigo 3.° do decreto-lei n 28:40-:1:, de 31 de Dezembro
de 1937, Ipor ter sido julgado incapaz de todo o serviço !pela junta hospitalar «Ie insp eoção, devendo ser
considerado
nesta situação desde 16 ele Janeiro de
1939.
(Anotadas pelo Tribunal de Coutas em II de Fnvcroi rc do 193[1'.
.?

Por portarias

de 11 de Fereretro

findo:

Nula e do nenhum efeito a parte ela portaria elo 24 de
Dezembro de 1938 qno passou a oficial miliciano do
infantaria o capitão da mesma arma, adido, com licença ilimitada, Francisco Bernardino Pinheiro do Meireles Júnior.
(Yisada pelo Tribunal de Contas, Com a anotacão de não serem
devidos omotumontos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Augusto Fernando Teixeira
Sampaio Pinto Sequeira, que, de regrosso de comissão
militar no Ministério das Colónias, se ti presentou em 3
de Fevereiro de 1039, preenchendo vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal de Contos, com a nnotnção de não serem
dovídos emolumentos,
1I0S tormos do decroto n.? 22:257).

Disponibilidade

Major Raúl Vito da Mota Cerveira e capitãís Ney Pompílio da Veiga Mata e Pedro Rodrigues Valente, todos
do serviço de administração
militar, adidos, em serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado, por
terem deixado do prestar serviço nas mesmas oficinas,
devendo ser considerados nesta sitnação desde 2 do
Fevereiro de 1930.
Tenente do serviço de administração militar, adido, J onquim Cabral Cavaleiro, que, de regresso do Ministério
do Interior, se apresentou em 1 de Fevereiro de 1930,

2." Série
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por ter deixado do prestar serviço na polícia de segurança pública, nos termos do § 2.° do artigo 2.° do
decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, do 19 de Fevereiro de 1938.
(Vis1d.:s pelo T'rtbun al do Contas, com a anotação de não serom
dovídos emolumentos,
nos termos do decreto 0.° 22:257).

Capitão de infantaria, adido, com licença ilimitada, Francisco Bernardino Pinheiro de Meireles Júnior, que se
apresentou
em 9 ele Fevereiro de 1939, em virtude do
disposto no artigo 33.0 do decreto-lei n.? 28:402, de
31 de Dezembro de 1937.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a ano tucão do serem denos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Tenente-coronel
veterinário,
do hospital militar veterinário principal,
Fernando
Augusto Palhoto e capitão
miliciano, do extinto q uad 1'0 especial, do regimento
de infantaria
n.? 18, Afonso Henriques
do Almeida,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, do 31 do-Dozcmbro
de 1937, por terem
atingido o limito do idade, ~le\-endo ser considerados
nesta situação, respectivamonte,
desde 30 e 24: de Janeiro do 1939.
.
Capitão, do batalhão
de caçadores n,° 5, António Correia de Oliveira, 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 activo pela
JUUÜt hospitalar
de inspecção,
devendo SOl' considerado nesta situação desde 16 de Janeiro do 193n.
Capitão de engenharia,
adido, em serviço no Ministério
das bbras
Públicas o Comunicaçües,
Raúl Cardoso
Ressano Garcia, nos termos ela alínea c) do artigo 1.0
do decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
devondo ser considerado
nesta situação desde 2 de
Janeiro de 1939. Recebo a pensão pelo Ministério das
Finanças, pela qual optou.
(Visadas pelo Trihunal de Contas, com fi anotação do não serem
deví dc- nmol ume ntcs , nos termos do decreto n." 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano, licenciado, do hntalliâo de metralhadoras D.O 2, Il ornani António Cidade, nos termos do
§ 3.° do artizo G1.° do decreto 11.° 1~:017, de 2 do
Agosto de H):.?6, por ter atingido o limite de idade,
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devendo ser considerado
Janeiro de 1939.
(Anotadn

pelo Tribunal

nesta. situação desde 7 de
de Contas om 24 de FeVereiro

do 1939)·

Reforma

Capitão, na situação do reserva, Jo~LOEvangelista Gonçalves, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei D. ° 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 30 de Janeiro de 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 21 de F'ovcrolro de 1939).

Separado do serviço

'I'onente, na situação do reserva, Manuel Augusto Soares,
nos termos do artigo 178.° do rogulamento de disciplina militar, com direito a 70 por cento do vencimento,
nos termos do artigo 9.° do decreto-lei n." 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde G de Fevereiro de 1039.
(Vtsada pelo Tríbunat do Contas, com ti anutaeão (la não serem
devidos omotumcntos,
nos termos do decreto 11.,0 22:257).

Por portarias de 18 de Fecereiro findo:
(Anotadas

pelo TrlllUnal de Conta. om 2'j do Peverolro

do 1939).

Adidos

Capitão, na situação de reserva, Joaquim Augusto David, 1)01'ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministório do
Comércio e Iudústria, no Instituto Geográfico o Cadastral, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Dezembro de 1\138.
Tenente de infantaria, da Escola Prática da, Arma, José
Maria de Azevedo Galvão de Melo, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerudo nesta situação desde 8
de Fevereiro do 1939.
Tenente, na situação do reserva, José da Cruz Monteiro,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comiasão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1930.

2." Série
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Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
de
n." 18, Augusto Ruela, nos termos do § 3.°
61.0 do decre-to n.? 1~:017, de 2 de Agosto
por ter atingido o limite de idade, dovendo
derado nesta situação desde 13 de Fevereiro

infantaria
do urtigo
de 1926,
ser comide 193'9.

Reform.a

Coronel, na, situaçâo ele reserva, Jorge Pais de Oliveira
~[amedo, nos termos da alínea ([) do artigo 2.° do decreto-lei 11.° 28:404. de 31 de Dezembro de 1037, por
ter atingido o limite de idade. devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Fevereiro
do 1939.

IV -

PROMOÇÕES

Ministério da Guerra _La Direcção GeralPor portaria

de :27 de Janeiro

(Yísada pelo Tribunal
vídos emolumentos,

V' Repartição

do corrente

ano:

de Cont as, eom fi anctnçâc de serem donos termos do~docrcto n." 22:257).

0

x OS

termos ela alínea II) e § 1. o elo artigo 35.
e
~ 1.0 do artigo 81.° (10 lle .reto n." 21::a;;), de 22 de
Abril de 19;~2, contautlo a an tig'ui<lacle ele ..clp 1 ele ~ 0verubro de 19:18:
Regimento de artilharia

ligeira n.? 3

Alferes miliciano
yeterintÍrio,
licenciado. o aspintute
a oficial miliciano
yeterin:il'o,
licenciado,
Manuel
Leitão.
1.- companhia de saúde

AlferC's milicianos
médicos. licenciadoR,
os asp iran tes
a oficial nriliciauos
médicos,
licenciados,
.Toaquim
Augusto Ribeiro Chaves c Fernando
ele Sá Loureiro
Dias.
2." companhia lie saúde

Alferl'i\ m il icianos médicos, licenciados,
os aKpirantes
a oficial m ilicinuos médicos, licenciados,
Abel UOll<;ahps (lp Alnueirlu. Alberto Xune" Pires, Francisco
.A.ugu~to Cortês l' Armando
Ul'ail'i Fernandes
Pinto.
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3.' companhia de saúde

Alferes milicianos
médicos, licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos
médicos, licenciados,
João Lopes
de Azevedo, Carlos Artur de Paiva Raposo, António
Simões Moita, João Machado Levita, António J osé
de Moura Monteiro, Manuel Santos Veríssimo, Amadeu Costa Lôbo de Madureira,
Alvaro de Sousa Diniz
e Bernardino
Esteves Roque.

Por portarias

de 28 ele Janeiro

do corrente

ano:

(Visadas pelo 'I'rlbnnal de Contas, com a anotação do serem devidos amolumeutoe,
nos termos do decroto n.v 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel,
o major ele cavalaria,
adido, em serviço .no Ministério
das Colónias, Hui Ida Cunha e Meneses.
Hospital militar

regional n.O I

Capitão elo extinto quadro auxiliar do serviço ele saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro Artur Simões.

Por portaria

de 4 de Fecereiro

findo:

(Visada pelo 'I'i-Ibuunl de Contas, com a anotn~ão do serem dc"idos emolumentos, nos tormos do decreto n," 22:257).

Regimento de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
o alferes miliciano de infantaria,
liccnoiado, Carlos Alberto Frederico de Albuquerque,
nos termos do artigo 2.° do
decreto-lei
n." 29:15G, de 19 de Novembro de 1938.
contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro
do
mesmo ano.
Pm' portaria

de .9 de Fevereiro findo:,

(Visada pelo Tr-íbunnl de Contas, com a ano tacão do serem do~
v idos om01UIUOnH'IS, lJOS termos do decreto n.v 22:257).

Regimento de artilharia

de costa n. o 2

Alferes
milicianos
de artilharia,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia,
licenciados.
Manuel Fernandes
Pereira
da Cruz, João Luiz da
Silva Ramos, Valdemar
Jerónimo
Barbas do Passos
e Sousa, Josó Sabino r10 Carvalho Fontes, Augusto

2.' Série
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Bandeira,

N.O 3
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Tom az da Rocha

Leão de Sousa Eiró , lIIúrlo Santos Silva, José Tomaz
Oom e Francisco
Xavier
Novais de Quina Ribeiro,
nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.0 e § 1.0
do artigo 37.0 do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de

1937.
P01'

.
portaria de 10 de Fevereiro findo:
(Visada pelo Tribunal t.lo Contas, com a anota~i1o do serem
vídos omolumontos, nos tormos do decroto n. 22:257).

de-

~ OS termos
lla alínea a) e § LOdo
artigo 35.0 e § 1.0
do artigo 37.0 do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de
1\)32, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de

1938:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
licenciado, João Maria
de Sousa e Brito.
Grupo de artilharia contra aeronaves

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, lier-nciudos, Frederico
Bnrnay Mendoncu, Alexandre ~resnier Machado e José
António Neves Brukl amy.
Grupo de defesa submarina de costa

Alf0res miliciano do artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
licenciado, Rui António
)Ial'inho de Almeida Sampaio e Melo.
Regimento de cavalaria n. ° 2

Alferes miliciano veterinário , licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano veterinário,
licenciado,
João Soares
LObo.
L' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, Iicenciados,
os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Amílcar Mateus,
António J0SÓ Lúcio, Reinaldo António Alves de Almeida, J oão Xlorais, Luiz Alves Carpinteiro,
Augusto
Xayier Valente,
Amândio
Azevedo
'I'aixoira , Júlio
Ferreira Viana, Luiz António Borges, Ramiro Augusto
jIoreno, Diniz Augusto Xloruis Castro e Artur Manuel
Flores.
~
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2.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos módicos, licenciados, Henrique de
Melo Machado da Silveira e José Souto de Almeida.
Rainha.
3." .companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes R
oficial milicianos médicos, licenciados, António J oaquim Conceição, Arménio Carneiro Pinheiro, António
Martins, José Esteves Sanches de Brito, José da Silva
Carvalho, João Gomes, Eurico Jorge Pais, Josó Godinho de Oliveira, 'António Gonçalo de Sousa Dias,
António A ugusto Vilas Boas Carneiro ele Mourn, João
Albino Ribeiro Cabral, Joaquim de Brito da Mana,
Luiz Lopes Pontes Maceta, Abílio Peralta Bastos,
Alvaro Rosa Pimenta e Manuel Maurício.

Por portaria de 11 de Fecereiro findo:
(Vrsadn pelo Tribunal de Contas, com a anotação
de serem
vides emolumentos, nos termos do decreto u.? 22:257).

de-

Direcção do Serviço Veterinário Militar'

Major veterinário, o capitão veterimirio, do regimento
de cavalaria 11.° 4, António Messias Abade.
Hospital militar veterinário principal

Tenente-coronel voterinário, director, o major voterinário, da direcção do serviço veterinário militar, João
Henriques: Barroso Tierno.

Por portarias de 17 de Ferereiro findo:
(Visadas polo Tribunal de Contas, com II anotnção de serom dovtdos cmolumentca,
nos termos do doer. to u.? 22:257).

Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.0 o § 1.0
do artigo 37.° do decreto n." ~1:365, de 22 de Abril do
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de

1938:
Regimento de infantaria

n.O 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aapirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Amílcar
Coimbra Leitão e .J oão Augnsto Bexiga,

2,&Série
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n.O 3

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o nspirante
a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, Luiz Filipe
Miranda Aviz Pereira de Brito.
Regimento de infantaria

n.O 9

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o nspirant€ a
oficial miliciano
de infantaria,
licenciado,
Mário de
Almeida Pinheiro.
Regimento de infantaria n.O 10

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, Luiz Inácio
Mamede.
Regimento de infantaria

n. o II

Alfores miliciano de infantaria,
Iiceueiado, o aspirante
a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, José Nunes
da Costa Gouveia.
Regimento de infantaria

n." 12

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados, Germano António de Oliveira, Amândio Ribeiro da Cruz
Ferreira,
Augusto Mondonça o Pinho Sá Osório, Josó
Dias, Cândido Inocêncio Caldas Amado, Mauuel Coutinho, José Faria Ribeiro de Almeida o António Bernardo da Silva.
Regimento de infalltaria

Alfrres miliciano de infantaria,
oficial miliciano de infantaria,
nuol Gonçalves Ferreira.

n.O 16

licenciado,
licenciado,

Regimento de infantaria

o aspirante a
António ::\Ia-

n.O 11

Alferes milicianos de infantaria, licenciados,
os aspirautrs a oficial milicianos de infantaria, licenciados, J Mio
de Almeida e Armando Celorico Drago.
Regimento de infantaria

n. ° 18

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os nspirantes a oficial milicianos do infantaria,
licenciados, José
JOa.qUllll Devesas
Alfredo Norrueira Pereira, JOf'Ó de
o
r
'
S OUsa Neves Pinto' Joree Artur
Carneiro ::\lUl'tlllez,
E rnos tJo 0:;6 Furtado'h do Oliveira, Antónioio Autâo
utüo tlta
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Silva J únior, Artur de Almeida Coimbra, Délio Tamegão, Alvaro dos Santos Varandas, Armindo Fernandes Machado, Alfredo Tavares Lema, Júlio Baptista
Couto .Túnior, Domingos Toscano Soares Barbosa,
Bernardino António Pereira Ferreira, Noé de Freitas
Albuquerque, António Meireles Feio e Fernando Henrique Gomes Pinto.
Regimento de infantaria

n. o 21

Alferes miliciano ele infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, João Luiz
Augusto Pinto Rocha.
Batalhão independente

de infantaria

n.O 23

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Luiz Moreira
Júnior.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 24

Alferes miliciano do in Cantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Alfredo de
::\le10Bento.
Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de in Iunturia, licenciados,
Fausto ela Graça Barata, Aristides Gonçalves e Cristiano Carlos Leitão Bandeira.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Adelino de
Sintra Nunes.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Alferes miliciano de artilharia, Iicenciudo , o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Agostinho
Pereira Natário ,
Regimento de cavalaria

n, o 2

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, Iicenciados, Diogo
de Oliveira Rêgo Chaves e Jorge Alberto Ribeiro de
Oliveira.

2." Série
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Regimento de cavalaria n.O 5

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, 1\1ateus Symaria e Sousa e António Pereira do Amaral
Cabral La-Cerda.
1.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos, licenciados,
Francisco
Lopes Teixeira. Júnior, Mário Alfredo Araújo, José António Pereira
Peixoto
Machado
e Joaquim
Ramos

Malvar.
2.· companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano médico, licenciado, António dos Santos

Andrade.
3.· companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos, licenciados, Acácio Augusto
Aguiar Pita Negrão, Júlio César Esmeraldo
Gouveia,
Vítor Manuel Santana
Carlos, Foruando
Henriques
Vaz, Ernesto
Carlos Brandão de Oliveiru e Paulo da
Costa Benevides.

P01· portarias de 18 de Fevereiro findo:
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Coutas, com a nnornção
de sororn
nos tormos do decreto n.o 22::!51\.

1.' região militar - Quartel general

Tenente-coronel,
4.a Repartição,

o major
António

do corpo do estado maior,
José Adriano Rodrigues.

da

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Tenente-coronel,
o major do corpo do t'sta_do maior,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Luiz
Pinto Lelo.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.O 24

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tenente
miliciano, do mesmo extinto quadro. do regimento do
artilharia ligeira n.? 5, Manuel ela Silva Dias.
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Grupo de artilharia pesada n. o 2

Capitão miliciano de artilharia)
licenciado, o tenente miliciano de artilharia,
licenciado,
Jacinto
N ovais da
Câmara Pestana, nos termos dos artigos 429.° e 433.°
do decreto de 25 de Maio de 1911 > contando a antiguidade desde 3 de Fevereiro
de 192.2.

Por portaria de 20 de Fevereiro findo :
(Visada pelo Tribunal de Contas, cOJU fi anotação de serem
devidos emolnmentos, lIOS termos do decreto 11.0 22:2(7).

Nos termos da alínea a) e § LOdo artigo 35. o e § 1.o
do artigo 37.0 do decreto n. o 21 :365, de 22 de Abril de
1932 :
Regimento de artilharia ligeira n. o 5

Alferes milicianos de artilharia,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
licenciados,
José
da Encarnação
Oortes e Fernando
Máximo de Azevedo Meireles Cameiru Coelho e Sousa, contando
a
antiguidade,
respectivamente,
desde 1 de Novembro
de 1935 e 1 de Novembro de 1937.
Regimento de artilharia de costa n.· 2

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
licenciado,
Ramiro da
Silva Gueifão, contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1937.

Ministério da Guerra _La

Direcção Geral-

a.a

Repartição

Por portarias de 31 de Janeiro do corrente ano:
Promovido
ao põsto de aspirante
a oficial miliciano de
infantaria,
para o regimento de infantaria n.? 21, nQS
termos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 UO
Abril de 1932, o soldado cadete, licenciado. do regi
mento de infantaria n." 1, n. ° 1:909/33, Telmo da Silva
Cunha, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1938.
Promovido
ao posto de aspirante
a oficial miliciano de
infantaria,
para o batalhão do caçadores n. o 5, nos ter-

2 a Série
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mos do artigo t~5.0 do decreto n.? 21:365, de 22 de
. Abril de 1932, o soldado cadete, licenciado, n." 788/38,
do regimento de infantaria n.? 5, Domingos António
Garrido Serra, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1938.
Promovido ao posto de aspirante a oficial miliciano de infantaria, para o batalhão de caçadores n.? 8, nos termos
do artigo 35 ..° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, o soldado cadete, licenciado, n. ° 1 :164/38, do
regimento de infantaria n.? 1, Arnaldo dos Santos
Duarte, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1938.
Por portaria de 1 do corrente mês:
Reintegrado no serviço do exército e promovido ao pôsto
de aspirante a oficial miliciano de cavalaria, para o
regimento de cavalaria n,° 2, ficando na situação de
licenciado, o ex-primeiro sargento aluno, n. ° 188, da
antiga Escola de G uerra, Luiz Afonso de Magalhãis
e Meneses Vilar.

v-

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Ministério da Guerra-t.a
Por portaria

E TRANSFERENCIAS

Direcção Geral-

2.a Repartiçao

de 4 ele Feoereiro findo:
2.' brigada

de cavalaria

Oomandante interino, o coronel, do regimento de cavalaria n.? 2, Artur José de Almeida.
Regimento de infantaria

n. o 18

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimeuto de infantaria n.? 6, Norberto Albano Múrias,
'l'enente do infantaria, no quadro da arma, Abílio Sales
Martins.
Escola Prática

de

Cavalaria

Alferes, do' regimento de cavalaria n.? G, Mário Marques
de Andrade.
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Regimento de cavalaria n. o 6

Alferes, do regimento de cavalaria u.? 8, André da Fonseca Pinto Bessa.

de 11 de Fevereiro findo:

PaI' portada

Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral

Conselho flscal dos estabelecimentos

produtores

'I'enente-coronel, na situação do reserva, Francisco 1\10reira de Almeida.
Batalhão de caçadores n. o 2

Tenente de infantaria,
Araújo Ferreira.

no quadro da arma, Júlio de

Batalhão de caçadores n. o 7

Tenente do infantaria, no quadro da arma, Joaquim José
Bastos Antunes Ferreira.
Carreira

de tiro "Vergueiro-Ducla

Capitão do infantaria,
TOrres Baptista.

da direcção

Soares»

da arma, Alfredo

Direcção da Arma de Artilharia

Capitão de artilharia Francisco :\Iaria :Jlendes lIIoreirar
ficando exonerado de ajudante ele campo elo cornandante da 4.a região militar.
Base aérea de Tancos

Tenente médico, do batalhão
Sousa 'roles Leitão.

ele pontoneiros,

:\U.rio de-

Inspecção do serviço farmacêutico

Inspector,
Central

o tenente-coronel farmacêutico, da Farmáciu
do Exército, José Maria Pinto da Fonsoca.
Farmácia Central do Exército

Director, o major farrnncõutíco,
Dionísio Garras.

sub director,

António
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e calçado

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, do Colégio Xlilitar, Júlio
Duarte Costa.
Escola de Educação Física do Exército

Tenente médico, da base aérea ele Tancos, Augusto
França Martins, por ter sido nomeado professor da
referida Escola por portaria do 15 de Dezembro de
1038.

Por portaria
Ministério

de 18 de Fevereiro

da Guerra - 2.'

Direcção

findo:

Geral-

2. a Repartição

Tenente-coronel de engenharia, da direcção da arma,
.J osé Inácio de Castelo Branco.
Escola Prática

de Infantaria

Tenente de infantaria, no quadro da arma, ,Miguel da
Oonceiçãoàíota Carmo.
Grupo mixto independente

de artilharia

montada n.O 24

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do regi,mento de arbidharia ligeira n. o 3, Italo José da Costa
Ajuda.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Eurico
Castro Graça Zuzarte.
Escola Prática

de

de Engenharia

Tenente do erviço ele administração militar, da 2.a companhia de administraçâo militar, António Manuel
do X ascinien to Caçote.
Regimento de sapadores mineiros

l'enente ele p.u0'8nharia,em
e
\ alen te ele Carvalho.

dispcnibil idade, João ,Meira,

~T

Direcção do Serviço de Administração

Militar

l'E"llente do -erviço de administração militar, do depósito geral ele fardamento e calçado, Hermínio Ribeiro N eves.
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Por portaria de 24 ele Fevereiro .findo:
Regimento de infantaria

n," 5

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
n.? 1, António José Rodrigues.
Regimento de infantaria

Alferes

miliciano,

n." B

licenciado, do regimento
do Nascimento
Franco.

n.? 1, Alberto

Regimento de infantaria

de infantaria

de infantaria

n." 9

Alferes milicianos, licenciados,
do regimento de infantaria n.? 1, Jaime António Baptista de Andrea Ferreira
e, do regimento de infantaria n,o 18, 'Manuel Bernardo
Pinto.
Regimenta de infantaria n.O 11
Alfores miliciano, licenciado,
do batalhão
doras n. o 2, Custódio Palha Gandarela.
Regimento de infantaria

de metralha-

n." 15

Alferes milicianos, licenciados,
do regimonto de infantaria n." 1, Josó Dias Pires 'I'eixeira e Alberto Borges
de Pais Snlvação, O do batalhão
do cacadorcs n,? 7,
~blll\el Joaquim Macieira.
Regimento de infantaria

n.· 16

Alteres miliciano, licenciado, do regimento
n." 1, José Júdice Lcote Cavaco.
Regimento de infantaria

do infantaria

n." 21

Alferes milicianos, licenciados,
do regimento do infantaTia n. o 1) Emiliano Alfredo do Vasconcelos
)Ieneses
)Ionteiro e do regimento do infantaria n. o 18, jIanuol
Brandão de Sousa Monteiro.
Batalhão de caçadores n.> 2

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
n.? 7, José Gouveia Pereira.

de infantaria
,

Batalbão de caçadores· n.O 4

Alferes miliciano,
n.? 4, Felisberto

licenciado, do reaimento
do infantaria
Ascenso ela Sih~ Metelo.
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n.v 6

Alferes milicianos, Iícenciados,
do regimento
de infantaria n.? 20, Eduardo
dos Santos Frias e Edgard
do
Nascimento Duarte.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Alferes
D.O

miliciano, licenciado,
do regimento de infantaria
20, João Marques da Fonseca Barata.
Regimento de cavalaria n. ° I

Alferes milicianos,
licenciados,
do regimento
do cavalaria n.? 7, José Fernando
Figueiredo Monteiro o Humberto Dias Sárria.
Regimento de cavalaria n.O 4

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
n.? 7, Rui ~IaTia da Câmara Pina.

de cavalaria

Regimento de cavalaria n. o 6

Alferes miliciano,
n.? 3, Clemente

licenciado, do regimento do cavalaria
do Assunção Matos Pinto.
Regimento de cavalaria n. o 9

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
n.? 2, André do ~Iim Corroia.

Por portaria

de cavalaria

de 25 de Fevel'ei1'o findo:

Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral- 2.' Repartição

Alferes do quadro dós serviços
do batalhão
do metralhadoras
Lopes, por podir.

auxiliares
do exército,
0.° 1, Heitor Tomaz

Conselho de Recursos

~ecretário
interino,
o cup itâo do quadro
auxiliares do exército, do quartel general
lililitar, Luiz Freire.
2." região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

dos servi~os
ela 4. a região

militares

Tenente-coronel,
do batalhão
de pontonoiros,
Joaquim Ferreira
ela Silva Júnior.

António
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11.0

'I'ononte, do regimento
do infantaria
:30guro Peroira, por pedir.
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n.? 18, Agostinho

Batalhão de metralhadoras n. o I

Alferos do quadro dos serviços auxiliares
da 2.:1 Repartição
da L" Direcção Geral
tório, António Pavia
uerra, por pedir,

a

do exército,
dôste l\Iinis-

Batalhão de pontoneiros

Major de engenharia,
Castro l\Iascarcnhas

em disponibilidade,
do Meneses.

António

de

Escola Prática de Aeronáutica

Comandante
do grupo escolar, o major do aoronáutica,
da base aérea de Sintra, Filipe Gomes Vieira.
Centro de instrução e treino de pllotcs-aviadcres

Alferes pilôto-aviador
de pilotos-aviadores

militares

miliciano, licenciado,
do quadro
milicianos; José Fcrroira
Roriz.

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

~Injor elo mesmo extinto quadro, secrotário do Conselho
de Recursos,
António Gonçalves
dos Santos,

Por portaria de 28 de Fevereiro findo:
1.' brigada de cavalaria

Exonerado
do comandante
interino o coronol do cavalaria António
A ugusto
Namorado
de Aguiar,
por
transitar para a situação de reserva.
Comandante,
interino, o coronel, do regimento do Cavalaria n." 1, Abílio de Sonsa Namorado.

Por portaria de 3 do corrente mês:
Regimento de infantaria

Capitão
de
Bernardino

infantaria,
Pinheiro

n,' 6

em disponibilidade,
do Meireles Júnior,

Regimento de infantaria

Francisco

n,· 14

Tenente do serviço de administração
militar,
nibilidade, Joaquim Cabral Cavaleiro.

em dispo-
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Regimento de artilharia ligeira n. o 2
Tenente de artilharia, no quadro da arrn a, Augusto
nando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira,

Fer-

Direcção do Serviço de Administração Militar

1Iajor do serviço de administrução
militar, cm disponibilidade, Raúl Vito da Mota Cerveira,
Capitãis do serviço de udministracão
militar, em disponibilidade,
N ey Pom pílio da Veiga Mata e Pedro Rodrigues Valente,

Ministério da Guerra - 3 ,a Direcção GeralPaI' portaria

de 5 de Janeiro

I.a Repartição

do corrente

ano:

(Visada polo Tr'Ibun al do Contas om 2 do Fuverotr-o de 1~3~, São
devidos emolumcutos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Xomsado assistente do laboratório fotográfico ela Escola
do Exército, nos lermos do n ." 1,1,0 do artigo 10,° do
decreto n ." 18:883, ele 27 de Setembro de 1930, o tenente de engenharia Jorge Luiz Tede.schi Seabra,
sendo esta nomeação considerada como de urgente
conveniência de serviço público, reconhecida por despacho de 5 de Janeiro do corrente ano.

PaI' portaria

de 12 de Jasieiro do corrente

amo:

(Visada polo 'Trtbunul do Conta. em ~ do teoveretro d. 1939. São
devidos emolumentos, DOi termos do decreto n, o 22:257).

X omeado O capitão de cavalaria Prancisco António de
Araújo Ide Azevedo Pimenta da Gama instrutor auxiliar elo mestre de equitação d,a Escola elo Exército,
nos termos do n ." 8.° elo artigo 10. do decreto
11.°18:883, de 27 de Setembro d'e 1930, e do artigo 17,0
elo decreto n.? 15:294, de 30 de M,arço ele 1928.
0

Por portarias
(Anotadas

de 11 de Eenereiro
pelo Trtbunal

do Contns

findo:

em 11 de Pevernl

eo do 193~).

EX011el'ado do c,argo de professor vda 22.a cadeira da
Escola do Exército, desde 26 de Novembro de 1938,
por ter sido colocado vua situação de reserva por
port.ariaele 29 de Outubro elo mesmo ano, inserta na
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Ordem do E.r-Pl'cito n.? 16, 2.a série, de 1938, o major
«le engenharia
António ~Iaria Neves de Carvalho.
Exonerado
de instrutor
eventual da Escola Central de
. Oficiais o capitão médico José Júlio de Sousa Santa
Bárbara.
Por portnria»

de 16 de Fevereiro

(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

findo:
om 20 elo reI eroiro do 193[').

Exonerados
de professores
da 1.& e 2-L&cac1eiras
da
Escola do Exército,
respectivamente,
O" majores
ele
engenharia
Teófilo de Sousa Leal de Fnria e Herculano Amor.im Ferreira.

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

de 27 de Janeiro

Geral

do corrente

ano:

(Visada pelo Tribunal do Contas om 23 de Fov orotro de 1939. São
devidos emolumentos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

X omsado, por urgente
r-ouven iência. d{' serviço, reconhecida por despacho min ister ial rle 23 de .Taneiro
último,
o major de e,ug'enharia
Plínio
Octávio de
Santana e Silva, para desempenhar
as funções de professor provisório do Instituto
Profissioual
dos Pupilo'
dos Exérci tos (le Terra e lIar,
nO:-1termos do artigo l·n.O dó decret ou." 26:3-11, ele 'I de Fevereiro de
1936, cumulativamente
com o serviço que desempenb a na comissã o c1o contencioso
mi li tal'.

VI- COMISSOES

Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição
de 28 de

do Gabinete

Fevereiro findo:

Exonerado
do cargo de vogal da comissão encarregada
da escolha, inutilização
ou venda do livros e papéis
do Arquivo Geral do Ministério da Guerra, nomeada
por portaria
de 12 de :.\Iaio de 1938, o capitão, na
situação de reserva,
Mário Rodrigues
de Oliveira, e
nomeado para o substituir
o tenente, na situnção de
reserva, Bernardino
Augusto Marques.
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SÔBRE O SOLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartiçao

Concedidas
as vantagens
de que trata o decreto
n.? 20:247, do 24 do Agosto de 1931, desdo as datas que
lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida meneionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são conslder-ados
nos termos do decreto n.O 17:378. de 27 de
de 1929. necessário para o prfmelr-o aumento
cento sObre o sOldo:

no oüclatenentes,
Setembro
de 10 por

POt· portaria de 16 de Janeiro do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Coutas, com a anotação de serem
nos termos do decreto 1l.O 22:257).

do

Administração
militar - capitão, adido, em serviço na
Manutenção
Militar, André Pelicano Fernandes,
nos
termos do artigo lD.o do decreto-lei n.? 28:403, de 31
de Dozembro
de 1937, desde 6 do Janeiro do 1039.

Idem para o segundo
sOldo:

aumento

de 10 por cento

sObre o

Por portaria de 30 de Janeiro do corrente ano:
(Visnda pelo Tribunal do Contas, com a anotnçâo de sorom dovídos emolumentos,
1105 tormos do decreto n.? 22:257).

Administração
militar - major, adido, em serviço nas
oficinas gerais de fardamento
o calçado, Raúl Vito da
Mota Cerveira, nos tormos do artigo 19.0 do decreto-lei n." 28:403, do 31 de Dezembro de 1937, desde 2-!
Janeiro do 193U.

ae

Por 'portal'ia de 3 de Fevereiro findo:
(Visada polo TrIbunal
vldos emolumentos,

Administração
)lanutonção

-

do Contas, com a nnot açãc do sorom do
nos tormos do decreto n.v !2:257).

militar - capitão,
adido, cm serviço na
Militar, José Bemvindo Correia Raposo,
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nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n." 28:403,
de 31 de Dezembro
de 1937, desde 1 de Janeiro de
1939.

tdem

para o terceiro

sõtdo

aumento

de 10 por cento

sõbre

o

t

Por portaria

de 3 de Feceretro findo:

(Visada
vídos

pcl o 'I'rlbun al do Contas, com II anotação de serom
emol umen tos , nos termos do decreto n.? 22:257).

(\0-

Administração
militar - capitão,
adido, em serviço na
Manutenção
Militar, Joaquim
Boavida Salvado, nos
termos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? 28:403, de 31
de Dezembro ele 1937, desde 15 de Jaueiro de 1939.

Por portaria de 8 de Feoereiro fil/elo:
(Visada polo T'rfbu nul do Contas, com a anotação do serem devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Administração
militar-major,
adido, em serviço na Manutenção :i\Iilitar, João Eleutério da Rocha Vieira, nos
termos do artigo Hl.° do decreto-lei n.? 28:403, de 31
de Dezembro ele 1037, desde 1 de Fevereiro
do 1939.

VIIIMinistério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 6 de Fecereiro findo:
Louvado o general Raúl Augusto Esteves vela dedicação
e zêlo com que' chefiou a :i\Iissão Militar Portuguesa
de observação
ao teatro da guorra de Espanha, cargo
de quo foi exonerado
a seu pedido, e porque, publicando as suas observações
sóbre a mesma guerra,
além do contribuir para a difusão de doutrinas que
muito interessam
ao exército, revelou notáveis coubecimentos militares,
muito interêsse
pelos assuntos da
sua profissão e pelos problemas
da Defesa Nacional,
a que já tem consagrado
outras publicações de valor.
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findo:

Louvado o alferes aviador Fruncisco
Barão da Cunha
pelo caloroso entusiasmo
e espírito
de bem servir
const antemente
revelados no exercício da sua profissão, contribuindo
pelo seu amor ao estudo e pela consnante dedicação aos problemas
da aviação para a valorização da aeronáutica
mil itar .portuguesa,
a que'
{,l~l vida
prestou extraordinárioe importante
serViÇOS.

Ministério da Guerra _I.a
Por portaria

Direcção Geral-I.a

de 6 de Fecereiro

Repartição

findo:

Louvado o coronel ele artilharia
Augu to de Matos Sobral Cid, porque, tendo exercido o cargo de director
da fábrica ,de oartuohame e pólvoras químicas, desde
J u1ho de 1933 até 24 de Dezembro de 1938, cargo
que, aliás, já desempenhara
interinamente,
com freqüência, durante a sua longe 'permanência
na referida fábrica, onde servia desde 1920 como sub-director, revelou sempre a maior competência
técnica e o
maior zêlo administrativo
na gerência dêsse estabelecimento fabril, que lhe ficou devendo ,não poucos melhoramentos,
mercê (la sua inteligente
actividade e
dedicação 'pelo serviço.
.

Por lJo/"furia de 9 de Fevereiro

findo:

C01l(leroraclo:-l com a me(l<llha militar 'ele prata da classe
de bons serviços, com 'palma, por se 'encontrarem
aoabrigo do disposto na alínea a)do § 2.° 1(10 artigo 8.0y
vorn I'l:'fel\êul'ia à última parte elo artigo 10.° elo regulamento
para a concessão (la medall:ua militar,
llE'
~B (1c Setembro
cIp 1917. :11t erado pelos decretos
11.°8 G:O!)':~e 12:0ül, re"'pl'divamenle
de 11 de Seteml~l'oele 1919 e 9 ~le Agosto de 1926, o capitão ele infantaria,
na situação ele reserva, António José Soares Durão e o tenente
{le cavalaria
.Ioão Augusto
l>illll:'utel Feio Fel'l'eil'u {la Nilva.

2.· Série
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IX - DEClARAÇOES
ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com as mercês da Socicdado
Portuguesa
da Cruz Vermelha,
que lhes vão indicadas,
08 oficiais ao diante nomeados,
é-lhes permitido usar as
respectivas
insignias:
Cruz Vermelha de Mérito
General

António

Maria

de Freitas

Soares.

Cruz Vermelha de Dedicação
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto
cial, Carlos do Rêgo Pimentel.
Tenente de infantaria José Júlio Vieira.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

quadro

espe-

I.a Repartição

::.) Declara-se
que, por decreto ele 8 ele Fevereiro
fiud o, ,publicado no Diário do (Jopê'l'no In.O 35, 2.a série,
(lt' ,11 do mesmo mês, foi ugraoiado
cem o grau de
;,l,'l'<lude oficial da Orrlem 11ilitur Ide Aviz o coronel de
infantaria,
actualmente
na -ituação de reserva, ~lalluel
,J oaquiru Crêspo .J únior.

:3) Declara-se 'que, por decreto de 20 de Dezembro
de 1938, publicado
no Diário do Govêrno n." 27, 2.a
série, de 2 de Fevereiro fin.l o, foi agraciado com o grau
(le comendador
da Ordem Militar
de Aviz o actual
coronel de infantaria
Feruau-Io Lapa de Oliveira Correia.
4) Declara-se
que, por (lecr!:'to de 2 ae Janeiro
úl1imo, publicado no Diário .lo Go cêrno m.O 35, 2.L série,
,le 11 de Fevereiro
findo, foi ngraeiado
com o grau dp
(·t1111ellUador da Ordem )lilitaJ'
de Cristo o capitão do
artilharia
Manuel Veloso.

ao

i») Declara-se
que, 1l0l' dt'l'l'!:'to de
de Agosto <1c
19;-:H, publicado no f)iário do Govêrno u." 35, 2.a série,
de 11 de Fevereiro
findo, foi agrar-iado com o grau <1e
('uvaleiroda
Ol'(lem ,)1il itar ,ai' A viz o tenen te r-lief'e
(le banda de música A rmnn.lo (le MPllt1011ÇUEscoto.
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G) Declara-se
que 05 oficiais ao diante
nomeados
foram condecorados
com a medalha
militar
ela classe
de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as
disposições
do regulamento
aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
Medalha de ouro

Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 2.· Repartição
Tenente,

na situação

de reserva,

João 'I'cmaz

elos Reis.

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3.' Repartição
Ca pi tãis: do serviço de administraçã
o militar Vergílio
Rodrigues
Valente e miliciano,
na situação
de resen-a, Leonel de Lima Barreto Xardoné.
3.' região militar - Quartel general
'Capitão,

na situação

de reserva,

Sousa J ún ior.

J oséele

Batalhão de caçadores n. o 3
rrenente

..S..lvaro

Henrique

Antunes.

Distritõ de recrutamento
'Tenente,
quiel.

na situação

e reserva n.· 7

de reserva,

Distrito de recrutamento

Jacinto
e reserva

Ferreira

Eze-

n.· 17

Capitão, na situação de reserva, António .J oaquim GalTito.
l'enen te, na si tuação de reserva,
An tónio Perfeito
Guerra:
Grupo de artilharia contra aeronaves
'fellente-roronel

José do Carmo
Grupo de artilharia

'l'enente-eorOlwl

Carlos

David

da SiIYa Dias.
pesada n.· 2
Calder.

Regimento de cavalaria n. o 2
'Capiti'ío João J'ouquim

Vuladas.

Batalhão de pontoneiros

l'elJ 1'11
te-coronr ..l dE' e11cen
h aria
.
b
1eIra

(la Siha

,J únior.

Aut ónio .J oaquim

Fer-

,
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2.8 companhia de saúde

Capitãis elo extinto
António Augusto
xeira.
Instituto

Major

Profissional

quadro auxiliar do serviço de saúd.e
de Sequeira Mendes e Modesto TeIdos Pupilos dos Exércitos

de engenharia

Eugénio

António

de Terra

Duro

e Mar

Xavier.

Medalha de prata
Batalhão de caçadores

Tenente

Luiz Faria

Barroso

:JIariz.

Regimento de artilharia

Tenente

Paulo

Gaspar

de costa n. o I

Parreira.

Grupo de artilharia

Major

11.03

de Freitas

contra

aeronaves

Pacheco.

Regimento de telegrafistas

Major Francisco
Tenente António

Ministério

Filipe dos Sa:ntos Caravana.
F'igueiredo
de :JIato;;.

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

7) Declara-se,
para efeitos. da determinação VI) da
Ordem. do E.vél'cito n ." 2, La série, (le 1924:, que o coronel do corpo do estado maior José Esteves da
ção Mascarenhas
concluíu
em 25 de Fevereiro
as provas especiais de aptidão para general com
sificação de apto, sendo-lha
aplicada desde a
data a designação
de coronel tirocinado,
nos
da determinação
III) da Ordem do E.1;ército
J ." série, de 1928.

Conceifindo
a clasmesma
termos
n," 9,

8) Declara-se
que oportunamente
será indicada
a
antiguidade
a atrihuir
aos tenentes-coronéis
do corpo
do estado maior
Luiz Pinto
Lelo e António
José
Adriano
H,o(lrigues, promovidos
pela presente
Ordem
do E.cél'clto.
0) Declara-se
que o capitão do corpo elo estado maior
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, que, por portaria de 30 ele Abril de 1038, inserta na Ordem do Eixér-
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cito n. ° 7, 2. a série, do mesmo ano, ingressou no corpo
do estado maior, foi ocupar na escala dos capitãis de
artilharia,
sua arma de origem, o lugar imediatamente
à
esq uerda do capitão Manuel Pereira de Bastos Valença.
10) Declara-se que o capitão do corpo do estado maior
José Filipe da Silva Neves, que, por portaria
de 30 de
Abril de 1938, inserta na Ordem do Exército n. ° 7, 2. a série, do mesmo ano, ingressou no corpo do estado maior,
foi ocupar na escala dos capitãis de artilharia,
sua arma
de origem, o lugar imediatamente
à esquerda do capitão,
com o curso do estado maior, Luiz António Simões
Candeias.
11) Declara-se
que o capitão do corpo do estado maior
Humberto da Silva Delgado, que, por portaria de 30 de
Abril de 1938, inserta na Ordem do Exército n.? 7, 2." série, do mesmo ano, ingressou no corpo do estado maior,
foi ocupar na escala dos capitãis de aeronáutica,
sua
arma de origem, o lugar imediatamente
à esquerda do
capitão Eugénio Pequito Caldeira Pires.
12) Declara-se
que o capitão do corpo do estado maior
José António da Rocha Beleza Ferraz,
que, por portaria
ele 30 de Abril de 1938, inserta na Ordem do Eoiércüo
u.? 7, 2.· série, do mesmo ano, foi promovido
para o
corpo do estado maior, foi ocupar na escala dos tenentes
de artilharia,
sua arma de origem, o lugar imediatamente
11 direita do tenente Aureliano Sobral Gomes.
,
13) Declara-se
que o capitão do corpo do estado maior
}~mílio Ramos Afonso, que, por portaria de 30 de Abril
(le 1938, inserta na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série,
do mesmo ano, foi promovido
para o corpo do estado
maior, foi ocupar na escala dos tenentes de artilharia,
sua arma de origem, o lugar imediatamente
à esquerda
do tenente Joaquim Mendes Moreira Sacadura.

14:) Declara-se que o capitão do corpo do estado maior
Abel dos Anjos da Rocha, que, por portaria
de 30 do
~\bril de 1938, inserta nn Ordem do Exército n.? 7, 2." sé1"1e,do mesmo ano, foi promovido para o corpo do estado
ll1aior, foi ocupar na escala dos tenentes de artilharia,
Sua arma de origem, o lugar imediatamente
à esquerda
do tenente Carlos Luciano Alves de Sousa,
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1.-») Doclura-se que () major (1(' in Fantu ria, ein di~poui lii lidadc, Bál'(o]o A r()lI~O flilllõc:-; ('ll\'g'oll :1 ul tura
para cnt rar 110 n'~jl('di\'o
corrente uuo.

qtuulro

('11\

1! d(' .l uuviro

<10

10) 1)('('lar'a-s(' que os ('api(i\is II, in Iuu tu riu ..\111'(,.10
Fl'1'1' -i rn )<;,.;1('\,('';, Frn ncisco ,los\- da ~il\'a ~:llIt()~ ,11íior, .l u ime )1:lr(ill]1O
l;'('l'l'l'im
Lou
,lo ;
l l cn riques, .\II,w]l'io
Pin(o rlu C1IIIha I' Pn iva , .l ouqui m
Au n-l iu u o ~oal'l's da ~i"'a,
LI'Olll']
)il'to
Li mn Vicir»,
.Io,;{- .\1 u riu COl'!'(~ia Cardoso,
FI'mando
l Iin i» dt' Aiu'la,
Alberto Alvim Loul , ,Joi\o Alvl'~ 1"I'1'l't'im, -l osé J.:"(l'lívul , .)oi'(o Pin to HihL'inJ, ~a]\'ndol'
XU1Il''; Tvixr-iru , 1':1'1I1'~()
NaJ'(linhn,
Ill'Il1'iquI'
)[a(o,;
da FOll"'I'I:t ~t'I'l'<,
.l l io Augus(o
Val:lIlal'l'''; '1'11 I'I'I'R , 1<'('),11:111.10 ln:íl'io Uo11)(''; (' ,Jol'/~" lh-tuique
\lJlm"i da ~il\'a
fl'l'l)ii(>l!l~ll'nm
('Olll n p ro vui tu nu-u l o , no ('ol'J'Plde auo (':;('0] a r, lia E cola
Prri ir-n .II' lnfunnu-iu,
o primeiro
(UI'1I0 do cur II d<,
n

l

,

Furt

ado

ú

í

de' halul hão.

('oJl)[lllrlall(,~

17) Decluru-so
que o capitão
do 1'( .rimento d infantal'iH 11.° ln, Bal'tolollHl1I da ~iha Val'o!a, foi nomeado
dil'('('lul' da (':ll'l'oira di' tiro di) Vila Bl'al, em sub 'tilUl\:ào
do ('apitão
(la IllNi1l1;~ unidadl'
J\lItúnio
~tanlll'l
du .Iotn
I'

(;ol'ta.

11:») l>l'(·1:Lra-s(·

(lUO () tOllento do inJ'ant:u'ia
,Iol'g
.'\1Vroir(\ UUI'f'Ía, eoloeado no batalhão dt l'nçadores !l.O 7 por portaria
do :! (le }"O\'lll't,jrn do l'I)I'l'l nh'
ano, insorto. na O,.r/('1/1 do 1~'.l't!/'cito 11." ~, :!.u ..:~l'i(), dl'
do mosmo mós, foi J1\and:llio apl'l'.OI1!:tl' naqlll'la unidndl'.
estando
olltao no quadro da :\1'111:1, em 1 d(' I )(IZl'J1lbl'o !
1~H8,n fim de ali ]ll'üHtar HPJ'\'i<.'o.

xandl'o

U

10) I )(lclal'a-R('
1[\](' t(lJ'lIlinal':lIll
110 Hl1()
I!,(,tinl dI
1~m7-Ul:~8.lia 1'~l:il'()1a do 1'~t!Il('a\:ã() Física do b. rreito,
o ('urso do im;tl'lltol'(':-; dI' ed\I('Ut;:LO n, iea, os I'gllint
oliciuis:

'l\ll1ontos:

do illfantnria .Juaqllill\ POl'altillhll; dI' artilho l'in
Pinto dll .i\ nd l'adl', .lofto ,10,'(\ Dominguos, Fran('i:-;co (l('l'lIlallO Correin'l>i:lS
'o ta Alb I'to
J.'oli('iauo Mltrqllt'~ Pt']'(,ira .Júnior (I ,Josti dt~ ,_. H
Pa('l!c('o,
do :-;I'I'\'i\:o dI' :ullllini:O;h'llçuo 1Ililitlll' António
~[an\)(·1 do ~aS(·illl('lIto C:I(:oto,
,\ IfNos dI' infallt:ll'ia
"'I'rll li IIdo Ilolll m da (\ tn.
Artur

Al'agão

(I

2.' Sério
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:!U) l )()clnr'a-

O (pIe () nlforos
di' infantaria,
adido, «m
110 :\Iini tório (lo Interior.
!I[\ guard:l
n:lC'i01WI
1'I'I'IIblic<lII:I, E(luinu ,Joiio (:(l]'aldl'~. deixou di' ostnr ncstu
:itll:l\:l'to om :!() de FI veroiro do corrento anu, coutinuando,
porém,
(lo 'do a méstua
dntn. na situação
do
adido, mas '111 serviço nu ~Iini tórlo das Colónias, no
torm :-; (lo artleo :\1.0 do (h'er ito n." 1;~::I()!', (k 2:\ (1(,
:\fnl'ç'o di H I:.! i .

serviço

:lI) I> -dara- e que. fil'a
m (\ft'ito a IHllt\' dn pIII·t. ria
(1(, ~ til' F~I\'I'I'(i1'(l findo, iII l'j'tn na Urtl cut rio I~./'//'I'ito
11." :2, :!.a
(-ril'. do
(11'1' -n to u n o , 'I'!"
('ol(lf'ou
!Il1 l.nse
"pr
til' 'l'nuco
O' n.lf ""1'" 1)(' inf:ll1tal'ia,
n d i.los, ern
l'l'\if:O 'll:t anila
ti, li -ronáutica. (lo g'I'IIPO illd"IH'ndl\'lItc
III' avi Iç'~io .)(' prot(·,t'\,.lo t' c unha o. Vil'i:ltll
dt' 1"I,{,jt.t~
"iiI110
'I'avn.rr«. Fernandr
Ferreirn I'illttl
1!{' "III! I
,fOlio
':tl'ai\:t
<'(Irt H(I II. III 'irt1l<l ti j:'i t '1'('111 lido
li 1lIE' mn .'O}o(aç.1O
(101' portaria
de ~,I d ·.1fl1lt'i 1'11 IiI ti mo,
111 rta lia 111 ma Ortlr 1/1 tio /~.~(rl·ilo,
f

'(I

í

I

:..:! J I) ,,1:11'. -1"(' 'lU t- Líno IJid(·1' FlIda lo til' LlIlI·t
I h·l'r:ulo,
Jlln Lillo I/íbl'r FUl'tado ~l, I.nll "i 111'1"';Hlo.
1101111 do ti PI ... lIlili('inllo
d" lllfllllftltÍn,
lil"lI '~ado,
do )'t .. iult nto (li, ill fOllt 11'il\ 11. 1j, prOIIl('\ ido fi I It
(Ii) to (1m )lur{ol'io
II (j 1·.J (\lI .. i1'(1 líltilllll.
ill"'Plt,1
Inl
(1/,,/ III do 8.r rI 110 II.
I, ~.a
'I'i(·, d(l 1tll'I' 'lIt·
li II

f)

-;~J 1) el rll- I qU(\ {I Aurélio
(,I)I\I'~
,':Ira
nit,
\ul'{'lio ~~oml' " abril, o 1I0JOt' d II pir:l1lt 1\ ufil'inl
llIi1il'illno d{' 'U\' daria li,'1I indo. !lNIllOYidf) n, II' pi) II)
por portaria dI' :H fi JmH.'iro do l'orr IIt :Ultl, illl; !'ta
Ila Ordem do Kr /'cito 11.° 2. 2.. 6 !'i , ,flt'
<1t' I"('\'l'n'irn
(I

findo.

D. plll'll-

"1)

i'

'luI

eÍltlllÍ('

fi.

U oflc'ial11lili('íallO,

li-

III'i:\lIII, .\lIt{;l\ill
(j01l 11\·('. 1'l'nIIlIl\'lCln
n "'\t )ln.lo
POI (lOItlli
dI li d· ,Ln'iru
ÚltilllO, illl'lta
III (Jrdll,'
l/O }';.lt r",tu
1\.
1. :!,. ,i...rIo (,til I Ilt
mo. IH'rl '11('1'
.to Itg'lIllc uto ti· i Ir mt. 1" I I. I,', l 11,10 ali rl'g'Í1lll nto
I'c

l

(II'

J

))f'

1):1)

'111 t'
II

n," 1, ('()1Il') foí (luhli,

iltfllllllil

·ltr 1-

, 1111.111'110

.1 II

t-

IIOllt

I(Ut

d

•

()

,'ou

.1lI1llt!ln

~1J1l111 1"11'1 IlIt!)
I'

I

I'

,lt

01
I

milir'iuno
i1.:lclll

('II

foi

lU UI

,'IIU I

iII 'I'ito

III",

(1.1

11(1 I

(UI'"

P "liHI
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~(i) J)p(·lal'a.-sl' qUI', {'o.i ('oIH'pd ido o d iploll~a (1(, ll(J'pll!tl'iro
fahnl do (','('1'('110,
1!OS tt'I'lllO,~ do :l1'l1go
1.0 da
Il'i n," 1 :()!JH, d(' 17 ,d{, ])(';1,('111111'0 dI' l!l~ I, :10 Illajol' dE'
al'tilharia
,TOSl: dI' Pina
('abl'ul.
:.!i) t>uhli('a-~l'
a IPI:l!;:lO
dos ('apilai'
dl' n ri il h: ia
para a frl'qii("llC'ia
do ('III' II dI' ('Onl:tlldautr.;
dI' gl'UpO, '111(' 1"111 i n icio 11:1 1':sl'o!a l'nílil'lt
di' Ar+i lhuriu r-m 1:1 (11' .J 1111lro do l'OI'l'I'1! t I' ann, l!l'\'l'll lo :1'; uutorid:ldl'~
dI' (1\1('111 oS Jn('~lllo,; dl'jll'll!ll'lIl
jll'1l1110Yl'l' li
lia
apll""'lIl:I(;ilo
nn rpfl'l'ida
]<;<;I'ola lIodi:l
a1l11'J-101'
ao do
in íl'io do 1'111':;0:

lloJll;'ado~

.l ouqu im do,; :-1al1111,' Haral:l,
('o I1Í1I ia s.
An l ón io .louqtu m 11:1 S('\'l"
t in l o quadro
l''\jl('('ial,
lIO
g.(\j 1'(\

adi,(1n.

n o .\( i!listél'lo

(·,Ii, ou , miliciano,

do ox-

.1(' urt ilhn

1'I'gillll'llln

da

rin

li-

11. n ~.

-,1,1l'lins
.1ol'l'1!n
.J tíniol',
m il ir-iunu.
II ' iinto
Illl:ldro I' 11I,,'i:ll. ;lIlido, JlO -'I in i 11~I'io <ln' ('oltillln ..
•'OiIO
.l n ío Alll:tI'O, Illilil·i:t1!o,
{lo exí int« qund r« I' pC' i. L
llO grupo di' artilllHri:t
:t l:u\'n1o
11,° ",
Altlao
dI' ,\l!lll'illu
(:aJ'I'l'tt,
ollido, III. ,\liui tl>rio la
J':duI':II;:io
..~:1I'iIl11:t (,

~[:tI('u'

:lH)

a-

1>t'I'llll

prlllllO\'ido,

quI'

I'

PI'(

p,,!a

ólilrtlig-lIidadl'do
IJIlP,

1'('

o
'PlIt

olil'illi
()I'dl'ln

H!,tll:ti

.'11

1111'

1)(·(,ti\"alIlI'11Le.

110

dinlll'

1101ll'

tio e.rhulo
d(

1'010

,

dnt

illdi<:HIa

\'all

tdo

(01111U1
I"

Artilharia

{'upitn:~

do I' tinto (111 • .Iro
I"' i.l,
dI', di' ~!J di' !lI 7. 11\111'0 de

lllilil·~:tJlO,

da ~d\'a

)111',

M 11\1,I

'J':,

Cavalaria

'I' '11('lllp-('OI'1I11
])

'7.( 1111t1O

,I Hui tI:1
di' wa, ,

('1111111\

f'

Veterinãrios

'I'I II 'Itll''''( 1l1'11I11'I .1 (lHO II 1'11rllllll
'II) d ... JrlllPi 1'0 d· (!II!J •
.:'I1:tjoJ' ~\III(J!lio \II' Hin \ha I'
1!J3!J.

Extinto quadro auxili r do

(\ll'iiulI \ nll!'

I

'illlo('

IllfJ o

I. d,

'

(1

') i('IIIO.

tJ'{

(},.J

I' )'10
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('7,

1Il11J
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a
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Il7
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a l'l'la<;:Io do
cru-n t n dI' art illun-iu
Ireqü .n l n r n curso (Ip «oiuundan tes dr'
b.d.lria, 1]11('
in
PIII 1 dI'
lio do {'OlT('It!\·
lia I,; cul a 1'I".llil'a 11(' Arri llrarin , d('VI'lldo ns uu íoridu(IL~ l!t) (Pi m os mesmos t!ppclldpll1 prOIlIO\'I'l' a sua upreI'lIt:ld'in
lia l'P-fl'l'ida g;:;cola no (lia an crior :to do in
cio tlo ('111"11:
:.!!)j Publica-se

110111

í

-ados para
iem

íoio

.Lun

n

í

n»

í-

.\lfr ·rlo dI' \7Á'\' lo F<ln ('1,110
r ,,,,i II \l' 11!o ri!' art il lm rin
ligei ra 11. I,
,III ~ do Snntos
Hnrruncho,
uii l icinno,
do e xl in o qllalho (l !>1C'bl. adido, no )Iilli, il~rill do ('Illll!~rl'io I' 111chi trin , 110 I!I. itu to Ileocrrldi('o l' ('" la, t rul ,
.\ugw!1I Femnndo 'l'eix ,ir, 'fllllpaio Pinto
:-;I'qupira.
IIdido. 110 ~(illi 'tt-rill d ., ( 111(ílti. '''l,
.\nicíni
I l'iuí« 1, Hal mão Canhol», 1111 "'1'111)0 dI' u rt ilharia p nda n," ~,
"itol' )!.mu·l
S rrniv I L pr . adido, no \Iilli~t(~rill dn,.,
('ol()uin .
Alht'rlo FI' (lI ripo d(' ( :\n', lho Lill1.1, no grupo ti!' arti111nria a ('a " lo lI.O '2,
Fl':ill'i"o P nhll d~ Lncl'l'(1.
f.pb,c!o,!lo
<rrupo dt,
• r'tilharia }ll' .1I1a 11.° 1.
.\hal'O Pi1'l' .\tir, lId" udi(io, 'Olll lipl'lI\,a 'lilllitada,
Anlao ('ol'!ll'iro Di.l, 110 I' g-illl!'Jltll dI' .Irlilll:tria
lig ,ir. 11.° ~l •
I Ili\'('iJo I f' ~ollsa. !lfl Dirl'('çfi'o
•Tollo \ll16l1io '1I1dnnh
ln Arma Il' \rtilh l'i, .
.António AIJ<r\l to 'l'n 31" • 110 g1'UpO {Il, al'lilharia
ii .
[I ln !l,O
1.
r 1l11(,1 nh ,il'o.1.
Ho('h , 110 I,PlIpo illd '11I'111!1)1I\1' d('
1'1 illtndn
](' III 11t nll I 11,° 1;).
Hl1ml)(>rt) Yi ,ir,1
li lro,
no r('"irn< ntn ~I(I IIrlilh 1í

í

:ri I liO'('i r

a.

llnrl\l('(lJlH
Ir
li '(1 iI'fi li,o ."
.\l\'fil'o dI 'il"fi (''\t\. Ih I,
<), CI t. II.
I.
.Tos(. Ho (lin Bo, \'id , 110
(lo

tn

nrtilharia
II' ,rlillllll'ill

lIO llginllllto
1'1\

.illll nl,

1(· art ilhar'ia

(1(1

11.° ".

d
tI'O

(lwlril,lluclipu-

{11 n~'â

]l1··ti\(l

ZU7.:lI' I , (' lH'go\l

(1'111110

'111

iI

~4 ri •• Tu-

lh

:11) nedara-~('
quI' o :dfpl'(,s mil iciuno d(\ cuvnlurin ,
li('('Iu:i,ulo,
,Jos\> da 310ln _'Ial'qll(,~,
prollloyido:l
(',Il'
]J(I"jo por porturiu
dt' 1:) (lI' .l anniro
ldinro, insertn na
Onlr-u tio R,I'(~I'(';I() 11." :2, ~," ~(~l'ip, (10 ('o!'l'pJlk
a no , )('1'jl'l\('(' ao J'l'gilll\'1I1o d(, «uvn luria 11." 7, I' 1\;10 ao J'l·g'inu-uto dI' cnvnluria li," !l, couro foi ]>l1hli("ldo,
ú

;:~) J)('dal'<l-'(' qUI', )lo!' ('OIlVPllip]II'i"
<1(' "('ITi(;n, fo1'<11\1<1 i "1'<,II..;,a<I 0''; , !lO ('01'l'!'lItl' 1I1\O, do p~t;ígi() lia E cola
<1(' 'l'rallsmi""õps,
00; ('apililis
d(, ('IIg'l'llh:tl'ia
adidos,
]ll'llfhsOl' da Eo;('ola (lo E;_(;J'('ilo, l mu-io FI'<1I1('is('() da :-;ih'u,
e, ('III ,"I'I'\'i~'nllo
~rillisl(~l'jo
do ('()III(~I'('in I' l udú
rin ,
110 l nst i tul o U('ogI'Mi(·o
I' UadasI1'<11, )IaIIHl'1
(~l1il'inrl
Pacheco (](' Nou~a,
í

~rl) ])(·('.I<1l'a-51' qu;' () ('apili'ío, do I'Pgillll'lIlo
(1(' .IP:Id(lJ'('~ m ine iros, ()r1alllln Yaldl'JI: 'l'nmuz !l(h Sa n Ios foi
1I0111P.ulo pnra fl'l'qüPlllal'
nli.;~õp:;, qlll' Il'\\' illÍl'io

() (",t:ígio nu !':'.('ola cip '['rall
('Ill') do ('OI'l'l'IIII' I1IP"

-

:l-t) ])I'(']al'a-,I'
qllp IJ~ 11'11('llIl's dI' (·nglllharia.
111'1':11I11IlII'I';íl'io~, .\ l1H'I'·jo :-;iIlIÕI'~. A l'l1aldo ()anilho,
Hog(~I'io
,Iaill\(' dI' Call1pw; ('all~ado,
)1:111111'1 Barho'a
d(' \lnlo'
( h:l\'(''' (' Haül dI' Brito Sul)l,il ('hl''''ar:Illl
:l :dtlll'" 1':Il'fi
(\IIII':lI'!lO quadro,
!'t' 1'1'('li"allll'lt!l',
1'111:W d" 'l'I"lIdn'o,
~(j cll' X()\'l'lllbro
p lO, 17 I' ::1 dI' )pzl'lIIll1o
d(, 1!I:1'.
:j,-)) P\ll)li('a-sl'
a )'('Ia\,Iii'O do~ iP11 lltl''; de. ('llg-"lllulI'in
1I001ll'a(lo, Jl:J1'a fl'('qÜf'lllal'
o ('111'''0 dI' ('olll;1I111nllt~.; de
('Olllpalllti:I,
qUI' Il'lll illjl'io ('lll la d(' .\I:tl'('o do ('OI'l'l'lIt.
ano lia I';s('olu Pr:ili(,:t dl' )';II,,'plllJ;tri~I. d;'\('lldo
a 1111tOl'idad('.,
dl' qU('1ll ()~ lllpSlllo 'dpl'('1](11'111 p!'Olll()\'l'1' fi
~lIa ;ljll'l'sl'lll:u;ólo
lia Jl](>~lll:t 1';,,;('oln 110 dill all[pl'io!' iW d
iII il'io do ('ul'~():

.\(]('lillo
:\1\"(' ,T('l'í,,,iIlIO. ('0111 o ('111'''0 do I' '!adll III. inr,
)lO J'('g'lll]('lljo
dI' tl'lpg-l:di"ta
,
,Jo~(~ Ibfap!
lIapli 'Ia ,llílliol',
:Idido. 110 \lilli I ~l'io (ln
Oh!'a
I'tÍhli('a
p ('IlIIlI111;(.:t\'Õl
,
~\lIt(íl,lio ,Io'(~ ~I,a!'lillti
!,pililo,
('0111 o ('111' (I do • t(l~lo
111:11(,)1",1,1,0l'I'FllII(,llIo
dI' :tpadorp
IllillPil'o,
\ll[OIlIO 1'lg'IJ('ll'pdo dr ~lato
!lo 1'I'"illll'ldo (I lt.!t'gll1fi~la ,
r-o

IlIft,io .·:I\'ipl' 'I\'L pil'a d. ~lot.1 lIdi{!o
dn~ ()hl'a
l',íhli(';JS I' ('Ollllllli(\:'I '()(',
'

1\0

\Iilli

t

'!Í

..

~,

• o .)

Autóuio
(I~(íri(l lt.ua , arl ido. com liel'll<;n il im ilmlu .
.Ioão Mcira Vn lente 1(' Carvalho, .'111 di pon ihi lidarl e .
.\1 nri lHO .\ uuu tll l,0PI'''; Pires, na E<wola I'rátioa
(II'
l~n "l'lIJI:I!'ia,
Afoll~O :.\laga]]IJi~
d Al m ,ida 1"'I"II:1l1d('>;, u o n'gi!l1<'lllo
1<, '::lJwdol"c' .11> I'. m in ho de f,'l'I'o .
.Hi) l Ieclnrn- (' (IUf', I)[lI' 1'.011' puií'lll·i:l "Il' I'l'\'i(·o foi
' '
I' 11 ndo , 110 r-orrent
mo , ~Ia Inqiií'II('ia
do ('111"0
dt, comnudautes
ti, compa nh ia
tCIIClIL(, dI' 'lIgl'lIh<lria,
da PS(' la 1'I':í.tie.1 da tllll:t,.1 oiío .\1 :1:':'1"0 lt'lllli'íO.
(h{l

(l

»
-lur: -,(' (1\1(' o. teu '111 dI' p!lfl·t'lIh:lria
.\ IIUíllio
,
e
.ircdo de' )1:110 ,,1010
Ieirn Vul lIt" dI' ('anallto,
:.\1:\I·iH1I0 Aueu to l.ope
l'Ir
• Afonso ,.\Ian·alh;"iis
d!'
.\huci(Ia
Fornnnde • Fornruulo l'rllll:lIc!o da ~il\':t Pai,

1"

:1';')

'Ig'll

.\1 I

.\ 111 ;ric'o

:.\1~ (I,

(':11'

.\1. 'rclo,

Ilha

J)OIIl

i Ilgo

ea·hl';! I dI'

de ~O\l .1 1''<w:I .I. Alberto .\ndrad,'
I' Silva
II
Iosé (::dhnl'~l() I' 1'1' ira fl'l"luPllt:l.I';!1I1
('0111 :tpl'o"piia111( li", )HI ('ol'l't,nt
110 II tn'o, o ( t:ígill H qllP :t' l"t h'rl'
lu nl'ij"o
:1. o },I'O'\lhllll 'Hlo tI,l E ('ola dr'
r>
.10 t\

0

l')

. : ') ]) <"'lam- l' <111 o (', pila)
lllt~,ji('fl,
II pl:l II II Illt'nl11(\, ~Iigllt'l \ulóllio
( (o]\'t,im da ~i"'l·i)·:1 ('os!a Sanlo
('h(g' 'li II altum pa!'a ('111.1' 110 luadm
1'111 :2 dt' .J:llll'il'()
tio 'I!TPlltl' :mo.
!J!I) ))

.('IHIlI-

• <llll ;5 .\ IItl~lIjo

P 'I'(,j,'U da

('I)

I a PI'~~~.

.\llhíltil'
fi 'ri il'll (ln ('I) I I,
11011lt' (I" alll'I"t'S
1111lil'iulto 1tlt-li('(), lir II('indl" II :l,. Cfllllpall hia dI' :llíd(',
]'ltllllO\'ido
I j. (' "ii tI P r pOl'taria
d,' 20 dI' ., alll'iro
~llilllO,
iII l'l ln lI.1 Ordt ITI du 83't rI lto 11." ~, '2,. ·1~I·il',
I'

(fi

11.10

'01'1'

(J

'111 ' alio.

OROlm
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DO E.I~[WITO

x.-

:1

~.a

Série

nu Ord ciu tio R,l'órcito n ." lí], ~,fl séri«, do ano
colovlulos ua :)." compuuhiu
de suúr!e ,
ficaudo nula e ele uenluun efr-il o a docluraçâo ~;») da
Ordem do g.I'(~rcilo n ." 1, ~," ~érie, elo ('Ol'l'('lde unn.
inseria
findo,

fOl'alll

.1'2) De.-laru-sc quP () ('apituo
nuio, (Iusluv« ela Silva
~I()ta
t
no ]'(·"1)(·('tivo quadro
('111
ra

r

\'C't('l'in:ítio,
supran uiue;1 ul tu ru para 1'11,hll1C'iro

('l!PP;Ull
:lOcll'

do

corrcnt

c

un o,

·i:1) ])c·('lala-'l'
<1111' O;i nlt'l'J'l''-\ m iliriunns
vet crinú rio-,
(' ll\(~eli(·os, p
nn
pôsto, 1'C'sppetivalllC'lltc',
'I 'c I' HI' t I'II m rtu' I"1I.\'PIl'a 11. "'1, I' I ,,_,
~ ,) a I'
]>al'~l O l'C'g'1, nu-n 10
;1." ('Olllpallllins
cip suúrlu, por porln riu (11' 1:1 cI(' .Iu nt-i r«
ii lt iruo , in--c rtu na Urt!I'1I1 tio 8,1'(~/'I'il(/ 11." '2, '2," (-ri I',
do ('Ol'l'('ldl' a n o , ('olllalll
iodos
a :llltig'uielaell'
d ,~elt' 1
dI' X()\l'lllln-o
d(' l!):IH,
romovirlos

ur-Iuu

,( I) J)(·t·lul':l-sl'
que'
ni~t,l'at~,lo
m il i.íu r Iüull

l

lllnjOl't·s elo serviço
c!e nrl m iVito da Mol n Ct-rvc i ru, ,JOii(1
I)Cllllillg'Ilt',~
1> .l't'" ü Fl':llU·i 't·o da
T()\OH
('ollialll
Cl
Hniig'ui(lnell',
os cloi~ ]ll'illlt'iJ'Os
clp 'clt' lO dI' ])py,l'lllhl'O
(II' tn:IR P () lí1iilllO (l('sd(' II elo IlIPSlllO lll('~ I' allo, c'lil
Huhstitu'ic;:tn
da~ <1m' Iht'~ fOr:llll atl'ihuicla!'l
llas dt'('l:l1':1(,'()(H, fi)
(' 11),
ill,Pl'tlls,
1't'~P(,(·ti\':1lllC·Il!(',
llll
()/'Iltlll
1~',"/I'l·i1(1 11,'" I l' '2, '2,R ~(~ril', do ('Ol'l't'll!(' :I 11 fi ,
Ch

"II

4f» Dedara-so que o coronel, na sitllação d(, r!' ·(ln'a.
Duarto dI' Figll0.irodo do NaHcimonto Voiga ]l)'(lsta I'r"i<:o 110 :?o tribunal militar torritorial
dI' Lisboa,
(10- lo
i do .TtllH'il'o <ln 10:37, como vogal.
'
46) l)('('lal'a-so quo O coronol,
na :-;itllll('7iu dI l'{,SC'I'\'a.
1"l'aTlcisco Pedl'o
Sim(J('s continua
pr IstltJldo (I1'\' i c,: o nu
c.;olnwlho do Hocllrsos,
como promotor'
d jllsti(::t,
de, dI'
1 do .J:lUci,'o (h, ln:3H, nOH t(lrIllO: do arti .. o s,o do dl'('l'cto-Ioi
n,1) :!8:40:.?, do :H elo D(lzollll>l'o doO 1tI;\;.

47) ])(·(·lal'l1.-80

o t('lIpntp-(:ol'onC'l,
IIIl ,itllílt:l'lo d
da • 'il\'1L pl'OHta (lI'\'i(,u llo
dOH :;llll'gOllto;
do tl'l'l'a (1 II lH 1', COlll(,
vic:o-pl'(\sic11\ntl\,
elpsdo 1 do .Jllll(,il'o dI 1\1:\8, nos lormo
do artigo H,o elo d('('I,pto-!pi
11.° :!8: tO:.? el(I:11 (1. I 7. 1Ilhro dI' 1 !1:37.
r(lHorVa,
Ellg('nio
('ofro (lo prt'\'i(lt~lleia

qll(

J\ntónio

ORDE~1 DO EXERCITO
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4 ) Declara-se
que o major, na situação do reserva.
Henrique .101:16ela 'o:->ta presta serviço uo conselho administrutivo do quartel ~oll'l"ul do govêrno iuilitar do Lisboa desde 11 do .Janeiro do corrente ano.
40) Declarn-so

que o major,

na situacão

UO rOS01'va,

.Ioão Xavier de Paiva prestou serviço no ~.o tribunal
militar t rritorial dll Li 'boa, ao ahrigo do al'ti~o 8.0 do
decreto-lei
n.O:.? :-!O:!, do:H til' Dozcinlno <1<,1\):37, como
dull-usnr oficioso, d(l :!li d \ .\gosto do 10:38 a 17 do .Ianoiro do corrente
ano.
:>0) Declurn-se que o capitão, na situação (lo rOi:iOI'VIl,
António
(;Ollll'S
da 'I'IIZ pr rstou serviço
na casa. de
reclusão do govl'rno militar do Lisboa, nos termos dI)
arti~o ".0 do UI' .rcto-loi 11.0 2o:4(j:!, do BI "do Dezcuihro
do 1!1:~7. dosdo 1 li .lanoiru a:.! tle j[Ul'!,'1) dl' lH:IH I'
)ln 'l'I1tcIIII'Ilt('
pr tll'O, IlOS mo mos t .rmo , na 2.:1 Hopurtiçilo
(la 1:' Direcção {it'l'al dôstr ;\liIli~t('rio, dl'odn
Ui d Juueiro do ('0 rron tu ano.
h

:>1) Dcclnrn-s qlll' O ('apitão, na situação do r sorva,
Fredl'ri('o
Forroiru de .J' li' foi 110m ado defensor oficio o no tribunal
militar torritoriul
do Viseu, cujas fun<:iies dosutlp 'Ilha dI' do 11 <h .laneiro do corrente nno,
1'm
ubRtituf<:ão do (,:ll'itiio, do rt\l'illl<'I1tO do infantaria
11,° 14, .10 1', ~(aria Coelho lln ~(ota.
fI:?) I)pclal'll- l qUI u ('Il]lit: o, nll situação {lo r08(\I'\'a,
...·icolall António do Alldrnd
('ol1llllllla II :!.a companhia
<10 r iorlllado
(I d 1 do .Jun 'iro 1111lD:3 , no.' term014
do artigo
.0 do de 'roto·loi
11.° :! :402, do :11 do Dm:CIIlLl"o do 1Ü:n .
r):~) J) ('Iam- li que () ('upitüo, Da sitll:tC;;IO 110 I'Ci'll'l'v:t,
.1nUlllí,·io
illl)'
dn Sik
dI' UIlIH\IlItOIl 118 func;ol'. do
l),I:Olllotor dI ju tit:n d} tribllllul
militar tl'rri~orial .do
\ I
fi li
1.) do I) 7. 'lllhro d lú3 n 4 do 1·O\'('I"Olro

findo.

r to·h i 11,° 2
1 d J IUll'iro a 1~
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55) D('c1nr11-90 quo O capitão miliciano, nn situnção do
roservu,
Gual tor Monteiro Alvos presta serviço no aistrito do rocrutumouto
e reserva
n.? ~O, desde 31 (lo
Janeiro
do corrente
ano, ao abrigo do artigo 8.0 (lo

decreto-lei n." 28:402, de 31 do Dezembro do 1937.
:)G) I>l'clara-sp <[111' () eupitão, na ~ít1lllç:i(J
(1(· resorvn,
An tcr» Frrlllwdp,., (!t·iX011 dp ,pl'!',.,lal' ~,I~1'vi(;(J na
HI'purt í,;IO (]:1 1," 1>ín·(·,·:1o (jpml (10 ~1illi~i(.ri(J du ()unl'll
cm II) (](' Fp\,(,l'píT'O fi ru]«, pussnnrlo
li presl.á-!«
na ])i!'.·(·(;UO da .\ rmu dp Cnvulnr-i: <]('"dl' Hi do mesmo lllí'..s.
~,&

:)7) Declu ru-se ([11(' o ('apil~(J, i1ldlid{l (II' g'll(l rru , nu
~ittllt,i'ío dI' 1'1'. (,!'Y" Aruri mlo da ('ulIha I' ..\1oura prl'"la
,;pl'vi\,() nu irihu nul m ilitur ll'ITiiol'i:tl
dI' Vi 1'11, ('01110
promotor (Il' jllslic;, , desci!' l() de Vp\'l'l'('iro
t'bulo,
;;H)

(11ll' (I lPIIPIl!P,
nu "íllltl(:â'o dI' T't'WITfl,
Hodl'igul'~ Uu lurrâo passou :L dl':"pmp('nhal'
as
ftlll,(il'~ de' d irr-rtur
lla carruiru
dI' tiro Ilc ~all!lLl'élll,
oiulc j:í Fuz iu ,'l'1'vi('o ('OHIO udjuu tu.

J)1't'1:tl'lI-,"

),'J':lllui,'('o

;)!)) J)p(·laI'H-sl' qU(' o il'lll'lIlc, 11:1 ~ílll,«;;io dI' rl'''''I\'fi,
Al)J':l:lo .'lalias
E IIIPl'iíll!t·Í_'Oll
de Ill'!', t:lr "l'r\'Í('1I lia
dí,;j I'itll d,· 1 '('I'tI{:llIl('ldo
' l'('~(>I'\"U
li.!) (j dI' d·
7 d
Fl've!'ei

(i())

1'0

filldo,

(!'Ii'
() 11'111'1111' IlIílí('í:tIlO,
11:1 silI1IU;;i!)
!':Ul'í('o A Ilg'lIsln da ~ih'a
LIli. ervil.'o
11:1
<'(11'1'('11':1 dI' !t1'O tI(· ('It:t\'l'~,
('OIlIO':Hljl1ft!n
ti ti ~II ,1
Ft'w!'l'il'O findo.
'
,
J)p('!anl-,('

til' n:sl'l'v:(,

Ministério
(iI)

da Guerl'a _I.a Direcç20

J)pl·!:lI'a·R,·

qlll'

T)roll1,lI\'íd~l~a í', [t·

Geral - 3,

Reparfiçlll

ii ofil'í:tl
Illílí('i.!lo
jlllJ'lal'i:t
, ....!."1
fJ/'(l, 11/ do f:;,l' rl'ifn tI.fI

(h aSl'ir:llIll'S

pt, III

(lOI'

I

ftlldll, 111 l'd.t
11.1
<l,
~ .. S~líp,
dll. '1I1'1't)!ltl 1111(1, ron{ 1m tnd,
lI11lígllid (1·
dI' dI' 1 dp • "\('111111'0 dI' 1\1:1', 1l1l~ frl'lIl1l
do :\lti~<1 4,
lo di' '('do II," :2()~I.'i(i, dI' I!I <1(. 'o\1I1ht'o
I W:J, , •

,r.l!ll'IJ'1I
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N.o ~

(l-e-;lh· 17 (1(' .~('tl'1lJhrn. 1 l' li 11(> ulllhro"
Dezembro dt' lD:IR,
foi publ ieudo.

lO tle

lli"io

~'()lIl(l

(j~)

Dpl'l:Hfl-

Ipl'

n • spi r: nll'

fi

oficia]

Jnllie'!.

no

11(1

cavnluriu , do n·gilllt·ltlollp
cavu lutia 11."~, ,lo:\n tle Carvalho ~fl'Slplitu,
promovido n ('~l(' pôsí o por portaria
de
D (I, .Ianciro findo, .in r-rtn na 0,.111'111do grhl'ifo
H.O 1,
,,)... svrrv,
•.
1o ('on·Pllt
• •
ano, pra 1)1"]Jl\('lJ"O Rnrgt'l\tn cn<II'I ,~In
Ihudnra-,

I'i

:1110

11.°

r, g-illlcnln, I' ll:1O (ln halalh:in
fl)i iuhli: a(ln,

rlp

mr-l

ru-

I. como

fi::) ]) ,(,101" 1'11' tl I"pil':lllll'
a ofir-in1 mi li.-iauo
,lt
(:l\alnria.
<ln 1 g-ililt'uto tle cnvnlu rin n ," i, Joaq u im Au'·11 ln (1I)(lill11o (1 ~Iir a , promovi.lo
a t~ I,' pi) topo)" po)"taria 1.-.!) 1· .l aueiro fiu<lo, in pria lia ()rdl'lII tlu 8,/"/'-~·itu !l,O 1, ~,a 'rie, lo 01"1 ntr- 110, !'Iapl·illll'iro
sa r~('l1tll cadnt
lo] 'g-imelllo (1" cnvul.uiu II,· ~,l' ní'íl) rI(l
'.].11'1111 (le ariilhnriil
(!lI t I'a .fI('J"IlJln\'t'
, ('Ollln
foi )1I1111i{O

'ado,

OJWK1\1
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não para

no

o l'egiuH'uto(h'
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cavalaria

N.O 3

n."

G, como foi pu-

blicado.
(7) Declara-se
qllf' o aspirunt«
a ofieiul nriliciauo
(11'
ÍllLmtul'ia Adriano Burroso Coclhn Alvce, prornovido a
bit' 'pôsto por portaria
(1r ;11 dl' .Iauciro findo, insertu
na Ordem do E.cército 11.° 2, 2.& série, do cnrrenl e ano,
foi promovido
parll () ]'('giTll(,ldo (le inf'nnturiu
11.° G, e

não para

o

l'<'gilllculo Ide intuuluriu

u ,"

!),

como foi PIl-

hl icado ,

Ministério

da Guerra

3.R Direcção Geral-

2.a Repartição

ôH) Puhlica-se ti conta d~ gorência do Pavilhão da Famllia Militar, do Hospital :\fiIiw.r Principal do Lisboa,
durunto o ano de HH38:

] 11Ijlorl:Ull'in'l

Receita:
8aldo do

III/O

anterior

. .

1I0,pitalização
dos (JOl'lIt()~: 2:O!Jií dias, a 2ií ~ ...
Hosp ituliz açâo dos alunos
(!OH o~tab(dccilllclltos
(lo
ensino do Conselho Tutelur o Pcdagú~ko dos E:,J'rcitos ~l(l'I'erru o -'rar: 1:.10' dias, a ~5 5. . . . .
ACOIlII'~llhal.It(;llt(~"
rios (IOf·III!·~: 1 :;~H4 diu ,fI:!O ~ •
Operações ~'ll'llrgwa~
. . . . . . ......•
!-iala eh! operuçõus , . . . . . . . • . . . .
Medicamentos fornecido'
ao~ doeutcs . . . .
Análise» o t ratumeutcs
feito lIa~ CQ!, ultus
'l'rantifu"õe
de K:lng'lIc .
. . . .
Análises
histolúg'i(!a~ • . • . . . . . . • .
'J'rat.allll·"to· por e!llH'l'iali ta~
.
Uustituíclo
por 11111elínieo
opcrudor,
(lifl'l'(,II~';\ ,lo
.<·.Il~to d.. uma illt~'rvtJlI~'ão ~·idll'gicl\. • . . . . .
Ddl'rIJllça
du eU9to nos t'ol'IIl't'iJlJl'rrto
,la 10'111'111
í"Í,l
Contrai do E. ':r<:ito, ,,111 ;\lar~·(I. . ....•..
:rulu/ •.•••..•.•

10.15

:>7

5~.:375 00
:l:í . 100 ()()
~7 .li~O 00
1(Ii. 121; ~;:(J
:!. 100 oo
U. Hti 30
:!.(){i()

so

;\00 00
!íliO ()()
~()$()()

~:.!o 00
11;:\ 70

--~~r\.~t7 17

Despesa:
Alinl('llta~'ão
YCllcilllClltuS

2 .(l~a !l!i

- A~'(Jlllpahh:lIt1, :!I"
das cl'iada
....

lO.m

.·

00

2." Série
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x.- :\

1;").")

1>0 igllnçllu

1Illpurtnllc!:lS

Transporte
Alimentação
Pcrcentaguus
Gratificução

rlas criadas
paga. n operadora
ao tI!. ouruiro

Tratnmcn to jla'~o a

1).3:3:1,)jO

. . . . . .
njudantes .
.

c pcciuli ta.

1111\

()O.701,)9:;

. . . .

. . . .

Pequenas
rcpal'açiJo do aparelho
~irlll'gieo;
. . .
Renovação,
rop:\rI(,;ão o u'IlIisiçiio ele material til!
nquartelamcnto,
1'0l1Jln
c outro
artigos
..
.
Combustível
pa ra aquecimento
central
do ('difído
.\lctlicallH'nto
da Farmácia. Central do Exército
..
Aluguel'
dos coutndorc
de gfl e eloctr icidadu ...
Lavagl'lII
do roupa 110 pitnlarer
. . . . . . . ..
De p,. a COIII te1,.Jillll'
. . • • • . . . . . • • .
J'equeuns
r<'para~õ,~ 110 edifício 'I ob ra d'l cun ervaçãc

·1:1.270·)'(jO
1.200 >()()
20 ,00
1;15,,10
t 1.0·1!);ml

8,114~)lli
1:1..121 500
2:H ~40
70 17~80

:IGO·iOO

........•..•........

Despe a a fazer com piutu r» 'lu
o t o rnum ueccsRiíri:l . . . . . .
Du (ln ns "0111 o expediente,
livro
c irnpr(' o" etc.
]), pesa
miúda
11 o compronnd
ida
11:1 de ign;J4

çõos anter iorc

•

•

••

12 .090" ()()
lii;l')~()

••••••••

. . . • • .

1.217 ~Oií

:\nílli, s ~hi tológica
. . . . . . ..
.
.
I f:111 tn ue de angu
.
Para o fundo do tr tamento
e 'III ,Iiz respeito
à.
auál isn o trntamcnto
, I te. f ito nu cou ulta
H,· titny"iio ao do nl, elo !lol. 2:281). ezundo de I'a,'1'0 do Sub-Sn fl·t.irio
d g trulo tia (111<·rra.
nota ;!:Gi:l. 3." ~,", dn ~3 ti ..'0\ ODlhro tio 1!J:3 ..
• aldo 1111r

l

o

(1710

77<H()()
, '<lO;)!)O

fí50M)()

I 'fuilll

'{otal .••.......

11.

nllu:ti~ que ('OIlIP(,t('Jll
:1O~ oli(·iai.
:~
lo.
'1\1(',
tIO
t,{'l't li o
110 c!(I(·!,plo-I"1
ai <I ().7, mhr() clp I!)~lj, irall~ilal':11I1

CJ

1>011':1

.1

(l1'1I,

1':11 .llí1io \11

I'\'n:
J'tll

d

~(J\lsa

'('hiapp:t

dI' .t\z(·vl'do,

t>4 .1)00,'.

.,..111'111('

Illilhlrin
\ug'u'lo
dI' \1lto Sohral ('id .
."r'II, .
I!'II 'III '-('(lJ'oll'l
\. 'I eriII l'iri
1~('l'lInllllo A U"1l lo I'a-

('010
"

UI

I

Ilto!", :W.OI1U'.
('upiluo
ti illfulItnl'ill
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('011
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mi lit-iuno de infantaria,
(10 l'xiilllo
quadro esAfonso Hemiques
dl' Ahueitln , j:1.:2G-t8HO.
Tr-m 81 anos de serviço c :2~ pCl'Í()(los.
Cnp itão médico Lrriz Ald!Íllio
Ha]loso, lH.on;):;;;4(). 'I'em
Cnpitiio

IH'cial,

~H

anos

(le s(,1" iço (' ~:~ ppl'Ío(lo,.;.

Capitão
{lo oxt in o quadro
.l onqu im c!a SilYH Pin's,

uu x il iu r (lo «-rviço

í

de' "a1Ídp

:W. j(}()$.

7()) PPIlSÕl'S nnun is xjuc ('()llllH'tl'lll
nos ofj('ini" a Sl'gl1ir (1(·."igll:1l1os, qUl', uns tl'J'lllOS do :l1'ligo :11." (lo
dp('l'pto-]l'i
II." ~H:-t():2, (I<' ;n dI' 1)(':1.('111
ln:o c!p 1!):li, passu ra m it "itua(,~ão (1(· rcscrvu:
Cnpitilo

.(11'

~1.1!)7$-+().

I'avalaria
'['{'lll

1\ lm iro

I auuu-u

to,

dI'

:\Iaia

·1~ uuos (11'

l.nurviro,

SI'ITi(:o

I' lH

pl'J'ÍOdOR.

1\ ugllslll
'J'plll'lllt'
(II' infunturin
1.-).HI'n~~().'('('m ~ numen l os, :17

c!I' Brito,
(le> ';('I'\'i(:o I' 17

Carlos
:lIlO"

!)(·rÍodos.
d(' intuu ínriu
lho, l:l.:lO!)~:2(). rl'Plll
I' :\:1 perÍo<1os.

'1'l'Il(,IlIl'

C(~;4HJ' .AUgll:ito

(1(' ()1i\'('iJ'H COI'8 uu nu-u t o s. :1:\ :111(1'; dI' -;l'rYi",n

j I) HI'(·tifi(·adns
SI' puhl ir-.nu
.h ]>l'llí'()(,S ,I (1'1(' 1("111
din·ilo
00; ofk-inis
a Hl'g'uil' dpsigllados,
11:1 Sitll:l(::1!l
de
S('IHll':lclo do ,;pJ'\'i(:o, ('111 ~1l1hl illl'i(;iIO da" qll1' II1('s t'OI':lnl
:11 rihnÍda,;:

";,,-1l'I1('l1tl'
lllili('iallo,
(10 p.:-.:lillto (l'wdl'tI l'~p,·,·i;d, .\In11111'1 ))ia~ dn f-\ilva
Pilllo,
!J.ll i $()(). '1\'111 '2 :tlllllt'lIto~, :m allOS dI' t-\t'!'\"i(,'o P ·1;) pl'l'io(lo '.

('apiti1o

llliJi('i:ll'tO,
elo l'xtillto
(I'l<ltlro esp('('i:d,
\il'olall
da FOll~(,I':l, 1:l.'2(il~.
'l',. 11I I n1lIIlt'11111,
II
:l110'; de' '(,I'\'i(:o I' ln !)('I'íotlo'l,
dI' • n1l ':1,
'I'Pl1l'lItl'
cip illl':ll1t:tl'ia
\1:111111'1 ('al'tulI\l
1'2 .•t:I:\,·HIJ, '1'1'111 '2 :l1l111PI!lOS, III :11I1l~ .1.· 1'1\ iço ('
1:1 p!'l'í()(lo.;,
Harho~n

:!.I ~ ~ric

Ministério

1:17

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-I.:t

Repartição

72) Declaru-se
que diz respeito lt Escola Prática
de
Cnva luria, (' não ;\ dl' Artilharia,
como foi publicado, a
rectificução 2.°, constauto da declaração 42) da Ordem
do Erércit» n." 2. ~.:l sórie, <lo corrente ano.
7;1) Decluru-so q uc fica adiudo para () dia 30 do 011 tudo COI'l'!'Otc ano () inicio do curso de comandantes
do grupo, quo, segundo os quadros de quo trata a declarru-ão ;)G) da Ordem rio Etcérrito 0.° 14, :?a sério, do
11l:3S. deveria t r início cm i) (lo Junho próximo. na Escola Pr/ttica de '(t\'alaria.
hro

Ministério da Guerra - 3,a DirecçAo Geraldo exército

Serviços cartográficos

7'+) Dcclarn-so qlll' o capitão de iníantaria José '1'eodorn da . 'ih-a :-;antos, por estar uns condicões .lcvidu»,
consid rado «in: trutor de topogrufia» .
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XI- ÉDITOS
Conselho
Éditos

de Recursos
de tJ'lnta

dias

Po10 Conselho do Recursos correm ód ítos de trinta
dias, a con tar da data da presento Ordem do Eeérrd«,
citando os oficiais abaixo indicados, para) na qualid.ul«
de recorridos,
apresou tarem, querendo,
con t 01:\ tal;(io no
processo
do recurso 11.<1 2:5:?tj que no mesmo Conselho
está correndo seus termos o em <j no u coro 1]('1 do infan.
turia Luiz Mariu Saloma Mousinho 11(> Albuquerque
ruo
corre da antiguidade
do 1:3 do Dozom bro do 1\);38 q 11(\
lho foi atribuída pela Urdem rio R,l'éI'l'ifo n." 1, :?n ~l-ril'.
do ~4 <lo Jnnoiro do 193\.),
Os recorridos, bom como os S('lIíl r<'prct-iontantl's legai",
tôm vista do processo na sccrotm-in <lo mesmo Cousclho.
durante a dilação dos rospectivos (\ilito~:
Recorrido

..; :

Coronéis 110 infantaria:
Uirinco .Iosó da Cunha Júnior. IlU Direc. riu da Arma
do Infantaria.
•
José l Iulheche Corroia do Fl'Oitas, Ila :.!.I\ I{l'p:lrti<;lio
da l ." Diroe<;:to Gorul do Jlillii'\tl''1'io da n1ltll"!'a.
Artur Leal Lobo da Costa, 110 quadro Ih :U'IIl:l.
Pedro (lo Azevedo Uruz, no J'1'gilllpnio di' inlant.u-ia
Il,o ~ •

.José ::\lm'ia MarqUêS Godinho,
110 distrito
de rvcrut.unento o rcsorv« 11.° :.!.
Ahol Augusto 'I'õrroa, no distrito di' rorrutamento
o
!'('SI'1'\,:\ n." ,I.
:\llIl\ucl Gunl:a!vcs ~lol1dos, no 1'('gilll('lIto do infnotal'ja II.U

A

U.

ogul'ir:t 80:11'<'::; lIO I'p"illll'ntn III'
infantaria
11.0 li.
'n
.Jo:-;ó ~[al'ia Cahral (II' ~all1pllio, do ('oJ'po lo ll:tlld
11:11101', no quartol glll10r,t! da I. rngirill militar.
Ol'illlllu .JOS!! Ilu Ulll'\':t!ho, 110 di trito d 1'l'('I'utn1I1l'l1tO () 1'l~Slll'\"a 11." I:.!.
Albol'~o .Jo·ó C:\tI(allo ...·"no· I"l'l'il'll (~llnl'l' mn. no
J'ogllnonto d(' infalltllrill 11." I (i.
!1\'I'II:lndo Lapa tio ()Ii\(.ira Corrl·i:l. Ilo di trito ti
1'('('I'Il(:IIIll'l1tO II re:I'r\"lI lI.O f>.
uguH(O

:\lartins

J.'

roi
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2.' ~l'rio

Herculuuo
Jorge Ferreira,
no distrito do recrutamonto e reserva 11 o 8.
Viriato da Fou 'úcn Rodrigues,
lia Esc'ola de Educação Física elo Exército.
Arnaldo da Silva DOUW0IlS no 1'1Igilll0lltO ele infantaria 11.° 11.
Francisco
do Paula e ilva Ramos. no (Estrito do
recrutamento
e reserva 11.0 1.
.
l'l\sar Augusto Muno, do corpo 110 ostado maior. no

quartel

general

da :3.:1 região

militar.

1'010 lonselh o tIo Iiocursos correm I\({j to!'; (lo tri Il t a dias,
a contar
du data da presento
Urdem tio E.I'/:/'cifo, citando os oficiais ao dinuto indicadus, para: na quulid.nlc
<1(\ recorridos,
aprcscnturom , quorondo , contosração
no
prO('C'SSO
do recurso 11.° ~:~)17 que no mC::;JlIO Consolho
(l8tú corroudo
SPIlS t -rmo« o em que o tenente do extinto
quadro dI' picadores militares António da Silva Xlcnteiro
rOI'orre da sua pl'etcri,:li.o ao pO ·to do capitão.
(J' rocorridos,
bom como o: sons reprosentuntos
11'gais. t011l vista elo preces. o lIU secretaria
do müSIIlO Con1:;61ho, dutnnt« n dilação (los respectivos
édito':
Capitãi.

:

A rtur Candeia
I oroirn, no 1\ gillH'Uto do
cuvalnriu H.o r.
l lenriqnc
.·11111' .. '()\' s da Co ·tl, adido, na gllard:t
nacional l'llpllldiemlll.
-luão Henrique
da, ilv«. 110 rogim nto do artilhaEUgl'lllio

.ria ligl'ira D.o 4. ,
~ 11'·1' '11'(> .lo·ú C:mh"'o .. no
dI nte (lu nrtilh:tria. montnlla

Ifl'cc
.Iari

.
gru'}lo Illlxtll

illt!pl'ell-

n.o :?4.

milic;,lr.O de c, \'nlarin, hl'ulciado,
(fê Almeida
orr ia .1' :-;;.

Alltóloio

1Q3~1

I:'allcirl)
c\ erdro

2

If r· r rorm do IJalli ·1 PilJl ht C DI ('110.
1 _ '1\'lIcutc r .for lI1a·lo arlo A U"U to T'cl'"il'lI ti" ( a tiO.

11)2
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7 -TenolJte
reformado .vl hiuo AII'e, 'I'ouiaz.
1:>- Capitâo do infantaria, separado elo serviço, António Outeiro Teixeira de Miranda.
lli - 'I'eueute rnformado Pedro .Io só Guia Pau Real.
17 - Capitão rvíorrundo Alcxnrulro Alves cio, Sautos.

---

_-

..

Rectificações

Na
I. lG.',
• T a
J. 31.',

Urdem do Exército !l,O 1, 2.' sór i», do corruutc
onele se lê: «José», clel e ler-:-": «,10:10».
Urdem do I.,',,'(;/,(,ito n." 2, 2.' sério, elo eo rrouto
onde sn lê: «Pcruira», UI!\'O lor-se : ":\IO!',,Ír[llJ.

ano,

]lo 1 ,

ano,

]lo

Autonto de Oliveira , lalazar,
E:stú conformo.
II "jlldalllt! (1I'II(','al,

-

li5,

MINISTÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem

do Exército
2.-

Série

N.O 4

o

21 de Março de 1939

da Guerra faz publicar:

Ministro

da Guerra - I.a Direcção

Ministério
~fnnda

o (Iovõrno

nistro da

a uerrn,

primeiro

sargentos

ferida a

:n

Geral - 3.3 Repartição

(la H .pública Portuguesa,
publicar

pelo Mi-

n li ta da antiguidade

das diversas armas

dos

serviços,

1'0-

do D zembro de 1938.

~filli tério da Guorr a, 2

O Suh- ecretário
•'antos Costa.

do Fovoreiro

di' Estt1410 da Guerra,

do 1939.

Fernando

dOI!
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MINI5TÉRIO Df\ GlIERRf\

Ordem

do Exército
2.- Série

N,O 5

o

31 de Março de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

I -DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. Manda o Govêrno da República Portuguesa,
polo MinIstro da Guerra, nomear o tononto do infantaria .Tcão
Duarte l[arques para ir à Alemanha em missão do serV!<:o relacionada com o plano de rearmamento
<lo oxército.
A Mm <las despesas com transportes
será foito ao roferido oficial, a titulo do ajuda de custo, o abono diário
de .t 2-1000, tudo pago pela verbu constUl~t~ do .capitulo 25.0, artigo 669.°, do orçamento do Ministério da
Guerra para O corrente ano.
Ministôrio da Guerra, 1G de :\(a1'<:o elo H)3fl. - O SubI:locretllrio do Estado da Guerra, Fernando rios Santos
('ost a.
(Não earceo do v18lo ou anotação do 'I'rtbunul do Coutas].
1

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do doer to D.O 16:070, de 25 elo Setembro
o Governo da República Portuguosu,
polo Ministro da (lu rru, conceder a D. Maria do Pu-

Ile 1!)~~, manda
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trocinio Côrte Real Correia do Almeida, órfã do general J anuário
Correia de Almeida,
a reversão
da cota
parto do subsidio mensal no quantitativo
de 1.J0~00, em
virtude do falecimento de sua mãi, D, Maria Clementina
de Leucastro
Côrte Real.
Ministério da Guerra, 28 de Fevereiro de 1930, - Por
delegação do Ministro da Guorru, o Sub-Secretário
do
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa,
(VI sa da pelo Tribunal
do Contas cm I <10 Mal'ço de 193~, Nilo
são devidos omotumontos,
nos tormos do decreto n ," 22:2.37).

II - RECURSOS

Ministério
P01'

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2,a Repartição

decreto de 14 do corrente mês:

Negado provimento
ao recurso n.? 2:493, interposto
porante o Conselho de Recursos
pelo major miliciano,
na situação
de reforma,
Júlio Vieira do Figuoirodo
Fonseca,
nos termos do artigo 3-1,° do regulamento
do
mesmo Conselho, de 12 do Agosto elo H);37, contra o
despacho ministerial ele 13 elo Junho (lo 1038, que lhe
indeferiu um requerimento
em quo podia qlle lhe fôsse
concedida a reforma extraordinária,
por não ter funda.nonto legal.:

Ministério

da Guerra - 2,a Direcçao Geral-

3,a Repartição

Por decreto de lJ do corrente mês:
Dado provimento ao recurso 11,° 2:378, interposto porunto
o Conselho do RrCl1l'SOH pelo tenente reformado Anastácio Josó dos Santos, contra o despacho ministorial
de 4 de Maio ele 1035, <]no lho indeferiu um requeri
monto cm quo pedia pura SOl' anulada fi aplicução do
artigo 213,0 do decreto n.? 20:2+7, do 24 do Agosto dI'

19:31, feita

<lOR

fundamento

logal.

seus

vencimentos

(lo

réfcrma

pOI'

'

ter'
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111- MUDANÇAS
Ministério

N,· 5

la3

DE QUADRO

da Guerra _La Direcção

Geral-

2,a Repartição

Por portaria de 11 do corrente mês,'
(Visada pelo Trf hunul d, Contas, com n anotaçllo do não serem
dovídos emotumoutos,
DOS t·.,'mos do decrete
11.0 22;2j7).

'rem

ingresso
no quadro d o:; serviços auxiliares
do
nos termos do § 3, o do artigo 7,0 do decreto- lei
H,O 28:402,
de 31 do Dezembro
do 1037, continuando na
situação de adido, em quo se encontra, o oficial ao diante
nomeado:

exército,

Adido

'I'onente
íl.

do extinto quadro auxiliar de artilharia, adido, ciu
sorvico no Ministério das Colónias, Amadeu Eduardo
de Campos Beltrão Forreira V iaua , devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Dezembro do 1938.

IV - MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria do :21 de Ferereiro jil/do7
Demitido,
a "eu pedido, do quadro privativo
da Cru;',
Vermelha
Portuguesa,
eru harmoniu
com o d ispoato
no artigo 19.0 tio decreto u." 8:li98, de 9 de Man;o tI.'
192:3, o tenente médico. equipara 10, António Elllíli ..
de }1agalhãi~ Júnior.

Ministério

da Guerra - I.a DirecçAo Geral -

2,"

Refartiç30

Por porturius de 1 de Feceretro fitulo :
Quadro da arma de artilharia

Teuente de art.illiaiiu , adido, ,I oão Carlos Oliveira de
Ma('('(lo, por ler sido oxunerado do cargo de profe (.J'
da. K cola Central de SaJ'tr('llto,
por portnria de 8 dt,
Dev.embro de 19a5, devoudo
r COD idcrado ne 'la si-

194.
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tuação desde H ele Dezembro do ano findo e preellchendo vaga no respectivo quadro.
(VIsada polo Tribunal do Contas, com fi anotncão
do não SOl'OU\
devidos cmolumen toa, nos rormos do decreto n..o 22:257).

Reserva

'General, comandante ela 4.a região militar, David Augusto Rodrigues, maj 01' elo extinto quadro auxiliar
de engenharia, da direcção, da arma, An tón.io Manuel
Botelho e tenente, do regimento de infuntaria n." 7,
An iónio Francisco Andrino, nos Lermos da alínea a)
do artigo 1.0 do decreto-lei n ." 28:404, de 31 ele Dezembro de 1937, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados 11 esta situnção, respecti vamen le, desde 30 de J aueiro e 4: e 5 de Fevereiro ele
1939.
Capitão médico, do batalhão independente ele infantaria
n." 25, Carlos José Machado dos Santos, nos termos
da alínea c) elo artigo 1.0 elo decreto-lei n ." 28:40~,
ele 31 ele Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Janeiro ele J 939.
Tribunal
emoturucntos,

(Vj sad ns pnl o

ouvidos

Por portarias

do Co ut as, com fi anotnção do IIn.Osernru
nos ter-mos do decreto n ,? 2~:2(7).

de 25 de Fevereiro findo :

Rointegrados no serviço do exército, 110S termos do
n.? 1.° do artigo 61.° da lei n.? 1:961, de 1 do Setembro
de 1937, como oficiais milicianos de reserva, os soguintos ex-oficiais:
Capitão miliciano de reserva do infantaria, o ex-capitão
da mesma arma Henrique Vaz do Mascarenhas.
Alfores miliciano do reserva do infantaria, O ox alferes dn
mesma arma Joaquim Gonçalves Pais do Vilas Boas.
(Visada
vldos

pol o Tribunal
omotumoutos,

do Coutas, com a l\nota~iio do seram de!lOS termos do decreto II •• 22:~ó7).

Nula e do nenhum efeito a portaria do 10 de Fevereiro
de 10:38, inserta na OI'(Zem do E,ré!'clto D. ° 4, 2.· St'ri?,. ~o mosmo. ano, que deu baixa <lo serviço ao major
miliciano médico do rescrvu Fruncisco Vito do l\{('11donça Côrte Real, por se tor reconhecido lião ter ainda
atingido o limite do idade.
(VIsada pelo 'I'rtbunnt do Contus, COIl1 a Illlotaçllo do 1I!l0 serem
do\ Idos OtUolumOlltos, nos tormOI do docroto n," ~2:257).
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Adidos

Major

de cavalaria,

da Escola

(lo Exército,

Luiz Filipe

Carneiro de Sousa c Furo e tenente, do recimonto de
infantaria
n ." 4, .T aime Hermínio Uamalhoo dos Santos, por terplllsido
requisitados para desempenhar
comissões de serviço depeurlen tes do Ministério
das
Colónias, respectivamente,
nos termos dos artis-os 31.°
e 6.° (10 decreto 11.° 10:009, de 23 de Março el~ 1927,
«Ievendo ser considerados
uest a . ituação desde 20 de
FeYereiro ele ID39.
'I'enente, na situaçâo de reserva, ~LulUel Peres, por ter
sido requisitado
para (1exem pauliar
uma comissão de
serviço dependente
(lo Ministério
do Interior,
na
guarda
nacional
repuhl icanu, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro
de ID39.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

CIU

7 do ~I"rço do 1930).

Reserva

Coronel de cavalaria
António Augusto Namorado
de
Aguiar,
DOS
termos
da nlínea c) do decreto-lei
n.? 28:40-1, de 31 de Dezembro de 103i, devendo
SOl' considerado
nesta situaçâo desde 27 do Janeiro
do Hl30.
'I'eneuto, do regimento
de infantaria n." 16, Benjamim
Dias Raposeiro; nos termos da ulínou n) do artigo 1.0
do doer ito-Ir-i n." 28:40-1, de 31 do Dezembro do 1037,
por tor atingido
o limito do idade, devendo SOl' cousidorndo nesta situação desde li"> do Fevereiro do 1030.
(ViS'H1:i!4 pol0 T'rtbu n n! do Coutus, com fi anotação do uno serem
duvírlos ouioluuioruos,
uoa turnros do deoretc 0.° ~~:~57).

Oficiais milicianos de reserva

a(·

do l'\,o·illll'llto <lI) m-Lil hnrin
costa n ,? 1,
rle ~Ol~~n Pinto )Illc1tndo Coutinho,
elo regieoslu n .? 2, Mauucl Alves
(1(' artilharia
Idl'
ICO 'Ül, c Fmncisco
.\ ugusto ~lal't.i,)\s Vicont» J únior,
grupo <1(' artilharia
J~l'~ada n.~ 2, Alvaro (la SÍlv<l.
Sa.mpaio e 'arJos C{'lol'J(,o )1l'(1eno~ j alferes: do batalhão de cU('adol'l's n.O a, ..:\l\'u1'O J os ~ ela Costa, dn
l'C,rillll'l1to ele' artilhuria
li!.!'oÍra lI.O 1, César ,Túlio PilU~l1ü'l (10 rewillwllto rh' a~·tilhnriu liO"cira )l.0 5, Baltasar 1<1:, .\1Jll;idn Fn,itn
Lillllo, do regimento 111'a1tilhul'ia
111' ('(bta n.O 2, l>allicl (la Conceição rrf))'}'cs
e Hui Dia" Lapa, rlo grupo de artilharia
pesatla n.n 1,

l'enclItes:
Delfim
ruenl.o

ao
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Manuel Cristiano
de Sousa, do grupo de arüilharia
pesada n ." 2, Futuro Alves Barroso, do grupo de artilharia
contra aeronave"
Fernando
José Street Caupers, todos milicianos,
licenciados,
nos termos do
§ 3.° do artigo 61.° do d-ecreto n ." 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por terem atingidc o limite ele idade,
devendo ser oonsiderados nesta situação,
respectivamente, desde 2 de J'aneiro , 5 de Fevereiro,
27, 24 e 3
de Janeiro
e 21 de Fevereiro
de ] 939, 27 de Dezembro de 1938, 22 de Fevereiro
de 1939, 8 de Dezembro
de 1938, 26 de Janeiro ele 1939, 15 de Dezem bro (h>
1938 e 12 e 10 de Jan eiro ele 1939.
Tenentes:
do regimento
ele sapadores
de caminhos
de
ferro, Alberto Augusto Pinto Vieira e José dos Santos Salvador Viegas, e alferes, do regimento
de sapadores mineiros,
Manuel Goncalvos Machado J'iinior.
todos milicianos de engonharia, licenciados, nos termos do § 3.° elo artigo 61.° do decreto n .? 12:017, de
2 de Agosto ele 1926, por terem atingido o limite de
idade, devendo flor considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 5 de Outubro de 1938 e 15 c 12
de Fevereiro
de 1939.
(Anotados

polo Telbunul

do Con tns em 7 de Março d. 19S~.

Por portarias de .) do corrente mês :
Adidos

'I'enentc-coroncl,

do rczimonto do infantaria n.? 12, Luiz
do Sousa Rodrigues, o tonontos : do batalhão
do caçadcros n." -1, Luiz 0I1111ito Dentinho e, do regimonto de cavalaria
n." 8, Ápio Felisberto Nunes de
Augusto

Almoidu, por terem sid o r('~ uisitndos para dos mpenhar comi!'! 'ões do serviço dependentes do Mini tério
do Iuterior,

na guarda

nucionnl republicana,

ser con. iderud os nesta situucão, rcspectivnrnonto,
:35 do Fovorciro,
1 de Murco e ~(j de Fevor

1039.
Capitão, do regimento
Silva

(\ t~n(\llh'

desde

iro do

11.° 17, Raúl Dllarto
<11\ c cola prática da
fi da ~ilvu 'l'l'ixeira,
por torem
d( s\\mpenhar comissfles d
rMini {{'rio ti:!!! Colónias,
lOS
ft', do artil2:o Ü. o do 11(1crofo

do infuntnria

do infuntm'in,

arma, 'Manll 1 Gon~nlv
sido rCCJuisit!lllos lHlra
viço d(\jlondont{
do
termo.,
I'C'spocti":lmcu

devendo

2.' Sério
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n.? 13:300, de 23 de Março do 1027. o do decreto
n." 11:243, de 20 do Outubro do 1025, devendo ser
considerados
nesta situacão desde 25 o 24 de Fevcreiro de 1930.
(Anotada.

pelo Tribunal

do Contas em 11 do Março d" 1030).

Disponibilidade

'I'cnontc-corouol
de aeronáutica.
adido, Carlos Esteves
Bejn , por ter sido oxonorndo do director das oficinas
gorais de material aoronáutico,
devendo SOl' considerado nesta situ açâo desde 2~ de Fevereiro de 1939.
Capitão de cavalaria, adido, Rafael Sérgio Vieira, que,
do regresso do :\linistc\rio do Interior, se apresentou
em 1 do ~Iarç'o de 1039, por ter deixado do. prestar
serviço na polícia de sogur ançn pública.
(Vtsn.lns pelo Tribunal
do ví d os emuiumuntos,

üo Contas, com n nnot ncão do não sorum
nos t e rm os do dueret o 11 o 22:Z[)7'.

Reserva

Coronel,

do regimen to de infantaria

calves Mendes. nos termos

n. o 9, :\Ianuel

GOII-

da alluoa b) do artigo

1.0

do decreto-lei n." :!8:.J.0J., do 31 elo Dezembro de 1937,
por tor sido julgado
incapaz (lo . orviço activo pela
junta hospitnlar do inspocção , devendo ser considorn do
nesta situação desde ü do Fevereiro do Hl39.
(VIsn1ln pelo Trihunnl
dovhlos cmulumeutos,

do Contas, C01U tl nHotn~~o .te MO 681'!'J1l
U()I termos
do docruto n,o 2~!257).

Tonen tos de infnn tarin, n d idos, com licençu iii 111 itudu ,
Prancisco
Henriques
do Carvalho
t\ .Iosé
Jlari:~ da
~rata, nos termos da alínea c) <lo artigo 1.0 do ([0croto-Ioi n." ~o:40-j.. de H1 <lo Dozouibro do 1\lil7, de"ondo ser consillcn~dos II 'stn ::;itu(u;iio desue 7 de 1"0"ereiro do 10:30.
(Yh.:,\(la pelu 'rrihuoal
,'lelos omohunonto!'ilJ

tI
n09

(!ontns, com :\ n.nolt\~n~/~
t '010'5 dQ dOt'rt'to n.

!erUIIl til"2...... 5,\.

Oliciais milicianos de reserva

miliciano, licenciado, do hatalht'ln de ca(;atlOI'Nl
11.0 7 .• \.ntónio
(~(l1l1CS CorJ
iro .Ji'llliol', nos torrno~
do § ':3,0 do nrti ....o ,; 1.o do 110(,l'oto 11.0 12:017, do 2 d0
Agosto (lo 1n2{~ ]lo]' tor atingido () limito dn idatln,
ue\'ollUO er cUl1:,idcJ'tld
11 t
itlll\ ·üo tio d() !?6 110
Fo\'en>i ro lh: 1!'39.

Alt't\I'OS

(.\1.01&<1:.

1 lo 1'rlblllll<l

,I. ('oola

.'111 11 d., ~"r~"

d.

1. 9).
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mês :

Abatido ao efectivo do exército, por ter tido passagem ao
depósito militar colonial como aspirante a facultativo
do Ministério das Colónias, o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, do extinto 2.0 grupo do companhias de saúde, Augusto Pereira Brandão, devendo
ser considerado nesta situução desde 31 de Janeiro de
1918.
(Anotada pelo Tribunal
do Conta, om 21 de M"r~o de lOBO}.
Adido

Major do engenharia, engenheiro aeronáutico, da direcção da arma de aor ouáutica, Henrique Mora, por ter
sido nomeado director interino das oficiuas gerais de
material aeronáutico, devendo SOl' considerado nesta
situação desde 2 do Março do 1939.
(Anotada

pelo 'I'r íbunal

do Contns

om 24 do Mal'ço do lOBO).

Reserva

Gonoral João Baptista do Almeida Arez e capitão do infantaria, adido, em serviço no Ministério do Intorior,
na guarda nacional republicana, Alberto da Costa Ferreira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por torem
atingido o limito de idade, devendo SOl' considerados
nesta situação, respectivamente, desde 28 e 25 do Fevereiro de 1939.
Coronel do cavalaria, da direcção da arma, Benjamim
Luazos Montoiro Leite e Santos, nos termos da alinea c) do artigo LU do decreto-lei n." 28:40..1:,do 31 do
Dezembro de 1037, devendo SOl' considerado nesta situação dosde 13 de Fevereiro de 1939.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, da direcção do sorviço de obrus o propriodados militares da 2.& região militar, José Fornuudos
de Carvalho, nos termos da alínoa b) do urtico 1.0 do
decreto-lei n.? 28:404, do 31 do Dezembro
1937,
por ter sido julgado incapaz do sorvico activo pela
junta hospitalar .de ínspeccão, devendo SOl' considerado nesta situação desde 6 do Fevereiro do 1939.

do

(Visadas pelo T'rlbu II at cio Ccntns, com n nnotnç~o do não serem
dovidos OlUolumontos, nos termos do docroto 11.0 2J:2ú7).

Capit~o mil~ciuno do engenharia, do extinto quadro especial, adido, em serviço' 110 .l\linisU'rio das Culóuias,
Manuel António Vieira do Sousa e tenente miliciano do

2.· Série
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artilharia,
do extinto quadro especial, adido, com licença ilimitada, Luciano Lacerda de Almeida, nos tormos do artigo J. o do decreto-lei n. o 28:40~, de 31 do
Dezembro de 1937, sem direito a vencimentos,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 4 de )far~o de 1939 e 29 de Outubro
de 1938.
(Anotada pelo 'I'rlbun al do Contas om 28 de Março do ]\)39).
Oficiais milicianos de reserva

Capitão, do batalhão
indepen.lento
de infantaria n.? 25t
Raúl Rodriguos Cohen e alferes. do batalhão do caçadores n." 6, Alfredo Mondes de Figueiredo,
ambos
milicianos
do infun tnria, licenciados,
nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.0 do decreto n,o 1~:017, de ~ de
Agosto de 1U:!6, por terem atingido o limito do idade,
devendo
ser considerados
nesta situacão, rospoctivamente, desde 10 e \l de )farço de l!lJU.
[Anotada

pote 1"1'II>UI1I\I

do Cont as om 21 do Março (lo 1939).

Capitão

miliciano furrnacôu tico, licenciado,
da 2.a companhia de suúrlc, João Norborto Gonçalves
Guerra,
nos termos do § 3. o do artigo G1.0 do decreto n. 012:017,
de 2 de Agosto do l\l:W, por ter atingido o limito de
idade, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 8
do Fevereiro de 1939.
(Visada polo Trlhunnl do Contns, com a anotação do não sorom
dovlôos cmutumeutos,
nos termos do docruro u,o 22:251).

Baixa do serviço

.

,

Mal'oreA Antônio
Ferreira
da • il va Alegria,
Samuel
Domingos
Maia de Loureiro
n :!\Ianuol Fernando
da
Silva Júnior o capitão José da Rocha do Pina Côrte
Rpal, todos milicianos médicos do reserva. nos termos
do § D.o <lo artigo Gl ." do docreto H.O 1:?:017, do j de
Ago~to <lo lÜ:!ü, ]lO!' torem atingido o limito (lo idade,
devl'ndo ser corisirlorudos
nr-stu situação, rospeetivamonte, desde 7, l-i, U e 2:! de Fevereiro
de 1U:30.
(Anoladas

PUI'

pelo Tribunal

do Conta.

em 21 do ,r",-.;o do 193Q).

portarias de 1 do corrente mês:

Nula o dn nonhuru efeito a parto da portaria
do 24 do
DpZf\lllhro do 10;3~, iusorru
lia Orrlem dv E.l'ército
O
n. 18, :?a sórie, do mesmo ano, quo passou 11 oficial
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miliciano do infantaria,
n08 termos do artigo 4.° do
decreto-lei n.? 28:4:0J, do 31 do Dezembro do 1937, o
capitão ela mesma arma, Francisco J OSÓ Lemos do Mendonça.
(Visada polo Tribunal
,t. Contas, com anotação do não sorom
fi

devidos

omclumoutos,

nos termos

do docroto

1\.0

22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente
do cavalaria,
adido, Carlos Ilorácio da Silnt
Pico, que, de regresso de comissão militar no Ministório das Colónias, se apresentou em 10 do Março de
193H, preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Vlsndn pelo Trihunal
devidos omolumontos,

do Coutas, com a anotação do não sorom
nos ror-mos do, doereto
a,o 22:257).

Adido

Capitão, do regimento do cavalaria n." 8, Francisco António de Araújo do Azevedo Pimenta da Gama, por
ter sido nomeado por portaria do 12 do Janeiro (lo
corrente ano instrutor auxiliar do mostro do equitação
da Escola do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a referida data.
(.Anot:Hlu

pulo

Tríhune

l UI,) Contas

o m 28 do

Mn.fl:O

de

1(31)).

Reserva

Capitão
do iufautaria,
adido, cm sorvico no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, Augusto Alexandre
do Castro Pereira Lopes o tenente, do regimento do
infantaria n.? 8, João Lopes da Silva Figneirodo, nus
termos
da alínea (() do artigo LOdo
decreto-lo!
n.? 28:404, do 31 de Dezembro do 1n:37, por torem
atingido o limite de idudo, devendo 8(\1' considorudos
nesta situação, rcspoctivamonto,
dos.lo 8 o f) do • Iarço
do 1939. (ViRada polo Tribunal de Contns, com anot ação <lo não ser. 11\
fi

deví dos omo lumouto.

, nos turrnos

do ducre to

11.0

2~:2;j7).

Por portaria de 21 do corrente mês:
(Anotadu

polo T"lbunnJ

do Co n tns om 28 do ~'nrçQ ,10 lQ~U)

Adido

"I'onentn, do regimento do cuvulnrin 11.° 2. Alberto .JÓÍ<'I\
Cardoso dos Santos, por tC'1' sido roqaisitnd o para do8o~npo~h,ar uma c~Jllli!4são do serviço dcpoudcnto
do
Ministério do J n t()~lOr, na [iollciu do scglll'UIH:a píl hlicll.
ueventlo SOl' cOIlSlllt)I'H(lo nosttt situilpi'io llos h 20 <ll\
Mart;o do 1939.
•

2.- Série
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de 22 rio corrente mês,'

portarias

(Vlsudns pelo 'I'r-lhu nnl do Contas, com a anotação de não serem
davídos ornctumcnros,
nos termos do dccrot o n.? 22:257),

Reserva

Coronel do serviço de administração
militar, director do
mesmo serviço, Luiz Pereira Loureiro, nos termos da
allnea a) do urtigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404, de 31
de Dezembro do Hl37, por ter atingido o limite do
idade, devendo ser considerado
nesta situação desde
9 de ~farço de H)39,
Tenente·coronol,
do regimento de cavalaria n.? U, António Elias Garcia, nos termos da a línoa c) do artigo 1.0
do decroto-loí 11,° 2R:-!0-1, de :31 do Dezembro de 1937,
devendo ser considerado
nesta :;ituação desde 1-1 de
Março de 1030,
Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de ,9 do eorrente mês,'
(Anotndn

pelo Trlhunal

do Contas

om 1~ do Março de 193n).

Demitido do servico do exército, nos tormos do artigo 31.°
do decreto-lei n.? 2i3:20:3, de ti do Novembro <lo 19:33,
o alferes rnformndo. inválido do gur-rrn, João F'rancisco dos Santos,
sendo considorado
nesta situição
desde R de Março de 1U:3D,

vMinistério

PROMOÇOES

da Guerra - I.~ Direcção

Por portaria

Geral-

2,a Repartição

de 2-1 de Fevereiro fludo :

{"fandA. ,I..,'I'rtbuual rlo Coutas, com a nnotn~l\o do ~H
dos cmolum urcs, uos termOi <lu ducrut o u.o ~:!:257).

Til

devi-

Nos termos <la allncn a) o § 1.0 do artigo :35." o ~ 1,°
QO I\rtigo ;37.0 do (ll'(,l'cto u." :!1::3G;), elo ~2 ele AOI'il de
1032, coutando
a nntiguidndo
!l<,:;t!o 1 (lo Novembro
<1<,

IH;38 :

Regimento de infantaria

n,· 2

Alfl,l'<>s miliciano 110 infuntnria,
licenciado, o nspirunte a
otidlll mili iano d infantarin, licenciado, do I'cgiull nto
do infant:\ria n,O [), ,loão bmllio L do Pf'I'diltãa,
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Batalhão de caçadores n. o I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n. o 5, Manuel Lopes Camilo.
Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 1, Rui Martins Gomos.
Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano do infunturia, licenciado, elo regimento
do infantaria n." 1, Norberto de Jesus.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
do infantaria n.? 1, Francisco Pereira Inácio.

Por portarias

de 25 de Feoereiro findo:

(VIsadas polo Tr-lbunnl
dcvídos emolumuutos,

do Ccutns, com n ano tnção do sorom
nos termos do decreto u.? 22:257).

Regimento de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano -do infantaria, licenciado, José Gcnçulves,
nos
termos do artigo 2.° do decreto-lei n." 2v:lóG, do 10
de Novembro de 1038, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro do 1938.
Regimento de cavalaria n.· 8

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de cavalaria, da 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral dêste
Ministério, José Lúcio de Sonsa Gonçalvos Nunes.

Por portaria de 3 do corrente mês:
(VIsada polo Trlbunnl
devido. 01l101U11101l108,

do

Contnl, com n ano tnção (\0 serem
torrnos do decrete 11.0 22:257).

1I0S

Nos termos da alínea a) o § 1.0 do artigo 3;).° o § 1.°
do artigo 37.° do decreto n.? ~1:3G5, do 22 de Abril do

2." Sério

1932,
1938:
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N.o 5

1 de Novembro

de

ligeira n.O 4

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano
de artilharia,
licenciado,
Leandro
Augusto dos Santos Lima.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Alferes milicianos do artilharia,
licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do artilharia,
liconciados, Alfredo
Malheiros Lopes ela Sil va, Francisco Furtado da Ponte,
José Fernando ReMIo Manso e Jorge Joaquim do
Castro 'I'avaros.
Regimento de cavalaria n. ° 9

Alforos miliciano veterinário,
oficial miliciano veterinário,
ques Moreira.

licenciado,
licenciado,

o aspirante
a
Manuel Henri-

L" companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos, licenciados,
António Sampaio Araújo, Joaquim AIY0s Andrade Dias, José Maria
Ramos e Pedro Décio Pinto Amorim da Costa.
Alferes miliciano farmacêutico,
licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano farrnacôutico,
licenciado, Marcos Borges de Morais.
2." compan hia de saúde

.Alfores miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, Vítor Ilugo de Barros.
3." companhia de sàúde

.Alfe~·~s miliciano médico, licenciado, o aspirante
mllIcillllo médico, liconciudo, António Alves

onr:;

a
Pereira.

1

Por portaria de 4 do corrente mês:
(Vlsndl\ 1'010 Trlhunal
vldos emolumentos,

de Contas, com fi anola~1I0 do orem denos termos do decreto n, 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

l'en
.
dee cavalari
1"\ eut c-coronel
o mal' 01' do !'('C'lnlO11tO
cava nrrn
.ced
'.'
t>
1'0 António
da Costa Robocho.

11.o ".~
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P'H por·tar·ia de 9 do COITeI/te mês :
(Vís arín polo Trtbunal
vtdos emolumuntus,

do Contas,
nos termos

li anotação
do sorem
do decreto n.? 22:257).

COlO

do-

N OS termos da alínea a) e § LOdo artigo 35.0 e § 1.0
do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, de ~2 de Abril do
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1937 :
3.' companhia de saúde

Alteras miliciano médico, licenciado,
o aspirnuto a ofiCillil miliciano médico, licenciado, Carlos Gomes 'I'elo
Gonçalves.
I.' companhia de administração

militar

Alferes miliciano do serviço do administração
militar,
licenciado,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, Renato Viana Perdigão.

POI'

portarias

de 10 do corrente

mês,'

(Visado> 1'010 Tt-lbuuut de Coutas, com a anotação do SaNJU d,,··
vidos emolumentos,
nos termos do decreto n,o 22:257).

Nos termos da alínea a) c § 1.0 do artigo 35.0 o § 1.0
do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, de ~2 do Abril do
lH32, contando
a antiguidade
desde 1 do Novembro de
1938 :
Regimento de infantaria

Alferes miliciano do infantaria,
a, oficial miliciano,
licenciado,
taría n.? 1, Alberto Lopes.

n.O 6

licenciado, o aspirante
do regimento de ínfan-

Batalhão de caçadores n.· 5

Alfcre:::. miliciano de infantm-ia, licenciado, o aspi nu rto ,
oficial miliciano, licenciado, do rccimcnto <1('infantaria
n." 5, MÚl'io Natividade Guerra ltoque.
Batalhão de caçadores

11.°

6

AJfú!'~s mil!c.i~n'o do infuntariu, licenciado, o aspir.mto ti
oficial m.i licinnn, licenciado
do regimento do iII ranta•
o r; J
'
na n. D, orge Murq nos For-r 'i ru.
Batalhi'lo de caçadores n.· 7

Alforos mili?iallo~ .d~) infantal'ÍH, licenciados, os :t:-<pirtliltes a oficial milicianos, liceneintloa, do rcgimcnt« do

2.' Série

infantaria
Correia
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Cardoso.

Pinto
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o Gualter

Moutinho

ligeira n. ° 3

milicianos de artilharia, licenciados, os aspiruntos a oficial milicianos de artilharia, licenciados, lIenrique Rosa Vieira Lopes, Teotóuio Pereira J údice Pargana, António de Sousa Ramos da Costa, Jos6 Pires
Borges,
Filipe Custódio Gouveia, Viriato Faria da
Fonseca, Acúrcio Fernandes Rodriguos, Alberto Nunes
da Silvu C JO;IO Ilídio ~lexia de Brito.

Alferes

Companhia de trem hipomóvel

Alfero
miliciano veterinário,
oficial miliciano vcterinúriu,
:\[!llleir1l.

licenciado, o aspirante a
licenciado, Fornundo Luiz

Regimento de cavalaria n.O9

miliciano veter inário,
oficial miliciano veterinário,
'l'arrot Catarro.

Alferes

liccnciado,

licenciado,

o nspiranto a
~[ário Júlio

1.' companhia de saúde

.Alrcre:, milicianos módicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Alvaro Ribeiro
~1arinho, Rodrigo Augusto de Rá Morais e António
Augusto de Barros.
3.' companhia de saúde

Alfet't!s milicianos médicos, licenciados,
os aspirantos
a ofici al mi Iicianos mcdicos, licenciados,
.J úcome da
Ounha Delfim
Luiz ~Iousinho do Albuquerque
de
Gusmão Oai\'~o, Jo::;(' de ~Iatos Ratinho e José PireI'
<lo Almeida Gonçalves.
L' companhia de administração

militar

milicianos
do serviço dó administração
militar,
ltcl'nl'iados, os aspirantes a oliciul miliviunos do mesuro
ser\'ir:o
licenciados,
António
GOJl<;a)\,és Marques e
Ahilio Gonçalves
Brnudâo,

"\Il~er\.~

2.' companhia de administração militar

.AI ~l' fi miliciano .lo
rviço do arlrninistrnção
militar, li·
r?ncindo. () a pirnntc a oti ·iul miliciano do lIW. 1110 serViço, li('cIH'indo, J\lltúnio
Sanches do Amarul Castilho.
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de 11 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotru;,iio elo serem dovldos emolumentos,
nos termos do doeroto u.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.O 15

Capitão miliciano, do extinto quadro espocial, o tenente
miliciano
de infantaria,
do mesmo extinto quadro,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana,
Francisco
José Dentinho.

Por portarias de 18 do corrente mês:
(VIsadas pelo 'I'ribunn l de Coutas, com a nnotnçílo do sr-rem devidas omotumoutos, nos termos do docroto 0,0 ~:!;257).

Ministério

da Guerra - 2.'

Direcção

Geral-

3.· Repartição

Capitão miliciano do serviço do administrução
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do referido serviço o do mesmo ex tinto q uadro, José de
Brito Rodriguos.
Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o capitão do mesmo extinto quadro, do 1. ° tribunal militar territorial
de Lisboa, António José de
Sousa,
Regimento de infantaria

n.O I

Tenente-coronel,
segundo comandante,
o major, do batalhão de caçadores n.? 7, Oscar da ~iJva Mota.
Regimento de infantaria

n. ° 12

Tenente-coronel,
segundo comandante,
o maior do infantaria, da Escola Central de Oficiais, Francisco Alborto
dos Santos Laru.
Regimento de cavalaria

'I'enente-coronel,

n. ° 6

segundo comandanto,
de cavalarin
n.? D, Artur

o major, do 1'0gim~nto
Augusto
Correis
),[atU1.s.
Tenente miliciano do cavalaria
liconciado
O alferes mi·.
"
liciano
do cavalaria,
licenciado,
Gouçalo Cristó\'Üo
do Meil'olos, nos termos do urtigo ~.o do docroto-loi
11.° 29:156,
de 19 do Novembro do 1\)38 contando 1L
antiguidade
desde 1 do Dozembro do Hl38.
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Depósito de material aeronáutico

Capitão miliciano do serviço do administração
militar,
do extinto quadro especial, o tenente miliciano do referido serviço e do mesmo extinto quadro, Joaquim
de Sousa Duarte Borrêgo.

P01'

portaria de 21 do corrente mês:
(Visada
vldos

pelo Tribunal do Contas, com a anota~iio Go serem (lo01urnoutos, nos termos do decreto n, 22:257).

C 111

Regimento de cavalaria n. o I

Capitão,
selmo.

o tenente

de cavalaria

David

José

Dias

An-

Regimento de cavalaria n. o 8

Capitão,

o tenente

de cavalaria

J osó dos Santos.

Arsénio

Por portarias de 22 do corrente

mês:

(Visadas pelo Trihunal do Contas, COJU fi anotação de sorem devi·
dos omolumcntos,
uos termos do decreto n.? ~2:~j7).

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Capitão, com o curso do estado maior, o tenente, com o
mesmo curso, do regimento
de cavnlaria n.? 4, João
Josó Xavier Banazol.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão,

O

toncute de cavalaria,
adido, em serviço no
Ministério d.o Interior, na guarda nacional republicana,
JIHio Ferre!' Antunes.

Capitão

veterinário,

Depósito de remonta e garanhões

Cortês

~lariJlho

o tenente
Falcão.

veterinário

Inspecções do serviço de administração

C01'01101 (10 serviço
o tenente-coronel
de Administruçüo

Humberto

militar

de udruinistrução

militar, inspector,
serviço, da gscola Prática

do 1Jle~J1IO
:'IIilitar, António

Josó Rodrigues.

Adido

(}apit~o, o tenente do cavalaria,
adido, em si-rvico no
Ministório do Int rio!', na políciu do scgurnnçn pública,
Alberto .J óico 1nrdol:\o dus Sun tos.
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Por portarias de 25 do corrente mês:
(Visadas pelo Trtbunal
vídos emolumentos,

de Contas, com a anotação de serom ~e·
termos do decreto n.? 22:257),

IlOS

Quadro de oficiais generais

General, o brigadeiro de engenharia, inspector das tropas
de comunicação, António Alfredo de Magalhãis Correia.
2.- região militar

General, comandante,
o brigadeiro
de infantaria,
dante interino, J osé Vítor Franco.

coman-

Distrito de recrutamento e reserva n. o 13

Coronel, chefe, o tenente-coronel,
taria n.? 13, Manuel Frutuoso

do rogimonto
do Carvalho.

de infan-

Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel,
chofo da 2.:1 Repartição,
cavalaria Alfredo Narciso de Sousa.

o major

de

Inspecção das tropas de comunicação

Brigadeiro,

inspoctor, o coronel, tírocinado, de engenharia,
da inspecção do serviço de obras e propriedades militares, Rui Viterbo Fragoso Ribeiro.
Escola Central de Oficiais

General,
curso

comandante,
o brigadeiro
do artilharia,
com o
do estado maior, comandante
interino, António
Gorjão Couceiro do Albuq uorq ue.

Por portartas

de 29 do corrente mês:

(Vistldas pelo 'I'r-lhun nl uo Contas, cnm a nllolnÇno do serem do'
vidos elJlolu1I1outus, nos t eruios do ducruto n.o 2:!:t57).

Ministério da Guerra - 2,- Direcção Geral

Tonente.c?ronol,
o major do engenharia,
contencioso,
Joaquim José de Andradú
ehos.

da comissão do
o Silva Abran-

Quadro da arma de engenharia

Major,

o capitão,

do regimento

José Luiz ~upico,

do sapadores

mineiros,

'2," Série
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Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Coronel,
rector

director,
interino,

o tenente-coronel
João Tamagnini

da Guerra - I.a Direcçlo

Ministério

de engenharia,
dide Sonsa Barbosa.

Geral _ 3.

a

Repartiçao

Por portaria de 31 de Janeiro do corrente ano:
Promovido
ao posto de aspiranto
a oficial miliciano de
infantar in, para o regimento
do infantaria
n.? 7, nos
termos do artigo 35.u do decreto n.? 21:3G5, do 22 de
Abril de 1032, o soldado cadete, licenciado, do regi.
mento de infantaria
n.? 1, D.O 1:320/34, António Rebocho Filipe, contando
a nntiguidade
desde 1 de Novembro do 1038.

Por portarias

dr 28 de Fevereiro

filldo:

ao pôslo elE' asp iruuí e a oficial mi.liciano
nos termos <lo artigo 35." do decreto

Promovidos

de artilharia,

11.° 2l::3ü:) , .le ~Z 11<:' Abril de 1932, coul inuando
na
~itua\ão de licenciados,
em <jue se encon trmu, ~ ('01)lanelo a aJllicruidndp
(le~(ll-! 1 cl(' Xovciuhro
ele 1l):1I'1, os
.
.~egulJllE's
cude es:

"

í

Para as unidades

a 11ue pertencem:

Do 1'I'gilllcnlo cle artilharia
lip;1.'ira 11.° 1: soldados
11.° '122/a3, )fanuel
Brito de Uivar Gomes da Costa,
h.O 2~1!)/3:l, Francisco
(ioll\,al\'('~ Cego, 11.° 121/3:3,
·José Barbas Guerra, )1.Q l:l4/:n, Filipe Martinho da
Silva 1>01'a, )1.0 ,101/:3" Fumnntlo
,Jorg'1' de Moura
Dias, e n ." 1lDj:a, Ferllando
da Conceição ele Sousa
'l'ôrrr.s;

do

)'('p;illll'ldo

(1(' artilharia

Iiguiru

n ." 2:

solclullos Jl. 1:02;)/;3;3, An íéuio XUllPS (la Neves,
11.° 146/31), .To.:; Luiz Uo!lriguc"i )Iarlin:-;,)l.
8:3:3/36,
i\fanllrl ])inir. .Iru-in to, 11.° 1:0;);)(31, Dâmnso .José
<lu ~ilvn UOlllC'''. n
1:O'.!ôtl:l. ()'('n1' (los Santos
O

,?
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Annorirn,
n ." 1:025/33, António
Pedro
de Matos,
n ." 391/34, Elmano Pinto Fernandes, CaIeiro, n." 62/
03, Francisco
Augusto Rosa, n.? 1:024/33, José TeIes Limão, n." 65/83, Alfredo da Fonseca" n ." 832/3G,
t-lérgio Valentim
Camacho,
n." 876/33, José Soares
Crêspo,
n ." 1:014/33,
Manuel
Augusto
da Silva,
n.? 1:027/33, Abil.iuo Vicente, n." 380/37, João Augusto da Fonseca e Silva, n ." 348/33, Leopoldo
de
Faria Gouveia, 11.° 698/37, Sérgio Pereira da Silva,
n ." 376/37, Alfredo Pernandes
Martins,
n ." 386/38,
Antõnio Fr ias dos Santos Costa, n ," 483/38, Alberto
de Morais Cerveira,
u.? 484/37, .á.ntónio de Campos
Gil, n .? 697/37, José Vilhena
Borrêgo,
n ," 482/38,
António
Serra,
n ." 699/37, Manuel
Lino Pires,
e
n ." 485/38, Eduardo
Abrunches
de ,}fagalhãis;
do
regimento
de artilharia
ligeira n. ° 3: primeiro
sargento Egas de Fontes Pereira
de Melo iMonteiro e
Barros, e soldados, 11.° 280/31, Manuel GOllçalves Ribeiro de Almeida,
n ." 874:/34, Macniel Orvalho Teixeira, n ." 1:1-:18/33, Luiz Augusto Cardoso, n." 1:056/
;~2, João Gabrid
Ribeiro, n ." 1:130/33, Luiz de Oliveira Mendes da Costa e Sousa, n ." 783/34, Jorge
Alcântara
da Luz, 11.° 1:134/3;~, ",Ovaro Murl ins da
Silva, n ." 877/3-1:, Hui Il enriquos d a Si lvn , lI.O 932/37,
Filipe :Malta (la Costa, u.? 929/:~7, Car]osManuel
Pinlo da Fonseca Lima de Sousa lt0go, n." 917/37,
António Maria Burnay ele Almeida Belo, .n." fH3/37,
Yitor Henriques
,de Sabóia Ferreira
:Malha, e n.? 701/
:{8, Jaime Barreto
Pereira
dos Reis ; do rrO'illl8U to
<le artilharia
ligpira )].0 4: solcla<los n ." 7G!l/?!~,}fúrio Paula
.n." 821/33, Orlando
Vieira
Rcdriuue«.
n .? 1:10~ /33, Rui Piment el Coutinho Alpo ini, n.::760/
:~-i,Amaro .José Seia, H.O G()8F~8,.JOS0 da Costa lIa]'En,;., ,n.~ 612/38, Alll6nio Pinto .Pascoal, e )1.° G11/38,
.Tosé NICOlaU de Olivl'il'a Goulão'
<lo reo'ime,nlo
ll;·til~la.l'ia lig'ejr~ )1.0 5: soldados )'1.° 722/~G, Alfre(]o
hugelllo 8ampalO A)yps, H.O GGGf0I, 0ristin110 ,Jorgt'
<1e Lima, 11.° 718/36, Allo'us,lo :Fn'(]rrico (]p )[orai,;
('rl'vrira,
11.° 717/:1G, .T():l~ clp Deu" :M(\ll<lp~
PilllP11iel, 11.° 28/:10, Ctll'los Ahel AilPS, ,)1.0 710/:lG, António
ttonçalves <1r Faria, H.O 102/:1;3, Custódio (loll,alvr:;
Palma, 1l.° GG8/:n, ArJllall(]o
(Joplho
Pp!'t'il'n
Srrl'n,

ao

n.O 718/;3a, Alhl'l'to Alvp~ !,pitp, 11." ,111/:31, n('llat()
,(1(' Sousa Paz, 11." G72/!31, AIl!óllio
(~\l('il'(}z (1l' YlI-{,ol1cl'los Lell<'asll'p, 'H. 7:20/:W, Sílvio Al'llnldo
DiJli/.
O
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,Mourão, n ," 7'19(:36, l"taúl de Lima Aires, n." 665(37,
J'osé de Carvalho
Pinheiro,
n ." 716(36,
Fernando
J'osé Faria Amorim, J).O 248(36, João Baptista Lemos
Costa, n." 389(33, José Gomes Pereira Dias, n ." 662(
3-1-, António
Jorge de Oliveira
Maia,
n.O 66;:3(34,
Artur
Acácio Monteiro,
u." 7L)r~6, Abel Alegria
~IartillH, n ." 664r~4, Albedo (lr Serpa Ferrão Rebêlo ,
n.? 121p6,
Afonso Grilo Dias Aitlos, n ." 749/3;{,
Guilherme
Herculano
Femandes
Pereira
de Andrade, n ." 661(:3+, Luiz Manuel Harroso Coelho (h
Si lva, n." U7(33, .Jorg-p Abreu Teixeira, n ." 750(3;:3,
~Lu1Uel João :Mó~ rreixpira,
e n ." 232n8,
Rui Rocha
Leão de Há Pinto de Abreu Houto ,:Maior; e do grupo
independente
elr m-tilhariade
mon lanha n ." 15, 801(lado n .? 241/;3:3, Ricurdo Xlnrtins rla Silva Araújo.
Para o regilllplltoelp
artilharia
ligpira 11.° 1: soldados
(lo rpgimpnto
dr artilharia
ligpira. <n.O3, n ," 880/34,
Rui J osé ele Ol iveira Pegado, n ." ,1:1:32/=33, Américo
Augusto
Fragata,
n." 71'2 f!38 , Augusto
Oorreia de
Sousa, n ." na6/:~7, Emílio Ccn euo Infante
da Oâmarn , n. ° 9:n (:37, Il enrique Arman elo Roa vers Costa
!\Tpve", n.O l:021/:{6, António
Sucllelura Ribeiro
de
Albuquerque,
n.? 9:38/37, 1fário Augu 'to Temudo
Barata,
e n .? !)-1-2/37, José Rpi~ (lp Sá Passou.
Parn o rpgillH'llto !lp artilharia
ligpira 11." 2: soldados
elo rE'gimento ele artilharia
ligeira n.O 6, 11.° 591/38,
J!'ernanclo Augusto
Roares f-)pixas, 1]'° 619(38,
Manuel :Maria ele Lacerda
de 80u'-'u Aroso, n.O 604(38,
Louriva.l J!'erreira
Yilela,
n.O 61-1/38, .Toão Maria.
Oastelo Branco
de Almeicla
Pinheiro,
li.O
597/38,
.JoiIo ~Ianuel <la RodHt OasC'arejo, n.O 602/38, Edgar
Maria da
ilva .Antunes Oliveira,
n.O 600/38, Vergílio .To'ié Morais Oa~tro, n.O 595(38, Túlio Sobral
~I()l'(>il'a, n.O '-)~0/:lH, Xuno Â.Jlg'plo Uodrigues
Valeutp,
p 11." (iO.) :18, l(anuel
Furtado
de Anta,>
l1artins.
P 'I,l'a () regillll'ldo
dI' adi'1 J lttl'la. 1"19p1l'H II. "I .: so 1](u<1o~
elo ren'impulo ele artilharia
lin'eira n.O 3,11.° 919(37,
l·\'l'nl~n(lo ~fnrtinE'z )Ioutinh;
ele .\lmeida,
n.O 526{
:18, António HihpiJ'o Carreira,
n." 720/38,
Ant6nio
Pl'reira cIp ~(E'iJ'elp", (la Hoe'ha L,\(' l'l'Cla , n.O 710/38,
.foão Cri"ti))() .Amaral Fí'l'llaJH1('!.." 11.° 933/37, João ela
1·'OlhC(·a U('()J'()'e, TI.O;)2'2/:18, .TorgE' J3al'1'aelus Oorreia,
11.° 700/38, ..\~t<Íllio '!'ri.pila
(ll' Sampaio, n.O 511(37,
~f[lnnpl Alrx<l11clre )!aclrnga,
n." 700/:38, hlllílio Maí

I
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ria Faria Durão, u." 702/:38, ArLur Vasco de Garcia,
n ." 703/38, !Mateus Nunes, n ." 916/37, Carlos Duro Conti-eiras, n." 912/37, José António de Almeida,
n.? 923/
87, Otlionan de Sousa Guerreiro
da França,
11.° 124/
0i, Bento Xlnr ia Meireles Leite. Saldanha de Castro,
n .' 512/37, Rui Sá Viana de Alvarenga,
n." 543/37,
António Feruandes
Lamas, '11.° 711/38, Armindo Cân(lido Santos de Almeida, n. ° 915/37, Francisco Maria
Feio, n." 704/38, José Cristõvão
Henriques,
.n ," 520/
38, Manuel Maria Pimeutel Bustos, n ." 715/38, José
100elho da Silva Gil, n ." 717/38, Adão Gome, da
Silva, n ." 716/38, ,Mário c10~ Santos Cardoso, n." 1:008/
3;). Luiz Alberto
Castelo
Branco
de Almeida
Pinheiro,
n.. 939/37,
Ilumherlo
Gahriel
Mendes,
11." 943/37,
Mário de Aguillll' AntuuÜ'~', u." 910/37,
J'osé ,Martins Carroudo, e 11.° f)b1/37, Paulo António
Arrôbas
Crato.
Para o grupo independente
de arfilhuria
de montanha
n? 12: soldados
do regimento
de artilharia
ligeira
'n." 5, n .? 608/38, Alberto
Dias Ferreira
do Nascimento,
n ." 61Gn8, Diogo Pinho elos Santos Rêgo,
11," 591/38,
A,ntónio Fra,neisco Alves Martins, D.O 618/
38, Marcos Afonso Alves Ferreira,
n. ° 5fJ8/38, Fernando Manuel Marque~ Guedes, .n ." 50G/ 38, Manuel
Amílcar
Vieira, u.? GOfJ
/38, António Maria Fernandes Brandão, n .? 278/38, Diogo Manuel Pacheco de
Amorim,
n ." G07/38, José Paulo Lencastre
Ribeiro
(la Silva,n.
° 590/38, Fernando deMorais
'I'aveira,
,11." 606/38, Inocêncio
Loureiro Queiroz, e n ." 624 {38,
Angelo de Almeida.
Para o grupo independente
de artilharia
de montanha
n ." 15: soldados do regimento
de artilharia
ligeira
11." 5, n .? 601/38, António
Marques
de Sá Oouto,
O

n ." G13/38, Francisco d e Catvnlho Juciuto, n." 5fJ9/
38, Neftalida
rORla Fousccu , n ." 5D2/38, Lúcio
Pinto Oardoso, n.O 588/:38, Altino ])ia" :Farinha,
11.° 593/38, Ange.lo .Tol'go dI' Araújo
Mrllc1o, ,n. 617/
38, Belchior Garcia Lishoa, p n.O ()Q:~j:~8, .João AleO

g'ria Marlins.
'
Para o grupo mixlo indept'ndp)llc
~le artilharia
mOllta~~lI 'D.O 24: Holdac1os (10 regimellto
dp arlilharia
lig't'1l'11 n." 3, n.O 1:019/36,
Ahel Viega.s Pessoa Lopes,
ll"
935/37, AJfre(lo 131'asão Anlullrs,
11.° 708/38,
.10lHluim ]>(,J'eira Oouiillho r!,pi.'cir'u Duul'tp, 11.° 925{
37, Álvul'o Fl'l'fão de Oa",telo Bl'flll(,O, 11.0 70G{38,
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Gaspar Ma1heiro Reimão, n. ° 682/38, Francisco AD.tónio Teixeira
Boaventura,
n.? 699/38, José Luis
.Poças Leitão Conceição Silva, n .? 713/38, Mário Jos:é
Garcês Y en tirn Neves" n. ° 927/37, António
Silva
Gomes, n." 707/38, Mário Augusto Bobone de Amaral, n." 924/;37, João Vítor Guapo Ribeiro, n ," 914/37,
J osé IManuel de Carvalho Monteiro,
n ." 918/37, Fel'nando Dias Castelo, n. ° 509/37, Gonçalo Velho Maria
Henriques
de Lencastre,
e n ." 546/37, Pedro Manuel
Franco da Costa de Barros.
Para o grupo de artilharia
a cavalo n." 2: soldados do
regimenio
de artilharia
ligeira
n ." 3, m.? 705/38,
:I!'r:mcisco Manuel
Campos 'I'rocado, n ." 1:164/33,
Augusto
da Cunha Guedes Carvalhal,
n .? 908/31,
Acácio António
de Almeida
Amaral,
n." 928/37,
Planciseo
ela Silva Cardoso,
11.° 714/38,
António
Guerreiro
(le Sousa e Silva, 11.° 509/38, Francisco
Vaz Pueheco dp Ca stro, 11.° 9301'a7, Alberto Manuel
Hemiyues
Pereira
Bastos, e 11.° 931/37, Vitorino
Pina.
Para o grupo de artilharia
'pesada n.? 1: soldados <10
l'~p:illlento de artilharia
ligeira n.? 3, n." 512/34, Eurico Neves Sales Grave, n ." 1:064/32, Alvaro Bau,
n." 1:137/33, Fernando
ele Oliveira Paixão, n," 8811
34. Doming-os Halllalhele,
11.° 875/34,
Ernani
J niónio Gomes de Oliveira, n." 1:149/a;3, Acácio Duarte
Calvário,
11.° l:155/3:3. l~faJlUel Carlos
Correia Ferrei ru 'I'ôrres, n ." 870/;}1. Manuel Eduardo de Meneses
Alurcão Ferreira
Bastos, n ." 972j:l6, J osé Maria R083,
n.s nOG/33, J'osé da Costa Furtado,
e n." 87J./31,
Hugo Ferre ira Mnlurinho
Carmo.
PUla o O'l'UpO rle artilharia
vesacla u." 2: soldados do
J·egim~nto lle artilharia
ligeira
n ."
u.?' 872/34,
Clúulio Fel'l'eÍl'a )lal'llue!'i 11('Campos, n.? 942/35, Má.J·io Duart ~101·O·L do l ..o1'Y. n." l:OG;J/32, António Fel'l'pila, n." 8iG/;(i, Allióll'io TIalbino Ramalho Correia,
'Jl.0 l:00ô/3G, João Fernande,;
Delgatlo,
11.° 87~/?4,
.r(),,~ Hph0lo Yaz Pinlo, n.o 8!)O/~H, Augusto VHnra
PÔltO,
n."
1:013/36,
Gabriel
Junqueira
Rato,
al." 1:131/3:3, .Toaquim
Pereira
.da :I!'ons~ca.' e
1).0
1:13;3/;3;~. Anlóllio (iued ':; BUJ',]una de :I!reItas.

a,

do

llrol.lIoyidn
a()~ p()~los adiantl' illlli(·a<1o;., JIOS t'P~'IUOb
alll~()
a!j." .ln tlP'I'l'to 11.' 21::lfj;\ d(' ~2 dI' Al)l'l] de
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na situação de licenciados,
os seguintes
cadetes:

2." Série
em que

A aspiramtes a oficial mi licianos de cavalaria,
con,
tando a anbiguidade
desde 1 ele Novembro
d,·

1938:
Para as uenidades a que pertencem.
do re'gimel.llto de (}[Ivalaria
n ." 41. primeiro
sa.rgento Amaolsto Sanches
IMergulho, e soldados n ." -:1:/36, José S~ntos Pinto Pereira Caldas, 'e n." 218/38, J 0:10 Mana Galvão Martinho ;do
:I1egimento de cavalaria 11." 5, soldado
n." aa9/37, António Chitas Martilnfl; do regirnent., de
ca valaria n. ° G, soldad os n .o 266./ a6, João Rui P e~·
tana M'encles de Alm ei (Ia, n. ° 267 fa6, .J osé Lopes UM'
çalves Capelo, 11.° 2l9/:37, Fruncisco
Correia Neve",
e n ." 303/34, ~fanuel de MUJtoi"l Üarvalho ; do regimento de cavalaria
u." 7, soldados n." 576/a7, Pedro
Brito e Cunha., n. o 579/37, Henrique Lemos Marques
Pereira,
'n.O 492/38, Luiz de Sousa <la Costa IC Oli.veira, e 1)'° 161;:i8, Hugo 'I'omaz ele Lima e Noronha;
elo regimcmto de cavalaria 01.0 8, soldados n." 371/37
Cristiamo Oarvalho
,d,e Almeida,
n." a49/34, Jorge
Garcia Ga~o «la Câmara,
n." 267/a8, Gn,,<;t.ãoMtnia
da Silveira de Lorena Asinhai» Ferroira
da Fouseea
e Uliveira,
n ." 2G6/38, Jo,;é Mart..illH dl' :MPinei'(>~, I'
n.O 269/38, Mall11el a,e SouHa Oliveira;
(lo regi'lll!'nto
de eu,valm'ia n." 9, Holdac1os m." 7H/37, Diler:rnanelo
Marinho
P,ereira de Ca,rvalho,
n.O 183/a8, Li'110 (lI'
Carvalho I ..ima, n." 4a5/:38, Paulo Jo.<;é Peixoto Baptista de Lemos, e n.O -:1:72/38, .Ant.ónio Pinto (le Mesquita ,de Melo ~fexia VascoJ}(·elo,.,.
Para o regimento
ele e[lvalaria n.O 3: solda(los do regimento d,('cavuJaria
n.O 2, 11.° 522/34, ~ra.Jlud Cahrnl
Vilhena Jardim,
e n.O t54j38, Mário Henriques
Mendon<:a; do regimento
de cavalaria
11.° 7, 'iolda.dos
n." 577 ;;n, Fl'anci~co Xavi'cQ' Barrf'ito CaJ(le<ira ('astel-Branco,
ill.() 582/37,
Jo·sé ,da Rilvi~ Pe(ll'o:-;a, ~
.n. o 493/38, Alvaro Nuno ele Serpa Rosa.
Para o regímen to de ('avalal'ia n. ° 1 : Rolc1a(lo~ (10 regilll,en~o ,de '('avalaria n.O 2, n.O 531/33, .Agnclo Hhodes
SergIO, ]1.0 601/36, All'xa]](he
.TOSl> Ferreira
J>into
Rih('i1'O da 'Ounha. e 11.° :W3j:l7, ,MllJ1Uel Bernardo
(la Oosta de Sonsa Ma(·edo.
P,l1'a o reg-imellto (1~ ('n,nlarin
11.° 1): sol(hHlos: do regi111('11to <1(' ('avnlal'lll
11." :2. 11." 3:12/:1:1, Paulo
(1(' Lima
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(le cavalaria

n ," 7, n ." 584/

:37, Rui Pena ,:Monteiro Baptista.

Para o rE'gimento de cavalaria
n ." o: soldados: elo 1'E'gimcnto ele cavalaria
n ." 2, n." .,1-56/37, José Guilherme deMelo Portugal, e do regilllE'nto ele cavalaria
n ." 7, n ," 429/!38, António
Júdiee
(le Magalhãis
Barros Baião, 11. 481/38, João Correia de Sousa
Uagalhãi~,
n ." t91 n8, António Cardeal Nunes, E'
n." -+86;:31, J'osé Freirp (lp Vasconcelos
Carneiro
l'
,:Ment>seH.
Para o regimento
<~e. cavalaria
n ." 8: -oklado do regimen o ele cavu lar iu n ." ~, -+.")2j:H', 1fnlluel Pedro H!'n edito de Castro.
Para () rE'giJllPllto ele cavalaria n ." H: ...oldados: do regimento elE' r-uvalnrin u." 2, n -+!):{j:l:~, Alberto Jo,,{>
~E't() RE'hêlo ,~Jaia, n ." .jO~n6, Autónio Godinho Mónica, n ." :{6j:3S, Armnudo Augusto Barreiros da Costn,
u.? ;l7:3j:n, Alhedo
(:Jou\,nhp" Narciso, n 459/38,
1Ianuel XE'Yes Ruival Saavcdru , 11." ~30/38, Eduardo
Artur Botha Cond e ele Paiva, e n ." :l98/37, Augusto
Quintillo el("Almeida Caln-it a, e (lo regimento de ("'[1valaria u." 7,
~/:lG, Carlos ,)IanUf'l Amâncio da
Silva, 11. ;);):3/06, Lázaro C011('E'i\,ão SalE'';, n." 502/37,
Antônio ~[á'\illlO Ho(lriglH'" Ven tura,
081j:37, Luiz
,\ugusto
Grunrl-Vnux
Harhosa, 1\." !)R;~J=~7, António
Pinto ele )Ingalhãis
(le Oliwira Soarp..;, n" 585/37,
Alltô1lio Rahu(:a (1(" CUl'Y<llho, 11.° -i87/38, António
FE'l'llalHl0 (le F:1ro Lom'pil'O, H.O 4R;)/;~R, Antero A11tÓllio 'l'rill<la<le (la Yplha, !' II." lf):)/:IH .. João BE'nll1'cl
ela Costa Pen'ira.
0

í

.?

.?

n" .).)

0

)1"

A aspirante
n. oti(·ial mili('iano
wkrinário:
l)al'u, o J'!'gilll!'llfo (lI' ('anIlaria n.O ~, (·ontn.ndo u antig'lÜ<lael(' <1('.<1p4 <1(' Sl'lembl'o <h· ln:l7, () ,ol<1aelo ea({et.e <10 regilllPll to ae artilharia
ligpjr;t
11." 3,11.° 1:079;
a8, Erlle-sto ~O;tl'('S (1p ()]iwlÍl'a.
.
<\ a~piralli<';-\ a oriPial mili('ialH)S (1<,t c1milli~lra\· ..in
militar, ('()lltall(lo a tllltiguiclncl(. c!('s(lp 1 dr No·
Y<:'lllhl'o
(lc 1 !):{R, oS ~olclaclo~:
l)nra

a~ ll11i<la(lp,., n quI' l)('rt{'ll('~'m: da 1.a ("Olll}H\,nhin

:\(11llini~tl'a~il() lllilital',
n" ~7j ;W •• \nt611io rI:)
('nsta ~I()l'ai , 11.° ~9j (lI, )fillNVillO )f("rllcl( s (lp .:Mngalhilis Tahonla, n.O 2!)8/~ l. )!allupl (lr Barros Gil
~rlltn, 11." :17~;:::l, .\l'1l1illcl() (;()llll'~ (':tll(ll,ia", 11.° :rro/
(1("
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:-';ous,a Moreil'a, II.O 363/33, Alvaro MOlrais (lo Vale, n 366/33, José Tomaz Hen.ri(lue Pimenta ,de Castro, ,II." 13/34, :Mário de Sousa e
C asbro , III. 234/37, AníbaJ I':liimões Pedro, e n." 3691
38, Artur Pinto Coelho ida 2." companhia de administração
militar, solclnrlo 11.° 123/a6, Joaquim Fernando da Rocha Ferreira
JJaptiBta; da 3. a companhia ele administração militar, m.O 334/33, Dario
Gomes, II." 287/35, Manruel Antónir,
a'e Bnito <ln
Silva Passos, m.? 419/33, Alberto Marques, n ." 295,'
3G, Luiz Artur da Silva NUlI es , m." G75/34, Albino
Joaquim Rodrigues Valente, u." 290;:3G, Mãrio Seixas de Sousa Neves, m." 25/a4, Márioda
Anunciação
Gomes, n.? 65/35, Eduardo João Pereira de ]!'igueirodo Lory, IH."!> 34/32, João Soares Pais, n 5/3G,
António Manuel Carregal COI"l1()1ia
da Silva, n ." 6/3G,
Teófilo Alves Pereira, .n." 751/33, Aires y,it.erbo ,d{·
Freitas, n ," 25/36, Ernesto Ferreira Pratas, u." 294/
3i, Eduardo Antônio Capucho Paulo, ,n." 8/36, Fratlcisco Nobre, n." 68G/~H, Manuel Francisco dos Santo" n ." 2:37/36, Mauiíci« Varela Pinto, n.? 133/34,
Rui Carvalho Marques ela Rilva, In.O 80/34, Albertino Marques, 11.° 752/3;~, João ,OOlTPia Üavi lhas,
n ." 292/3G, Luix, n ." 681/34, Dinato F,cl'l'uo, n." 14 I
36. Fernanr10 Ro(higueb ela Silva Laranj eira, li." 21/
34. Manuel da Silva Marti'llA, n ," 422/34, Fmnciscd
Aire» da Costa, u." 674/3·1, Manuel Pires Neves.
n." 52/37, António Alexandrc
Pereira da Silva, I
n." 744/33, Emídio Lope".
;33, VeI,rrílio
Martiu«
b

.?

O

.?

Para

a

a 2.

compallhiade

administração

militar:

da

La companhia (1C' adlllini~lra\ã()
militar,
11.< 2D6/a.1 .
.To.~p Pinto Leite, e n.O 371/3a, Ale -all(lre J orgc Fel'lX'lra GOllçalve",
l~ da 3.a compallhia
(le a,dminislraçãn
ltlilitar,
,n.O 755/33, Alfredo ]:'C'l'JI:lJl(lo NUlH's Saropa,io RalllOl'l,Il." 74;>/;13, Elllílio Aquih.s :Mnll,(evN'dc,
l~." 2D?/a6,. Lui.z 1L\('cclo, n." 291j:Hi, .loilo ,Tõ,aquin.
l'-;ang'Ulll!CLtl
BEIlrão ela Veio'a 11." 67i'/;H Fl>rllandd
M ,
,
(-'TU!'11erlllC' Re'~("llde ,da Hoeha,
e 11.° 7,J()FI;~) JO:i.é 't'e]e" Marql.lC's Uiheil'o.
POI' portadas

de 8 rio

COITeI/te

?III\~:

Prolllovi(los a a"'pi'l'<1'lIll'S a ()fi(·iHll1lili{'iall()~(lp
inúll1ilt.ria, 'll(}:-; tCl'1Il0;-; (lo ar! igo :):;." 110 II 'l'I'C'lo 11." :21 ::166,
ele 22 (lp .\lll·il (](' lfla:2, ('OlliillUllll(lo
11:1 8itll<1(;iTo Ill' li-
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cenciados, em 'que seencontram,
e contando a antiguidade desde 1 de X ovombro ele 1938, os !3e.gui'nteA oad»tes <10 regimento «le in Iam taria 11. ° 1:
Para a unidade a que pertencem:
soldados, u.? 1:873/
33, Luiz da Câmara Pinto Coelho, n ." 1:441{36, Angelo Delgado Guerreiro,
n ." 1:308{34, João Aníbal
Guimarãis
Ramada
Curto,
n ." 1:336/34,
Ricardo
Guerreiro,
11.° 921{37, Manuel
Lopes de Carvalho Ohaves, n." 1:8ü8/33, Gi lbertc Ifouiem de Freitas, n ." 39/
;J4, Ya:;('() Eduardo
Faria Blane Lupi, n ," 1:138/35,
• Ilenrique
Arriugu
Aragão,n.o
1:886/33,
J oaquirn
lIa.ria Carreira
Botelho ele Sousa, ln." 1:321/34,
A.Ivaro Hcaniques
de Gouveia
p Melo,
,n.O 1:a14{34,
.J uime OOll(;alYes Hei, u." 1:04<1{34, )Iário Henrique
Bo(elho <1l' Macedo, n." 1:315jM,
Jaime
Analiory
.\Jn1l'l'S Cabral,
n .? 1::312/;34, José António
AIv..3f\
GOll~\a]Y(':-;, n.? 1:889/:33, :1Hrio Ferreim
ela Cunha
Rosa, n. " 1 :8'\2 :~:3, João António
Baptista
Soares,
11." 1:35!)ja-t, Jos(. Luciano Viegas de Matos, n." 1:435/
C'al(leira,
n.O 1:437/36,
Ar:16, Fernn ndo Hnsário
]11<11)110 1<']ago';(l(lc
)tatos,
11.° 1:!)08/a3,
Rui 'I'omaz
(la. Cosia Ouerreil"ll, n ." 1:127/3,\ Eclmundo Pereira,
11.° 1:3:3SrHi,
Luciano Gulveiu, 11.° !)O;")/37, J'oão Hnr('ulalllü Ca~aea, 11.° 1 :877 n~3,,]oaquim Hcrnu nlo SoarQS ele Àlmr.iclu, 11.° 1:181-{a7, .l osé Paulo Pai xão Barl~l.da·, 11.° 1:879/:{:3,
:Manucl
Pereira
Fumaud is
\ tlrgas,ll.°
1:l!18 :17, .l osé Franc isvo Roa1'{,1',11.° 1:104/
:{8, l<'l'l"l]ando Luiz de Aboim Inglês blllcil'o, n." 1: 196/
37, Cristiano
I1NlriqUl'
da f:;ih-eil'a e LoreJIH, e
11.° 1:2a4):ri, FcllO Luz (la )fota
I,'uda(lo.
Pata, () ::rl'("illlllutOt1l' infuntaria
11.° 2: ~,egu'llclo sargento
I·'rall("i~~.o Falc'i'io .Jla(h1l'l'lIu, {' solda,(los,
n." 1:110/
~18, Arlltalldo
Xal'c,i"o LOpl'~ da Rih'a, 11." 8ü7/a7,
( )rhm,clo J JOUn'H \'0 C'a hri (;1, l' n. ° 1::I(j(j /;{ I, F t:1'1lallC1.}
I lhito
Barros.
] ara o l'í'o'iIIHllltll ,(1(' illfalltarin
11.° 4:
prillwilO
óla.r..
g'l'nto ,10:6 .J!alllll'l Fnlll('i~eo .JLuiu (,alhaJ'(]o
í';ilhão,
(>
,olda!1os,
~1.0 1:201/:17,
('arlos
P('l'pira da RiJva
~a.l"tl(l, al.O 1: 117/:18, Dilliz ...\go,tildlO
l>illlPldcl
da
:-\ilva, lI,O 1: Iflnni, Ferlln1u1o .\x(,\"('(lo ('arvão Gp·
lll('~, 'n.
1: 11G{!18, Ril\"ano l1(· J\ lJrLU CaH1o~0 Roeh.1
HOlllelll,
!l.0
1:lG:~ ':18, ,To'L> (1()~ ~{lllt(lS Nlln()l;,
ll.~ 1:13'1/;18 Alhedo XUIH'~ ela ,'ih'n, 11.° l:10!)/3~,
V·IlIí(·jo 11.".. Hriln 1 1-';11'0 .\lhuqu
<) 6{'>7
rql1P, n.O 1 :_0
I),
O
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Mário Júlio ,a'e Oliveira,
n .? 1:139/38, Fernando
de
(ll.ivei ra Alves, In.O 1:189/37, Framcisco da Silva Fragoso, In.O 1:192/35,
António
de Sousa
F'ranco,
u." 1:220/37,
A,ntón;io de Melo
Duarte
Silva,
'n." 1:151/38, António de Castro Gentil Soares Bramco ,
u." 1:222/;37, Raúl Vitor Hugo, n.? 1:205/37, Abílio
Ro(Trigu.es rlu Silva Tavares m." 1:142/38, Caclos Roberto Pacheco, n ." 1:226/37, Delrniro Modesto Sieiro,
n ." 1:162/38, Francisco
Y,ru8'CO de Sousa Peres
Ferro
Murilne,lo, '11.0 1:191/37, (Just,avo Loff', n .? 467/37,
J'osé dos Santo» Duarte, n.? 1:14-.1:/a8, José l-\,illUõesd»
Paço, n ." 1:193/37, Alvaro de Lorenra Ol iveira Birme ,
u." 1:197/'07, António Carlo» dos Samtos, 11.° 1:1561
:18, Ar-linrln Guerra Vri,eg'as Garcia, n ." 1:101/38, António Manuel
Duaa-te Menl(reH, n .? 1 :207/37, Francisco Ferreira Neto, n .? 1:209/37, Paulo Martims Vaz,
n." 1:145(38, Júlio 'I'avares Meireles, n ." 1:112/38,
José Augusto Oliveiea Erietóvão,
n ." 1:102/38, Macruel Fennandes
Duarte Júnior,
n ." 1:229/37, Ismael
Anacleto
Garcia,
n ." 1:147 j:~8, Anguslto César da
Costa Lince, n ." 1:106;;18, Marciano
ele Lima Loul'Emço, n ." 1:"l!l6/36, Raúl Oorrlciro d'e Ul iveir-a Jacob, n ." 1:15:ija8, ,Tosélle
~\lmeilla Vale Júnior,
n.O 1:'200/37, .fo,rg,,~ ShE'rry (los RamloR, 11.° 1:245/37,
Feil'nalllllo '1'omaz ROi'a Gouveia,
n." 1:1'JG/38, klbalDO (le OJiveim Lo'pes, n." 1:221/37, João Maria
,('oJ'l,!:'i,u ,rle J;"rúb~ rrÔl'l'C'~, P 1)1.0 1:200/:17, Arlilllll,)
Zef'erilno Santos.
Para
o regimento
de infantaria
n.O 11: soldac108,
n." 1:224/37, HenriquE' de Oliveira A,lves, n." 172/38,
,José Gomes da Bilva, n." 189/37, Manuel Vítor Naznl'é (le Oliveira,
n." 1:162/38, Manuel
Manso de
Brito,n."
1:2:37/37, O'arlo~ A,ssis Pinto Ide .Oliveira,
!l.0 1:2'09/;17, ]<'rancisco
,}1alluel Sá Teix,eira de Azevedo Ferraz,
11.° 1:225/37,
José ,Marques da Silva,
n." 115/38, AHrE'l,lo Artur Hosinha,
n." 517/:17, António Neve::; Tavares, n." b10::l/38, António elos, Santos, n.O 1:141/:18, Al'tm Luiz ]<'E'rreira da Cun]IH
Rosa, n,O 1:1'05/:38, ,Tosé ('ân(lido Robin ele Anc1rade,
n." 11:11;1/38, 'l'01llltZ da Ji'oln~('('a ,de SouHa Carvalho,
n.O 1:]1 :1/38, JOHé Luiz IÜllHtelão Vnz, 11.0 551/37,
,João da Luz Bougal'<l, n." 1:204/37, Adl'iallo Joaquim
Vaz Yelho Júnior,
11.01:192/37,
,Tol'g'E'}.Innu€! Mendes NunE"s de Cn1'val110, )).0 1:l50/;38, António
(la
Sousa Ha'poso V,\~c()lneel()s, 11.° 1:19ô /:37, Elia" Da-
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mião Pires, n ." 1:'146/38, António de Yiveiros Bettencourt, n.? 1:236/~n, Hilário José Souto Barreiros
Mota, n ." 1:233/37, António
Sampaio Rodrigues,
n 11:157/38, Fernando Ivens Lôbo da Costa, n." 879/
37, ALberto Rosa, n ." 1:160/38, Oésar António, Simões
Ribas Sousa, n ." 1:100/38, Raúl Peixoto do Amaral,
n.? 1:,109/38, Rui Lopes Silva Pereira, e n ," 1:232/37,.
Homero Alberto Leiria ,e Borges.
Para o 'regimento de infantaria
n ." ,15: soldados,
n." 1:107/38, Aníbal Tomaz, n ." 1:7<38/30, Adelirio
Dias Paula de Oliveira, u." 1:210/37, José Pedro
Pereira-Monteiro
Fernandes, Jl. 1:247/37, Amândio
Pontes Sancho, n 1:48G/3G, Artur Feraclay Urbano
de 'Castro, n ." 1:216/37, ,:Manuel dos Santos Lopes,
n ." 1:231/37,
António ela Silva Teixeira Robles,
n
179/37, Sérgio Alves Poça, n." 1:235/37, José
Emílio Ferreira de Araújo, n ." 1:219/37, Ramiro de
Sousa Galiza, n ," 1:114/38, )fanuel ,:Marques Paixão,
11.° 1:223/37,
Joaquim Augusto da Costa Almeida,
11.° 1:2-1-1/37, Jo::.é Garcês
Palha Leitão, Jl. 1:240/37,
Teoclomiro ele Arede Rêgo, n ." 1:213{37, Silvino Augusto Leitão, n." 1:208{37, Rodrigo Manuel de Sousa,
n ." 1:128{38, Pedro David Monleirodr
Barros,
n ." 1:2·j2/37, Américo Pereira Patrão, n ." 1:ll8/38,
Luiz da Silva Cardoso, n 1:211/37, ,Maximiano Reboche :Filipe, m." 1:,lG1/38, Evaudro João Vieira Rodrigues, u.' 1:4~8/;36, Manuel Guedes de 80U8l1,
n ," 1:~83/3G, ,Munu(>lChuloí SPI'J':1 Alves, u." 1:513/31,
Angélico Sequeira Carvalho, n 1:88:2/33, Guilherme
Brnza 131'az Medeiro::;, 11.° 240/3G, J'aime da Silva
)Ia(~alhãis, n ." 1:3+2/3~, Curlo- Lídio Miraudu Men(l(>s~n ." 1:3.')2/3·1, Carlos Saldos {la Costa .FI eirr-,
n ." 898/~17, J'orge 'I'hé Ribeiro, n." 1:458/36, Romeu
Ricardo
Cucoriun, n ." 1:;316/;14, Casimiro das Neves
Santos, n ," lG7/34, Máximo Uomes Teixeira, n.O 1:4561
=36, :Mnnuel Joaquim Trill(lu(le. n.O 90l/:37, Jainw
dn. Guia Pereira, lI.O 1:88J/:l3, FralJl'isc:o Raposo de
~ousa, n.O 1: 157/3G, POJ1l!>ru FplTpil't1 (le Almeida,
11. l:~28/31,
Eduardo IIrJlriqup
Silva ele Carvalho,
11."
1:IG1/:1G, ,Toão Kav::ll'Io Bnl,ão,
n.O 1:471{36,
,los(- Airl's da Ypig-a (lr )Iira )INl<le" , 11." 1:J8J/a().
,To~6 Sonrl's C'abt'<:a<1as,11.° 1:891{;3:l, Aníhal ,José <ln
Rihn. 11.° 1::n7/a4,
.\rtU1"
.\l\"(',~ J)ias, 11.') I :!)O;)/:n,
.João l~lói -U!H'" ('[ll'<lo,;o. 11.° 1::n9j:ll, )Jál'io AntÓllio (lpral(h,,,)fon(pil'Cl, li." 1:4LOj:lG, Flávio UOll.?

O

.?

.?

O

,?

.?
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çalves Gomes, n .? 1:895/33, Manuel Aníbal Tôrres
Garcia
de Andrade,
e n." 1:89.1/33, Isidro
Lopes
Rodrigues
Barata.
_
Para
o regimento
de infantaria
n." 16: soldados,
n ." 1:131/35, António Ramos Carrilho, u.? 1:463/36,
Alberto Vilhena Arsénio, n.? 1:888/33, Jaime Pa coal
de Brito, n ." 1:311/34, João Fernandes
Soares Franco,
n ," 1:436/36, Humberto
ele Castro Pereira,
n.? 1:870/
33, J oséMarques
J anuário,
n." 1:326/34, Alberto
Maria Pimentel Saraiva, 'no° 1:467/36, J osé Justino
de Almeida, n.? 1:539/31, Eduardo Fernandes
Júnior,
n." 55/35, José Carlos Madeira,
n." 1:346/3.1,
Feralando Ribeiro,
n.? 1:3;J9/3J.,
Alfredo
Simões Meu.des,
n.? 1:878133,
Joaquim
da Silva
Pinheiro,
n." 1:353/34,
António
::Manuel 1<'01'(',1110
Quintans,
n." 1:43:1:/36, Luiz Mário Pere írelo Pinto de !:lOURa
Coutinho, n ." 1:34.3/34, Clementino Moniz de Sousa,
n ." 1:309/34, IMáriüCupel'tino
de Oliveira, n.? 1:2:1:3/
37, Henrique
António Pereira,
e n." 1:361/34-. João
.I osé da Silva Barrndas.
Paru o I'egiull'llto
.(ll' iilltantü,l'iü. B.O 17: ,",oldndo.;,
n ." 8f)f)/37, José Julio Anarade
dos Snuíos, 11.° 897/
:l7, Uaúl Frp(lel'i{'() 'relo Rato, 11.° 1:i)~~/311, Manuel
Dias Pires 'I'eixeiru , 11.° ] :al~/;j..f.,
Arnaldo Mendp..;
de Campos,
n ." 92:{/37,
António
Damásio
Gama,
11. ° 1: 872/3:),
~:[áx imo Lotf, n . ° 1:3~ i) I:H,
acin to
Duarte Velo-o, 11.° 1:]:35/;l5, Alfrp(lo Aususto TJi~h~a de Lima Cluny, 11.° 1:466/:16, Allt611i(;~fonteil'(l
L imã o, ]].0 1:8!)~/:1:~,
.roílo Franoisco
Gerardo.
n ." 1:881/a!3, Francisco
:Meudps ela fhn<;n, n.O 1: !46j
:~6, Edmundo
Ferreira
<1p Almeida,
n." 1:442/36,
E,(lutl,nlo NUllPH Cala(lo, n ." 1:!)]O/a:l,
.Iu irue de Almeida Leitilo, ll.O l:452/:3ü,
lLlfad
António
Jorgl'
tl~ Câmara ele Bulhílo Paio, n.O 1:1:37/35, .JoaquÍlll
Sllllão, n.O J:.151/:l6, lJrt'llani .To.t- da Rilva, n.O 1:186
:37, Celestino
da ('unha
H()(ll'ig'u(,~, 11." 1:3~2/!3L

.r

l~'el'llall,<lo .Jc U:> clo~ Sanioi'1, 11. .1 :477 /:H3, Haül Hal!
Llsi.a (JO<1lJlllO Cnl'J'Pg'a, 11." 1: HlH/:Hl, 'I'OlllUZ IJu,)I;
(~UlJlt:1llS,
)l.O
1:480/:W,
Cm'los .Tor"p
(II' Mellese~
UatlllL-<'ho du ~a'i('illll>ld(), n." 1:,117 j:lH~ Artur nilH,iril
<la Costa Dia", n.O 1D2/:l7, ~IÚli() ltihpiro
'L'J'istiín
Campns,
11."
l:aG!)/:lZ,
.To~t- Fl'an('()
YalatlnJ'e~,
n.O 1:916/3:), Artur Angu~to (la ~ilvn, 11.° l:917/3;1,
Edunll\(l~) Antóllio ~\1;;pilO, 11." :l:I:I/:17. Orlall!1o Augu~toMll'flUc1a Bas~(), 11.° 1: 1~0/;W, ()\,í(lio Augnsio
0
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Cordeiro,

n.? 11:474/36, Augusto
Eduardo
Branco
Gentil Pimentel,
n ." 1:885/33, Mário Falcão Godinho,
n ." 1:341/34,
Alberto
Alves
de Oliveira,
n .? 1:883/33, António Joaquim de Almeida,
n.? 1:132/
35, José Filipe Carneiro ReMlo, n ." 1:348/34, Manuel Soares de Bastos, n ." 1:340/34, José Ferreira
Várzea,
n ." 1:±l:3/36, Manuel
de Carvalho
Vitória,
D.O 1:900/33,
António Lopes Vieira dos Reis Pereira, H.O 1:902/33, José Oâncio Reis, n.O 1:495/36,
Francisco
da Costa Silvério, n .? 1:313/34, José Alves
Elias,
n.? lA76/36,
Eduardo
Jo,é da Luz Santos,
n.? 1.:887/33, Rogério Ribeiro, u." 1:439/36, António
Xavier Coelho Teixeira,
n .? 920/37, António de Alrneid a de Azevedo
Cordeiro,
n .° 875/37 , António
Veiga
Fialb 0, n. ° 1:912/3:3, Francisco
Assunção
Abrantes,
e n ." 1: 181/;36, Ernesto de }iecleiro"l Arrenegado.
Promovidos

a asp irantes

fantaria,
nO:3termos
de 22 de Abril de
lioeuciadoR, em que
desde 1 de ~
lletes:

aaae

a oficial mi licianos de inelo artigo 35.° do decreto n.? 21:365,
1932, continuando
na situação
de
se encontram,
e contando a autiguiovernhro de 19:38, os seguintes
ca-

Para

as unidades a que pertencem:
<lo regimento
(Ir
infantaria
n ." 2, solda<lo~, n." 452/:ri, ,:Manuel Dias
Serra, 11.° -l.,)0(37, Manuel José, n ." ;j;,)G/~l:3, 1·'e1'11<1)](10
Martins Pinto, n .? 446/36, Joaquim
Viriato Martins
Ferreira
(la Mala,
Pires, lJ.O 22G/:W, Fruncisco
11.° {1l/;3-1:, ..\_nlóllio Aurélio
Ferreira Falcão, u.? ·.J47/
;j6, Anlónio ,José Xamorauo
Mira Crêspo, n ." 478/31).
l\~orlósio Roberto Duarte Silva, n ." 436/36, António
de ~ousa )Iartills, n ," '113/36, Manuel João Salcs
Belo Caturino, 11.° 4j;J/3G, .Joaquim Lopes Vicente,
n.s 4HJ/:3ü, .\1'111,1)1<10 )la1'ia Dionísio, n." .!;)1/a6, Alfrl'do Pimcntn
Heja )Iarqut's
Godinho, H." 11<3/:37,
·João Damas, 11." 45] /:37, VCl'gílio .Jo~é Lima Carval1w, n." ·H' r17, .Toiio 1)ia~ a(' Oliveira, n.O J51/:1H,
,José Cilndirlo )'l'll'il'a nur~u('l,
11.° 4:3'7nO, ,J OSP 1[<\ll11pl :\Lm1'1 P:i FI'1IIU1111(\:-, n.O ·1,14/:3/, Anlônio
(1.,
~Ulos, (' 11." I J!)/:W, )Lírio P('1'rira dI' )Ialo~;
gllllcntn
(1(' lllfantal'ia
ll.O l, .:())da(lo~,
11.° G07;:l!),
AlItúllio (11' ('a tro Barho <1, 11.° )l~/:IR, Carln~ d()~
Rn11tos lá('illlil, 11.° :lO~!at, Sl'uu'ilifio )relldoll\~a U:lI'-

un )'('-
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n ." 854/33,
Luiz
Eduardo
Almeida
Pence,
356/35,
Mário
Camuto Pereira,
n." 603/3G,
Anmando Brito :MUtl.'t.iJllJS Coelho, n ." 587/36, Alfredo
Timóteo F'ecr'ro Galvão, In.O 449/37,
Manuel Domingues Rosa, :n.O 361/35,
Luiz Fl'E'clJ,3rico ele Bivar
Gomes da Costa Weinhol+z, n ." 586/36,
Joaquim
Lourenço
Gago,
n.> 14/38,
João
Deodato
Neto
Caboz, 111.° 606/36,
José
Mendonça Caleiras,
e
n." 513(38, Manuel Apolónia Correia ; do regimento
de imfantania. 111.° 11, furriel 111.° 287/27, Manuel José
Carvalho
de Araújo,
e soldados, 11.° 509/35,
João
Ferreira
Cabral,
11.°
GU(36,
J oRé Gomes Pedro,
11.°
,615/33, Roberto
Coelho, de Almeida
Teixeira,
m ." 65,2/33, Acácio ae Ol iveíra Dias Duque, u.? 546(
36, Viriato
da Conceição
Gomes, n." 456/34,
Guy
Marie Filíol de Raimond, n ." 67~ (33, Rizério Roque
Lobão Mascarenhas,
n." 512(36, José Ferreira Lopes,
In.O 523(35,
António
Nunes,
11.° 509(36,
Armando
Eduardo Alves, 11.° 543(36, António de Sousa Lôbo,
n .? 468/34, Carlos J osé da Cruz e França, u." 6J.~(33,
Oarlos elos Santos, n .? 5-l4/36, Jaime António Nunes
da Rosa, n. ° 467/3-1, Francisco
Anselmo
da Silva
Matos,
n.O 520/36,ManuelSeabra
Carqueijeiro,
n ,? 435(38, IMário da Cruz Fernandes,
n .? 413(38,
Mamuel J osé Lacasta
elo N asrimento
e Oliveira,
n." 520/37,
Jos{> Casimiro
Lop08, n." M8(a7,
João
Cantinho
Lopes, 11.° l34(38, Henrique
ele Sousa .Maximiauo, e In.O 47-:1(35, José Pedro Dias; do reeimanto de inbntaria
)).0
15, so,l(lados, Cl1.° .188(;;:3,
J08é ela Silva ~Iarrril'os,
n ." G(36, Ji'r{)drrico de Azevedo Coutinho Rato, 11.° 383(33, Bernardino
António
Carvalho
Pargana,
n," 589(;13, J'osé Telo Baptisla,
n.O 663/;:)6, António
Eduardo Falcão Bal'bosa, )\.O 586/
:33,J osé de AlulPida Lima Elias, 11.° 587(:3;3, Anló.n~odos Ramos .Mariciro, H.O <198(38, Oscar Ribeiro
Eilip«,
n.O 499(38, ,José .Júlio da Silva Mal'tins,
e
11.° 600(37,
Anlónio
]>r1'ei1'a \~Irllc1es' do rro'ilnenLo
. f :111~a!l'la
.'
(J
'n
1 III
(P
11.° 1 , 'Hol(lnclo'." )\." 5GO/:la,
.Joaqullll .
Augusto Sal'Uiva Palllll'iro,
11.° 371(31, ,folio Anlónio
nalll~lho
de Mira, )).0 lf)O(;3..J., Marlinho
Ho(hig-ue8
1\':e11' <1 , 11.° 561j:l;l, .TnC'Ílllo Fa](':\o, ]l.0 4.jll(:W, .)03qUllll Esleve.
Hal)li~la
n." ;WU(;l.) Finllo ..\unuslO
1."
1
I"'
1
..L1l'la;~ ~ e Abl'ru
Lúcio '(ln Silva, 11.", ;JRI(;W, )Iig-ll('
AlllollLO .M~U'~lll'ln(ll1, 11.° ;l:.~:lj:ll, ('a1'los EUg-011io }I ar([Uf'S Pertllgao,
11.° IG;l(;W, .)OS0 P('(lro (~U('illlad()
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Pinto,
n ." 320/34,
Sérgio
da Gama
Henriques,
n ." 562/33, Odorico Tavares
Semedo, n ." 456/36, José
de PigueirE'clo
Ladeiras,
n." 397/37, Ângelo
Fernandes Moreno,
n ." 149/37, António
José ele Abreu,
n .? 61/37, José Joaquim
Calhau
de Brito,
e n." 398/
37, • José ,jlaria
rIns Santos;
elo resimento
lle infanb
taria u." 11, soldaelo:-4, 11.° 459/;n
,Tosé Guelreiro
(]e
Brilo, n .? 642/36, -Iouquiru Alldré Sampaio,
n.? 556/
3:3, Valdemar
Ho<hig-ue'i
do Amaral,
n ." 112/3.3,
Francisco J'osé :Jlil'a Delgado, e n ." 6Ja/36, José António Félix Auaclcto ; elo batalhão .cll'cla<;,ru(lore;oln ," 1,
soldado:-4, 11.° 28;3/37, :Martinho
de Carvalhn Serra,
n.> 220/:3-+, ,Toão Antunes 'l'ropa, n .? ;~3 ~/:3G, António
Paulo Lourenço,
e 11.° :2~H;:~t, Hermenegildo
Rosado
Hellgala;
do batulhâ«
de caçlHlo!'e,; n ." 4, Holdntlo",
1l0/a;~, António Correia Baptista
Júnior,
n ." ;16/
lJ.
:36, .João de -Icsus Ycut ura J úu ior, e 11." 1:3~/:34, José
Ar~éllio Correiu ; elo batalhão
(le ca<.:aclol'l!:' n ." 8, »ol.
dado, n ." ;3;:W, .J oâo Carlos Lavarl iuho Leitão.
Para o batalhão
de cU(;ad01\C'~ 11.° 1: soldados
<10 regime])to de infantaria
J1." 1, n." 1::W5/:H, Luiz
Raimundo
1Il'sCjuita
l<'lor <le Almeida,
11.°
1:1:34-/;1;),
.José cIp ~()usa Uva, u.? l:;32!);:H, ~laIlUeJ elos ~al1to"
l)l'rpiJa,
n ." l:a:lOn4, ~fa,J1Ul'l (lo~ Nalltos Rnclr.iguPH,
11. ~..J~l!;3G, António
Grave Costn, e 11. D1:~/a7, .foão
Jlul'ia (lo H io Canal ho Fraíluo.
Pata o ha(a]hiio
de' c:!(,'ac]o]'ps 11.° ,j: solcla.(loH.do regill1Pllto ele illfa.n(,aria
11.° 1, 11." 1:8fJü,t:j:3,
[l(.Jio Chabit Pl'1'l'ira,
!l.0
l:l:!!l/:!;j, ./oiTo ('a,l'(loso (' ('unha,
11.0 l:;l:lIj:J1,
,Jaillll'
.\llt\llIP·.S
l)elpiJ<l,
11.° l:-WS;;l6,
.João l)e~~oa
Loba(o
('Or!C'1'ilO,
n.o 1:1:W;:J5,
.João
COITeia ~loro'ado (le ...\raújo, n.O 1:462/36, Luiz JOlrge
b
.
° 1:-l-t_.)
- 1<)/"1 , J' OHO
- ~~
"'i'l'tampos da Costa,
PC'relra,"11.
1 1 a.o
HocJl'igue.,;
11.° l:!)(n;:3:J,
II e'1'h(,1'to ~lfilluel Ide ~hl'anela, ll.~ l:a2J/;l~,
Tomé ela Nlll'<ll'1lUC;UO
I::lalltos
,Júnior,
n.O !)OG/:l7, .Allll'rio ('abIa] de' (~lUu1rOS :Marillho Fa]('ão, 11.° 1: IH2/:Hi, .]'ouo }o;->(\clc' .\_bn·u Fm:o
Nou~a l-aVal'l'O,
11.° 1:185/:17, ]o'(·I'JlUI.l!I.o
Pda 11('111'1fjU('s
]. ('h 1'(' , 11.° 1: }:lO/a·i,
)IaalUl'
1 Yletra, 11.° 1:425/
afi, ,'o,.;é 1IallU('] de' ~loraj,; [,l1íl, 11.° 1:422/;W, Ac~
lllindo
,} O'C- elo,.; ~allto~, n.O 1:475/36, AUguRltO Ferl'pil'lt Pinio
Bnsjo'l. ('11.° 1: t2!Jj;W, .José <1(' ~ou~a )lag-alhiii Hoc!rig-ups.
}>,lJ'a () haialltiio de' ('a(,ado! ;' !l.0 rI: .~()l(lacl(),~ do n'gilllPll(o (Ie illfall(arin
11.° 1, !l." l:4():Í/:W, ()('wvjo .José,
O

0
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n ." 89+/:17, António Paulo Rodrigues,
n ." 1:3:37/3+.
Manuel Jorge Santos de Oliveira, In.O 405/34, Serafim Autéuiodos
Santos, n ." 1:867/33,
José Fernanrles
Pinio Nogueira,
n ," 1:876/33,
Rui NaraiYa. de S6.
Oliveira,
ai." nZ5j!37,
Frederico
.Augusito Alves,
11.° 1:+45/36,
Frederico
Augusto dos Bruntos Leitão,
n ." 1:4:30/36, Rui 'l'oixuira de .Aguiar Viana, n .? 42/
3(;, Fran oisco Mauuo}, n." 1:4+4/;J6, Il eurrique Estevcs Pires, u." 1:4~6/36, Fcmuurlo
Gomes Goncalves,
José Cm-los P'ais Morai», n ." 1:13:3(35,
D.O 1+7!;~6,
Femaudo .To"é Yicira ela Si lva, Bueri, n ." 1:·HH/:3G,
ManucldaSi
lvu Tenreiro,
n.? 72/ao, Jaime "\ugmlo
Correia tlo Luso, li." 71/:lJ, RaLÍl Monteiro I, o 111' o,
n ,? l:a10;;H, Al'it'li(lcs )larl·illls Caramelo,
n ." 1:228/
37, Eduardo
llo Azevedo Gonçu.lves, c n." ~n8/;J5,
GUSlilYO
Domingues
Ferreira.
Para, o batalhão
de cac.:,a<lw'e"n.o 7: solrlados <lo regimento ,dle infantaria
11.° 1, 111.0 1:307/3J, Henrique
José da Fonseca Ramalho
Urtigão, m." 1:89:l/~3:J, Jusé
Correia de Sá, 11.° 1:3:35/:l+, FrrullZ Paiil Wallcnstein
,
1\.0 1::350/34,
Marcinmn Auitónio Franco
E~glwllta,
n .? 397/34,
Lu(lg("l'() Ol'lullldo Basto:> Gonçalves,
m.? a9/a6, Antônio AhcH Murt iaihcirn , n.? 1:128;;1,\
Fernamrlo Fortunuto
Morai» ('ahral,
11.0 !)07 /!37, Jo~;
Cahral de U1Hi(I'llo~ Marimho
Falcão,
n." 1:!lUn:3,
J os6Noan'·s,Il.()
1G2j:H, Bornmrlo
"\ lo xa.nrl rc <la Nilveira 'e LOl'l'lll'lt de ()livpira,
n.O 1::t?7ta-I,
"\lll(íllio
Jar(lim
(lp Oliw~,jra e j\f(',ira,
n.O 1:451/:36,
António
])uarte Ht'~ina, 11.° 1: 187 /:n, \Vphcr da Nilwirn
Haposo, IU.O 1::W1jJ2,
~lanud I(h' Rousa, 11.0 1:..j.:3:~/:\(i,
.Toão de Faria ,Júnio'r, ,e n." 1:871/;):l, Hicanlo l.>illho
11enc1es (ln Cosla.
Para o hatalhão
(1(' ('a(::'l(lOl'('~ ]l.0 8: s·o](lados (10 l'('gi]lll>·llto d(' illfmdaJ'iu
,11.° 1, n."
L:;jHj;n, F{'l'l'PT HO's.t
UraYl',n.o
D17ja7, Júlio
I~vllillg(']i~ta <1(' Oli\'c>ira,
'Jl.O 1:--1-85/:36, Carlos
ela (i'ons('('a, Il.° 1:8D7/a:l, ,To,;!'
.Toão ('l\llhau, 11.° 1:-I!l2;:W, (Jlli cIp Mp]o ('lll'l'pia,
n.o 1::lGOj:l..j., I;uiz Pinlo ela, (\lll]m Melo, ,(' il1." 1:·JiíO/
aG, 1)pl(]alocI(' Noma L("i[:"'io.
l>am o haialh:"ío (le lllp!rnlha(lol'as
n." 1: sol<la(los elo
regimenlo
c1p iJlfan1nJ'ia n." 1, ]l." I :911/:l:l .. Tos\> 11('11Tiques Palma
dp AlllH'i(la Bragn, 1I.u.. flKIj!l7, Armando
])ual'l('
Uphf.lo, 11." 1 :·172/:W, Aldcíllio L()]lp~,
n.O 1:490/:W, Carlos Mal'('plillo PaivlI, Il." 1 :0101,;31 ,
João da P()ll~e('a ü()(']ho Nunci'!, n.O :1()0/;1~, F('l'lIltu(lo
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José de Barros Rêgo, n .? 404/34, João Simões elo
Paço, n ," 1:G24/29, Eduardo }faehacló Moniz Macedo,
n." 1:904/33, Domingos Faria Yaz, n ." 1:334/34, João
Antunes Alegra, n ." 1:473/36, ~Iário Lourenço Freire,
n ." 1:899/:3:3, Manuel Cremou de Lemos, 11.° 1:874/33,
Raúl 'I'omaz A,nselmo, 11.° 1:470/36,
'I'elrno Augusto
Ferreira Silva" n ." 1:90G/33, António Carvalho Bar.reiríos Saraiva,
111.° 1:875/33,
Rui Pedro da Crua
Rocha Xlacedo, H.O 1:448/36, Orlando Ribeiro ele Carvalho,
n. o 1::nZ/34, Vasco ?lIaria ela Silva Brito,
n ," 1::357/3+, Guilherme
,José Ferreira
(la A~,sun\ão,
11.° ;)3/3.), Martim
Yaz Tabonla Pessaulia, n ." 41,")/3a,
Elias
Gonçalves
Valente,
u.? 1:3,")1/34,
Adriano
Mendes Pereira,
11.° 1::3,")+/;34, .Iosé Ixitl ro dos Halltos Júnior,
H.O
1:8Güj:n, António
Maltê« Bemvides, 11.° 1:4,)3/36, 1<'ranciHro :N"UJl('S Varela Lopes,
n. ° 1 )3GOj:~2, .A rnalclo
Fale
cIp Sousa
Quenta],
n." 1:880/:3;3, Francisco
Tinoco, n,? 1:::l;l:3n+, Pe(11'0
Augusto Severino ::\Ientles, n ." 1:4;n;:36, João Inácio
da Luz, 1]'° 1:249/37, Fernando
(le Oliveira Marques,
11.°
1:],)-1/38,. Gustavo
,Yilson
Peres
Brandão,
n .? 1:189/:l8, ~rário Ferreira,
n.? 1:131/:38, João ~Iaria Coelho, u.? 1:132/38, Luiz Augusto de Assunção
Trinclatle, n." 1:24fJ/:l7, Darwin Gonçalves Monteiro,
n .? 1:487;:35, António (la Hilva Ramos d e Magnlhãis,
~l.0 1: 15,) :38, Elísio
Am ílca.r ('<w1ho ::\f011dpll (ln. Rocha, 11."' 1:2:3Rpn,
?lIaJlul'l Ant uno» cle All(hat1:,
H.O 1:1+0;;38, António
do,; Santos, H.O 377j:38, António
(1e Castro ~rell(1ps, H.O 1:~4·J.j:l7, ITuml)(,l'to
Alves Morgallo, n." l : l:)H,;IH, ,Toilo ,José Casimiro
(1(> Almeida
Dias,
n .' 1 :218/37, ?lfanucl
ele ~foraj,; Carvalho,
11.° 1:1:{:3/:}8, ::\faHuel Firmjno
Pacheco,
e H.O 1:227/
37, João 'r iIácio Soan's F('rreira.

POI'

por(aril/

de 10 do ('or/"('/I(('

//Irs:

Pl'ol1l()yicl()~ a a~pi]',IJllps a ofic·ial milil'innos
<le infalltaria,
para as ulli(]ac]rs
a qur pertE'llCf'Ill,
110" termos
(10 ar\ igo :3:).° cIo c1encto 11." 21 ::lG;"), <le 22
Abril
c1(\ l!1;12, ('olltillUnn(1o
11<1 'itnação
(h, li('l"l1('ia(lÜ'~, Clll
quI' ~(' 'l'll('on\nUll
(' ('olltando
a <lntÍ!!.'ui(la,ell' de~,d(' 1 (18
X ovelllhro (1(' lWlR,
' ()~ ,pg-uiJlIt's c·uel(·\ps:
"
~

ae

Do l'<'g-il11PIJ!O (1(' in fan\aria
11.° 3: so1(la(lo'4,
ll.() 197/:3:},
An\óllio
Lima (la Costa BlH·plar, 11.° ;):13/:l0, Silvino
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Barreiros,
n ," 60S(i6, António Martins Oosta, n ." 510/
36, António Dias, n .? 25,1/3-1:, Aurélio Rodrigues
do
Vale, n ." 286/34,
Luiz António
Gomes Sampaio,
n ," 412/37, António Adelinoda
Silveira
Correia ele
Almeida Deltluque (la Oosta,n.o -1:11/37, Miguel,] osé
Viana, n.? 390/38, An tón io Alherto Alves Moreira,
e n. o 392/38, António
de Magalhuis
Rodrigues
Paolieco.
Do re-gimento de infantaria
n .? 5: Iprimeiro sarrreuto
()~{"~lJ'Baptista
Ribeiro, e soldados, u.v n·JO/sü, ~{ig'u('l
10arlos .Morais Pereira
,Ooutinho,
H.O
658(31, João
António Reboretlo,
n ." 660/M,
Caeí auc de Andrade
Albuquerque
Bettencourt,
u. ° 717/30, ..1\lnno dos
Samtos e Silv·a, 01.° 741/3-J., Henrique
L()Ipe,~ de Abo im
Inglê.~, n. () ~nG/ :W, l!'prnanc1o Salvac10r Pra! z de Almeida, n.? 7:H/:J:), Augusto
Vasco 11(,1'a Pinto de
,~fngalhuis,
e n ." 811 (!W, Armindo Fe neira.
Do reO'imento de infun tm-ia H.O 6: solc1aclos, 11.° 701/=36,
An t'ónio Albino Pereira,
n. ° 70:2 (
J oão Vieira
P in to Soares, ll. o -132/32,
,Tosé üa bral Resende,
11.° 507(a;),
Artur
J1. 7041:W, IManuE'l de Sousa Babo,
Pacheco
ele Barbosa
Men(loll<;a,
n.? 7061:3G, Mário
Vasconcelos FrlTE'ira, n ." 70;1/;36, Salvador Pn upério,
.l.0
-J.20(3.J, Frauci st-o ltiheiro
Cardoso,
11.° 5~;j(:l4,
.A lt-in do dp Almoida, ,11." 119j:l.J, An tún i« (la Sih-a
Neto
H.O ;17,)/:~:-), Aníhal
Uerque ira .Muiu, 11." ();jl(
;38, rMúrio Pinheiro
(le ~111galhãi" n." (j;jGj:3H, .Tosé
Nogueira {la Ro('ha~Ielo,
n.O ;lO:)I:W, Alcino {le Sou~a
Coplho, n." 777 j:37, ~fanuel (la Costa, 11.° 77fij:l7,
,Toaquim Vinna {b !<'onSP('tl, 11." 77;)/;W, .Jo.,p }Lll·ia
Feneira
COPUlO,
n.O 78~/;17, IT{'l'nani Hill<'iro (la
,Oosta, n.O 6,)0(~H, :Yanue.l 1"81'r<.'i1'''00E'1110, Il.° 77!)1
;37, A,delillO Lopes ,(la }tocha, 11.° G4H(lR,
J;'Pl'lltllIC10
PaellE'('o (la Fons(>en, H.O 778/37, Albano Dias Ma{·bacIo, 11.° 781/:l7, lI<'l'lll<.'n<.'g-ildo Il(,Ill'iquc (l{' Carvalho
lIa ia, e n.O G..J.9j;38, Antóniu
(ll' Allllei(la
IUpncIes ..
1)0 rl'gilllcnto
tIe, infantaria
n.O 7: soltIa(lo~, 1l.° .104(;37,
João lnál'io ]>preira
.TÜlliol', 11.° 7:I:l(:l:1, Ilplll'i{llH'
Leite, 11." (n:l/:W, .)Iál'io A1d6nio
Ppl'pil'a GOII~'alYf's,
l\.O 190/;16, Filipe
Clwl'!p],s !,0IH''i YiC'ir.t (la CÚlllara
p Olivrira,
11." '2,~/;I;I,,}fúl'io
Lopes Fl'a11('O,
11.0 'II.I(
3:), ltui A('ú('io (ln Silva lmz, li." 7a:-l/a:l, Ydor .\11tlÍlIio l)llar(p
Fa\'Pil'O,
I\. " 5:1°/;11, .TO;lO Fl'all('is('()
TJu, n.O 187/;36, Alwl Augusto
Dias NcH's, H.O G;17j:lG,

ao,

0

•
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Américo, Lopes Ferreira,
n ." 88(36, José Lopes Ferreira, D.O 422(37, Palmério
Carepa Isaac, n." 639(36,
Alberto Teixeira
Forte, n ." 73-:1:(33, Alfredo Simões
Lopes Silveira,
n ,o 527(34,
,Simão José de :Figueiredo, n. o 179/38, José dos Reis Rodrigues,
n. o 539(38,
JoséMoreira
(la Silva Boavida Portugal,
54-2(38,
Luiz ~fata ele Oliveira, .n." 536(38, António Mendes
Novo, n ." 5:H(;~8, Rafael
.Jorge Rito (h Fonseca,
u." 538(:~8, ,José Monteiro Poças, e n.? 540(38, António Baptista
~farques Laranjo.
Do regimento
de infantaria
n ." 8: scldados, n ." 861(3-:1:,
João Ferreira Soares, u." 66:3/34, Abel Fol hadela de
I~faceelo, n .? l:18:3j:3:3, Augusto de Azevedo Ferreira,
n"1:J81j:13, J'aulino Teixeira ele Mcndouçu, n .? 871 (
34, An tónio Yaz Antunes, n ." 1:020(;32, Aurélio da
Silva Macedo e Cunha,
n ." 8(H(:3-l-, Domingos
ela
Silva Pereira,
n ." 122(:36, José de Araújo
Vieiru,
n" 1:182/;3:3, Aristides (la Silva Couto, n ." 1:171(36,
,Jo,:é António ele Sousa Fernandes,
n." 1:lDO(:33, Manuel Oomes Pereira, n ," 9G8j:37, Luiz Antônio :M:atos
Lima,
n ." 674j:36,
Albedo
da Silva
Guimarãis,
11.° l:18.j/3:1,
.Ioão Rodrigo Ferreira
Chaves, n." 1:184/
3=3, Alfredo António Ramalho ele Brito, n.O 86=3/34,
Avelino Pereira dcCarval ho, n.? 70(:16, J'oão Carlos
,clp Sousa Yaz \'ieira,
n .? l:170(:lG,
Luiz Mendes
LO]lrs Cardoso,
n ." 8G(j(!n, ,To,.é Fraucisco
Umms
Ouil\lunlis, 11.° G8:3(:l·j, Ag-o~(il1lt() ~roulinho, n ." 827(
as, Parcírl io de Araújo Murí ins Campos c :Maios,
II." 78R(:{8, A1'l1lin(10 }<'rl'llllJl(lrs
Pereira,
11.° R~0(38,
Luiz F"rJJaIl(lo Harrr-iros (la Costa Braga, J].O 817/;38,
Olelllentr Amarul Pinto ,~lall!r.iro, n ." 81~)(:38, Art ur
Alvps (lp U~I~tl'O, n." 818(a8, .\1vn1'o Ro(lrigues ~ejv:1
Mag-alhãis
Pilll!pirn,
!l." 08()(;~8, Erneslo
Ro(ll'lgues
Alltullr"
n" 7!1'2n8, Malluel Baptista Dias l·'ollseea,
11;° _7!J+j:lH, ,ltílio elE' Al'lníjo Yieil'a,
RlG/~l8, All(01110
AlhillO
SO(olllHi'lr ~e!(), !l.0 8'211=18, 'Malluel
,Joaquim Cnrvnlho
cios :-;nnto", 11.° 7D6n8, Malluel
}>.
1
.
0,).)(')0
\P111a elo (lr
Fi"'ul'll'rclo
A 1"ps ,T"1(\ll'n, 11. ° Cl_,,",
'10,
l<'J'[I1\('i TO E~lp\'~~ HillPiro,
ll." 7!J8(:18, .lorro Luiz
(~()I1\ah-es. 11." 8Wfl8, Lui" ,T03t- (lp ~rnp;Hlhãis
AhJ'Pu
l\o\'ai" ~Ia(·hado,
l' !l." 81:2(:18,
ltop:ério F('nlall(le~

01"

n"

}) ~lal't.ill
o

Hocl rig-lu',,;.
d(' infantaria
)'• r,llU'1sl'O
.
1)
(l'

1'l'gI1l1('lIto

'j\lllll

,) 0'1('

~ft~l'io ~IallUPl

Fl'go,

sO]lla(los,
li." .101(:18,
I" {,l'p1I'a, II. " '_'
'l')()/'l'l",
11." ;lH;;:lG, .J o"é Al1g'U,;lo do

ll"!):

,PUlO'
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Couto Magalhãis
,Martins,
n ." 416/37,
José Osório
TeiXceira Leitão, In.O 38'8/32, Vitorino
Cardoso Valente, u." 261/35, Alberto Alves Ribeiro, n ." 303/36,
António Augusto Pires de Amdrnde, n ." 269j3.J:, Artur
.:Máximo Saraiva
de Aguiar,
n." 262/35,
Francisco
Grandão,
n ." 270/34, Amadis Ida Fonseca Gomes, e
n. ° 403/38,J
aime Azevedo Redondo.
Do regime·nto de infantaria
n ." 10: soldados, 11.° 434/35,
.Ioão Lico Lopes, 11.° "135j35, Elói «las Dores Costa
e Laje, m ." 432/35, J'oíío Guerra, 11.° 582j33, Augusto
Pereira Ooutinho, n ." 504/34, Horácio António Gouveia, In.O 4,27/37, 1i'ernau(10 .Meireles Guerra, n ." 4J5j
36, Amândio Miranda Raposo, n ." 4:33j35, Mário Abílio de Almeida,
n ." ó52ja4, José António de Castro,
n.? 498p6,
José Maria
Afonso
IJPitão Bandeira,
n.? 505/;36, José Augusto 'I'eixeira, n ." 781/27, José
Marcos de Freitas
Morna, In.O 506/36, .A.Illtónio Aurrusto elal Oruz, n ." 681/33,
Luiz Julião
de Sousa,
~.o
405/38,
Frnncisco Augusto
da Silva Calejo,
n ," 402j~n,
Altino Baptista Pereira,
n." 401/:37,
Aníbal
Braz Cordeiro,
n ." 40Jj38,
Artur
Augusto
Ohamhre,
In.O <100j;38, Luiz
dOR Santos
Gouveia,
n ." 398j:37, Augusto
César Meirinhos,
n .? 399/37,
Afonso Oarlois Pinlo 8nlgado, e n." 403j38, Joaquim
.Morais Fernandes.
Do l'rg-imE'llto de infautaria
n .? 12: primeiro
sargento
jI\wntlilldo Jorge Fra,ga, da ~ilva, e :-;01 d ad os, n .? (j2Gj
37, Antero José dE' Oliveira ltêgo, 1)'° 494/36, José
Augu~to ,Oarrilho Perl ouro, .11.°[) l7/3 1-, Antônio Gabriel Ferreira
Jl0U1'Cn~0, n ." 501! ;~6, Luiz Duarte
RO(lrlgues,
n ." 60/a~,
Luciano
:Martins (10 OOUlO,
n.O 592j36,.José
,dE' OastroMarque~,
)].0 587j3G,
Joalluim Leitão (le Maios, n.o 58Dja6, llí(lio Jl'nuRlo ele
Olivl'ira R0go, ll.O 8na/a;{, .JÚlio Almpi(]a Carreira,
n.O DOOp:l, l!'rllncisco (le Sá ('abral, ]1.0 (i(;o/:~8, ,Júlio
1l'rn<1e ME'nrles Bplo, li." GeiS/3S, Horácio AlhC'l'lo <1os
Santos, n.O GIn/37, Leovt'gildo
do" S:lnto,; Albuqup:que, n.O 621/~7, ,Joaquim Forte c1(' Sluupaio Hoc1ngue:-i, ln." 6ü!3/0S,.Joaquim
Auguslo
F(,l'1'('iri)lh~,
al.O GG7/:J8, Alfl'('(lo ({,ama F]'{·irl', 11.° ()l;}/:l7, AlltÔlllO
Gouv<,ia Dias Ho(·ha, 11.° ~li)/;17, Alfn'clo All11Ull'S
LI,
I os, n. "('('('j'l()'
. \T l\% l''PIT('ll'l\,l1.
.
° U_'"'
"')')/
(lo'>i.~,tll
))). o, dOlH[Ullll
;IR, ]lí(lio BOJ'(lal() NOHJ'('S, 11. G~;I/a7, MllllUpl .T()~é
GOIllE'S, n.o GI7j!\7,
Amâlldio
~brlill~
On1'1'i1110,
11.° 622/37,
,João (la ]I'Ollse('n 1hllll\,H, 11.0 (;20;:17, Jo~é
11
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Bento elos Santos, e n.? 659/38, Manuel José dos
Reis' Bôto.
Do regimento
ele inf antru-ian." 13: soldados, n ." 632/37,
António
Dias Pires
Teixeira,
n ." 436/36,
Gaspar
Eduardo Sarmento
Parada Leitão, n. ° 441/36, Constâncio A~nélio Calado de Oliveira, n ." 451/,36, Mário
de Almeida
Machado,
n.? 380/83, Altino Vaz Monteiro, u." 561/~34, Fernanrlo ElbSt Pimenta
de .8011s,a,
In.O 825/32, João José Faria Canavarro, n ." 437/36,
João Leite Ribeiro,
n ." 450/~36, António
'Peixeira
Gomes, u." 449/36, Alceu Riheiro Rufino, n." 550/34,
J osé
Gomes Tei. Roque Fraga, n. ° 1:32/33, AUiO"llSlo
~
xcira, n ." 438/36, Luiz ele ('astro ~araiva, e n ." 295/
38, Ahjlio Santiago Carrloso.
Do rcg imeutodc
iufunt.aria H.O 14: soldados, .n." 713/36,
. slyaro Rodrigues
da ~iJya 'I'uvures, .n." 666/34, António Barbosa Abrunchcs
de Soveral, H.O R29/;J3, Mauruel ~IarquE'<~ Abrantes Amara], n .? 8~5/3;3, Rilvillo
da Costa ~IartinR, H.O 709 ;:3G, Arnaldo
Sobreira
ele
Rou,a Pais, 11.° ;)G1/:3:), Carlos Manuel
de Matos
Côrte Real, n ." 66:3/3+, Alberto Casimiro ele Almeida
Dias, u." R42;:3:~, Caetano Vieira Campos, n.? 667/34,
..S..lvnro Alves Dias, 11.° 681/~3+, ~Ia11uel Simões CaIarlo , 11.° G80(3-i, Júlio Mnrfinho
(le l<'igueircdo,
11.° S+:I/~13, José Ferre ira de Carvalho,
11.° 706/36,
Antônio
:Mrll(le~ elr Alme irla. lI.O 8I l/:n, José ele
Almci(la ~Iatru"
n ." G(j2/~14,Hento Moudonca Cnliral
Parreira
elo Auuu'al , 11.° 7l0/~3R, Carlos. elo Amaral,
11.° a~)4/3(), Antón io (los Sall(o~ Almeida,
n.? 7] 1/36,
AC't\('io <1r Lrlllos t' (lama ('a,(rlo
Hrunco , n ." 709(:37,
Euo·(.nio Eduardo ela Silva Miranda, 11.° 710/37, .Toão
dasbXryes, H.O 700/;18, Carlos Alberto IJopes <la Silva
PeJ'rira, 11.° 71;)J;~S, ,~fário 1o'r1'r('i1'a (le :Maio~, 11.° 472/
:n, AiJ'PS (la Costa J,ou!'ri 1'0 , 11.° 7l1/as, .Tos,é (iói-s
OUl\IT('il'o,
11.° 7()7}~S, A1>el Lopes Bnl'ha~, '11.0 713/
:IH, Yí(or Hugo 'Marqurs ::\fil'again, n.O 708/a7, .Toão
L

Carrloso
Pina,
,Cruz.

l'

lla H{)('l!a,
11.° 70Sr1R,

Do l'l'g'illll\ldo

7l~/:~R,

!l.O

.Tosé

r1r infan(aria

Ca(,ja11o 'l'[lvarcs de
<1e Almrida

Guilherme
ll."

ln: primeiro

sargrll(o

(lo.;; Nallto" l)iu3, .(' snl(1n.(lo~, )1.0 f)1l/:31,
A 1h('l'( o ~{a ((IS ,SI'1']lll .< Tl,n\ " 11.0 fi:W / :}fi, Fl'l'11il o ~Ialaquias Fl'l']'pil':\, 11.° f;:1:lrW, Flávio Noal'(\s Mnrti11·.",
,Joaquim

fi!)'2/:li,
da UUllha,

ll.')

~i '(>Il:llH1o E\':ll'is(o
HoelJ'ig'lll'~
GO!l/:II, O "al(lo Podal.ToJ'gr,

11.0

Hihril'o
G37j

ll."

OHDEl\[
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86, Alvaro
Correia ,}Iamede,
ri." 682/36,
António
'I'omaz Vieira,
n." 138/33,
Eduardo
Balí ar Rodrigue:> Ribeiro da Cunha, n ." 510/34, Joaquim
de Seabra e Barros,
n ." 680/33,
António
Alberto
Pinto,
n ." 68--1-/;3;3,José AUlgu~to <la Silva Martins, n ." 500/
34:, Serafim da Rocha Pereira Bastos, n .? 678/37, Antóuio Cândido I}Ionleiw Guerreiro, ]].0 6--1-8/37, Domingos Ferreira
Afonso e OU1111<1,n.o 6;)0/38,Mário
José Pires, 11.° 6;)7/:38, Eurico ,de Campos Barreto,
n ." 7:H/:37, .Manue] 1IariaSou(IQ ,e Silva, IH.O 6:):l/37,
José Fruueisr-o Lavado Corujo, 11.° 656/38, António
Maria Pontes ele Abreu t' Vnscoricelos,
n." 65407,
Daniel Alves Araújo,
u.? GGG/:n, ,Jo:1o Nunes Maio,
n." 619/:37, Augusto cIp Almeida Oliveira, n," G-W/a8,
J'oão da Rocha de MoraiaMachado,
11.° 651(:n,
Carlos de Almei ela, n. ° 192/ :l7, 'l'omaz Joaquim
de 1I1iraudn , c n." 647 (=l8,Malluel
Joaquim
Alves ele
Araújo.

Por portaria de 13 do corrente mês:
Promovidos
a aspirantes
a oficial mil iciunos rle infantaria, nos tr-rrnos (10 artigo :3;).° do decreto n ." 21 ::W5,
de 22 de Abril de 1932, para as unitludos a quP prrtent-em, continuando
na situnçâo c1(' liecneiados,
em quP
se eur-ou trum , c contando II aní iguidado
desde 1 11(' N 0vcmbro <1e 19:H~, os ~i('guillt('s cadetes:
Do regimento

de infantaria
D.O J8: sol(la(los,
11.° 1:108/
(la Co~la }[orais
Pacheco, n. o 1: 1O;l/ aH,
José Bugpnio
Basto,; UOHa, n.o 1:4;~;)/;Hl, Ar-nunul»
elr Almeida
CaVal'UK, n ." 1:147/;14, Hogrrio
~Llllllrl
ele Castro 'I'avares,
n ." 1:1(;2/:~-l:, Jo~é Manuel 110rr-irn Bplo, n .? 1 :;ln7/:W, Fe rnundo Ma nuo] elp Cn~lro
OO!l<;alvps, 11.° 1 :7-1) /:I:l, ]l'n1ll<:ois IJoui" ltaoul ~l'll('itplr1r' Cal'neil'o Marli1l'!, lI.O l:);)D/:I+,
AUgUKlo ele
SOll~a Couto,
n." 1:424/:W,
,José Luiz Blallco Xoguelra,
n." 1 :402/:W, Acá('io Baptisla
(h, Son~a Ltlho,
!l.0 1 :14fí/:l4,
~\I:lllallc1() J)olllillgUPS Hil)('iro, 11." 1A20!
;W, ~I:lIlll!'l J!'PITPira dr' Mac'pclo Pinio,
!l." 4:1/:j·l,
AlIlcílllO cle Briio J<'OIl:WC':\ l)uarfC' (' Silya,
11." 1 :OO1J
:37, Al1lPl'to Porfíl'io P('i_oto (la !<'Ollf'p('a Mng'ulhilis,
!l.0 1 :<!71/;W, llo!'Ú('io
Hpl'ltlínio cla (lama 'l'avaI'Ps,
11." 1 :42:)/:W,
,To~(. }lal'qucF; J>pl'(lig-ão, !l." 1: t:lO/~IG,
Jjuiz Pinto Cllll('(lo ~I()rais, !l." I :'I:>O/:W, ~\nllaucl()
eb Silva .T'nctl, !l.0 ;)22;;14, Al'Ilal(lo cIos R:lI11o:> COl!-

as,
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lho, n." l:OO!3/37, Jorge

Alberto Delgaelo ele Oliveira,
n ," l:HiG/!34, Fernando Lopes Pinto Cunha, n ." 1:452/
aG, Avelino <la COHta Ferreira Júnior, n ." 1:4:37/3G,
Carlos Pereira de Andrade, n
1:473/:3G, Joaquim
.?

Nunes, li," 1:!190j:W,
Aureliano
Baptista ela Fonseca,
n ." 1:4.")Gí3G, Heuriquo
Veiga ele Macedo, n ." 1:0041
37, Manuel .Slvaro Alves Pimenta (lc Oliveira Braga,
]\,0
1 :4:l-1;;3(j, Luiz Galamba
ele Oliveira,
n.? 1 :l:3GI
;3'7, António Santos Niha Cerveira Pinto, n ." 1 :'i:W/
a;{, Ya,;('o Augusto
Peixoto
'I'aveiru,
n ." ] :721;;)!3,
Carlos Franeisco Lauglrtcu
Parry de Castro Henri(lues, n .? 1>17;3/;36, Jorg't' Eyplino Oliveira da Cunlm,
!l," 1:()!12/!)'), Rui
'I'avure s Carvalho ~Iaia, n.? 1:]:3:3/
:34, lll'ina1(1(~ Garcia Lima .JÚl1ior, ]\,0 1:0().")/:l7, Alexandre
Augu:üo Pires (le Carvalho,
11." 1:14G/:34,
Améri('!) Luiz ]>C(11'O Xerv, lI,O l:·ta/:l(i,
Feruando
Monteiro
(la Silva, n.O 1 :7!12/!3:j, Carlos Armindo
luimarâ is, 11.° !3.'jS/:14, Luiz de Vasconcelos
Trepa,
n ." 1 :1!j.'jj;3..f, Fr-mau.lo
Gcn t il (los Santos Adão,
1},0 ,j04-j:l!I, (Iu ilh ormc MargaJ'i<lo
Castilho, n .? 1 :41:1/
:Hi, An trin io .Ionqu im (los Sa,nto-; Silva, n ." 1:715(n,
Fraucisco (le Sousa Hodl'ig'uPs ~[igurl, n.? :15f.)/:14,
~Líl'io Oliveira (le Brito, u." 4?H/:ri', Casimiro Câní

(li(lo (le Abreu r Sil vu, n ." l:()()(i/!37, Antrin io (la
Riha Hárto]o , n,O 1:40:1/!W, Alhnllo P(']'('ira cIp ~lesquita, 11." 1:IGH/!j4, .\llg~l~to )lol'pira da Nihl1 Yicira,
II." ] :I;):l/:Hi, ,}0.10 Dia,; Vel'l'l'ira
(lo Va1p, 11." 1 :4:ln/
:1(;, um·lo,.; Ual'(·ia d(' l\l1'nllho de A~(,YI'clo, II." 1: 1·IHj
:H, Alltclllio Júlio Al\'(',; Pl'reira,
n,O
f)';')7/:17, Haúl
uOl,],l'ia c1p Sou"a
(lnilll:ll'iii~,!l,
I :()OOj!l7, AfollSO
Fpl'J'pira
\'nl'l'tn, !l," !J.)~,t:li,
Arlllunclo
}la'1 )1':1 11(e ..l'.,nllljlalO,
/.
•• '
La
11.o 1'()·)()/·)·
,_.
,).), l"
.:JCIgIO
E~tl'P1a cIp Pillho,
!l," 1: 1.>(;/:14, Ant()lIio
Allgll'ito
Alws UOJ']'(,ia c1l' ~Ido, 11," I :15;I/:li, l\nt<Ínio Fl'l'l'l'inl (la Niha I' Sú, 11.° 1::IK8/;)(), 'l'oma~ Al(" -all(1re
('ahra1
Al'('!tpJ' (II' Cal'ynlho, II," 1 :!m~/:lG, Albl'l'to
()ahJ'al p( r('ira c11'Ca ..tJ'o All'atiio Lan(,"l, 11.° 1 :4:)!I/:W,
AI('i(hl', LOjlPS de Call1po., 11.° 1:411!:W, A1f]'('(lo'I\·i.<('ira du Uo~ta 1\'l'cira, 'lI. ;)(j8/:17, 1\ nt()nio .A !l)('do
Varia Fl'Il1lf;a Jal'llim, 11,0 1 :Ofi~/:18J Allwrlo Ilull(lain
E(ll1anlo

.'
lIa

])'1'
\.I )CIl'O

li," l:()(il/;IH,
.\rtlll' elos Nuntn,.; L(']p'c
:171t:IS, .Toão Hpilla1do
Lniz Pa('lIP('(),
~I,O 1:11.1/;)7,
Llliz ,To p ele ()li\'('il':l .)Iílliol', 11,° '2f)R/
.IH, .1o:"ío ~I alI li 1'1 ('att·lo .. ~('i\'n, II," 1 :ODI J!IH, Ell11<lI'c1o
Alfl't'(1o CalJll'il'o
Uiralc1L's .\Iol'!·im
(lo:; ~'lJlto,;,

H<llll:tlllo
HOlllaJ'iz,

1<'0111'S,
II."
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1:127(37,
José :Monteiro da Silva, n ." 1:479/36,
Mnrruel Ramos
Guimarãis,
n." 1:101/38,
Rogério
Teixeira do Nascimento
Alves, n ." 1:087(38, Miguel
Augusto
Pinto de Meneses, n ." 1:115/37,
José Augusto Campos Jung,
n ," 1:183(34,
Gastão Vanez
Paula,
n ." 130/38,
J'osé Paulo
Mendes
Rêgo,
n." 1:470(36, António Vieira ele Sousa, n." 1:051/:38,
Carlos Augusto
Magalhãis
Gonçalves,
n." 1:155/34,
Joaquim
Ferreira
Marinho,
n .? 1:409(;36, Joaquim
Vieira
Martins,
n ." 1:150/34,
António
Valdemar
Brütt Pacheco,
n. ° 1 :152(34, Armindo
Agra Amorim, n.? 1:406/36,
António
Marques
da Silva,
c
u." 1:151/34,
Amaurv Cruz de Carvalho.
Do reginH'lito
de infan"tal'ia u." 20: primeiro
Ral'gf'nto
J osé Mari» Vieira de Assis Pacheco,
lO Rolda(los.
n.? 827(;37, Alexandre
Marques
Lobato, n ," 712/3B,
António Martins
Ribeiro,
11.0 778/;{8,
Antônio
Clemente Melo de Carvalho,
u." 663(36, Albano Mnrtins da CORt::l, n." 65:3/36, Mário Reis Lopes, n ." 82:-)(
37, Luiz 1i'ilipe, n.°1(i9 18''), HeEo(loro Vitorino. 11arini Bragança,
n ." 659/36, Luiz Filipe Rodrigues
de Faria,
n.O G48(;H, António Augusto Jorge Mcn(les, n.? 7G9/33, J'osé Cardoso MnurIcio , n ." 5;)6(:14,
Manuel :Magro ~faeha(l(), n. ° 1);)1 ( :1-1-, António Ferreira, n." 77] /33, José Dias Ferreira
.Iún ior. n.O ;)60(
34, J'oaquim Lopes Gotl inho, 11.° ;j49(;~<l:, .Torgp (la
Fonseca Jorge, n ," G7!í/3G. António
Barbosa
J,pi'io,
n.O 660(36,
Armindo
(la Hil"n, u." ()78/36, Pedro
Apnrír-io,
n ." 1.)1!;~3, Adr-iano Augusto
de Alll1C'i(la
Pires, n ." 467 (n, José Ro(lrigues
He(lo])(lo, 11.° ;n;~(
3~, Ramiro António
'I'enreiro 'l'e1ptl Grilo, n ." 483/
36, Francisco
Ho(lrigups
Antunes,
n." 5-1-a(34,
António Joaquim
ele Heiçl1 GuedeH, 11.0 738(:37, Fl'rnanr10 <1r ~r('lo Yi rira Po])('es rle Cnryalh 0, n. o GG'2(
3G, ,Toã'o P('(lro Ra])ehe<; Arc'heI' (le Carvalho, n." n,)'2(
3G, 1IIarrelo II"inz"lmann
COlTpia Hihpiro,
11. ,,);liJ(
34, Asc1rúhal P('I'eira <1('Uagalllãis,
1\.0 71n(;r~, ,José
~IoI'eira,
n.O aZ5(32, A1fn'do ~falheil'()" (le HNJln,
n.O
9.j1/31, 'Cristóvão
11(' Rousa Lima,
11.0 67'2(:W,
Abílio Hilll'iro ele :Houra, c n." 700(;17, Si1"allo (los
8a11tos 1fnl'qu('s.
Do ]'C'gilll('nlo (lp illfmdnl'ia
11.° :21: s()l(ln(lo~, 11." fllO(
:14, .Toiio Horha (111"i1'n, 11.° 511(:11, Anl<ÍlIio ::\[Pll(l('~
Nunes, n.O 7a;ln;l,
Anl611io 01'P~]l() Hilllõps (lp Carvalho,
n.O 5].j/a~,
Fnul(·is('o
]<'p!Tpim COllJ'<ulo,
D.O
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n ," 737/33, Firmiuo
Siborro Ferreirinhn,
n.? G23/
3G, J oaquim da Silva Barata, n ." G08/3G, Viriato da
Conceiçâo Gomes, n. ° 2GG/ ;3G, Adriano Rodrigues
de
Castilho, n ." 736(33, Homero Nunes David, u." G12/
3G, Agostinho Ribeiro, n. ° Gll/3G, Francisco Simão
Belo, n." GIO/3G, Orlindo :Matos Pacheco, n ." GI4/3G,
Francisco
elos Santos
Pinto,
n ," G24/3G, Lourenço
Fernandes
Tiago, n.? 708;:3:}, António
Ribeiro
da
Silva,
n ," GOGj:W, José Freixo,
n
G13/3G, José
David, 11.° ;jOO /34, Aníbal Ferreira
(la Silva, 11.° 387/
38, Manuel ~fal'tins, e 11.° 0/37, Alberto Reis.
Do batalhão
de caçadores 11.° 2: soldados, 11.° 303/38,
.Taime NU11es da Silva, n ." :341/38, António da Luz
~faia ao Faria, n ." :l-1l/:W, Mário Viana Leitão Rito,
n ;H2/:~7, Carlos Antunes
Barroso, n ." 340/3G, Rui
Fernando
Reis Yieira, 11.° :303/38, Elluarclo Godinho
Coelho, (' n.? :302 38, J'oão )1artillS Belchior.
,?

.?

Do batalhão
de caçadores 11.° :L Rolauclo, 11.° 4:);)/:33,
Eernn rido ~raurÍl'io .A ug'usto d (' ~ragalhãi:-l.
Do baíulhâo (h· metralhndoras
n .? 2: primeiro sargento
António
Manuel Vieira (lo .Figueireclo Leite, e soldados, 11.° 28/38, Frederico
ela Costa Neves, n ." 4;33/
3G, Miguel António de Sousa Soares (la Mota, n .? 472/
:W, Glnvo Ynsco Ferreira
ar> Laccrdu , 11.° :322/34,
f'âneio José Ho!ll'igups }!{'llllp,;, 11.° 35/3n, Eclual'llo
Baptista,
H.O 01/;3(;, Franc-isco
S011sa clo Yalc, n ." ;3:38/
:lG, ~\h'al'o lla Fonseca Costa, n ." :l.t-2/:W, ltui, 11.° 4:{.J/
a7, Ant6nio EUg-(~llio (1(' Brito Muin Autuuos Amnral, 11.° :H8f:W, .To~{> )larqu('s
Violantc,
n f):l;:W,
.João F('l'l'('ira
ITellriqul'sclp
)firancla,
ll.O
4:).)/:l7,
.J o~é rl\nH'pclo COl'lpia cla 1"0]1 ~p('n, 11. 408/3G, Luiz
Augusto Oarcia, n.O 280/:3G, José Lpallclro, n.O 400j
3G, Antônio Em ílio '\fon teiro Pai,.;, !l.° ;~a2/:38, Se1'tcírio cl(, f'hi Simõps J)ia.;, 11.° :IGf)!;J7, Eyaristo
IIrllriqu('s )far!ills,
1J.° l()O, :j:3, li'ernanclo
.Torge ele Oli.
Ycn'a
~rUl'till';, 11.° :)2/:1:3, ...\.ugusto \T'l'
]( (,11'a, n. 08'"'/'}3
I·).,
l"austo (Jclllc;n}yp:i Ventura,
11.° 20.J./;lG, .i\h'nro
Augusto E"tC'Y:ío, 11.° :!GR:l.J:., .To"é Loprs' ]i'1'agn, e
11.° 2·~8/;l7, ~ltíri() !lo.; Hpis AnÍl'tl]('s
Vaz.
.?

0

POJO})ol'tarin

de 11 do

corrente

mPs:

t l>0111oviclos a a"'pinllltp;; a ofic·iallllilic·iallos
cl(' infnnal'la, llos tpl'1l1()S (lo artigo a5.0 clo clcncto 11.° 21:3G5,
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de 22 de Abri) (le 19:12, continuando na situação (le licenciudos, em que se encontram,
e contando a aní iguidarle desde 1 de Novembro de HJ38, os "egu~ntes cudetes:
o regimento
ele infaní.a.ria n ." 3: soldados, elo regimento de infantaria 11.° 18, n ." 4:3:{/37', Afonso Martins ele }loura, J1." ..j.:l2/:n, .Antônio Condé Corrcin,
11.° l:Ofí4j:l8, .Mário Ferreira
de Figueiredo,
11.° 490/
as, ,Jorgr Eurico Vaz el1e Oliycira I<'ernan(lcs, 11." l:O():l1
3'3, Hui Nuno Corrcin de' Gouveia :Matos, 11.0 1:100/
37, .\(1ritlillO ele Sá Figueirt'c1o, n." 1:1:3;3/37, Arnaldo
Bastos Magalhiiis, J].() 1:0()O;;{8, .Iosé Mauucl da Roda Lriio Hodm Lt'lt.l', n ." 1:0"l6j;{8, .Jost- ~\ugu,,(o
~all(oS Fel'uanclps, J1. 1:106/;31, .Iouqu im FCITt'il'a
Guedes, 11.° 1 :07Gj:J7,
])omilllgos (la Nilya Pontes,
n ." 4D2/38, António Correia ~la,rques, n." l:08:Ij:lS,
Arménio
Correia elos Santos Lima, J1. 1:08:)/:38,
}'ran('i~('o Manuel Leite ela Cunha Martins Barbot
de Azevedo Havignée,
1].° 1:112D(:17, ,To~é Pinto
80a,res (la J;'misc(,:l,
1:13~/a7, J'osé (la Silva )Ipirl'le~,
~l.0
l:UOj:n, ~lalllll'l Sl'ahrn" In.O 1:077/;l8, .Ioão dl~
Ul.ivt-ira
Hoto l ho , '11.° 1:Ua/a7,
.\Tlwl(10
Amândio
)IO>l1teiroclo Xa<eilllcnto, ,11.° l:lO!)/:n, C'l'!'o cll' ('astro (' Vusr-oncclos,
11.° 1:1l7/~7,
,,\(lriaIlO
da Costa
Pi 11ho iro , H. 1:07!J';;18, .1o,.;p :Mário (1e Ya~('()ll('clo~,
n ." 1 :<ISO/ ;Hi, )fallupl
~lora i~ Pal'g'O cl(' () Ii\'l,i I'H,
n.O 1:0üf>(:37,.Jo's,PPill(o
Hoclrig'ul'S
'Pillll'llta, 11.° l:O!)!)1
37, Drlfilll LuÍz ela Silnl ]>l'I'<,il'<\, lI.O 1:1:W/:17, ~[a~
·IllH'1}!a.dins ~\lY,(,s, 11." l:08G/;18, .\l·i~tid,p.~ de Nou'iI
Pel'l'ira Pimp·nüt de ('astro, 11.0 1: l;j~/;r" )IaIlUP] }'PI'nall(1r,.; ('ouio P('l'l'il':l )farqul's,
11.° 1 :18j./;1~, .Jo ti (h
(Ios(a )Ion'ira,
!l." 1:108/:17, Frall('i~('o el" Sousa H in~.
II." 1:mt.?;:18, no[ando
Hl''<'Il!l(·" ('(da. fl1." l:l~:~/:r;.
Ol'ltmdo
Braga
da F011~('('1l, '11.0 I:O!lSj:l7,
.\lJt()nitl
Fl'man(l(";\(la FOJl~('('a, H." 1:084(:IR, ..\I,:,pnio (l()~Sallto:-; OliYl'ira Couto, 111. ;170j:18 Nih·illO da Fnll"l'l"l
\'alwrcll',
11.°,1:081/;18, .\lIihnl '.\oTipilJO
Soto "\I:u,n'
,(1,<:..haújo
Hí"g-o, oe 11.° .1:0-W/:l8, ~Jonquilll ~\l\'l'~ (le

Para

0

0

O

In.

O

0

Na.

(II' illfantal'ia
11.° 7: (lo ]'('g'illlp'Jdn dI'
ll~inllf:lnll
II." 1), pgl1l1do ~al'gl'ldo
11.° 1 :()7'fí!'.2!), .\).
hulO '\~;('('lIsilo LOlll'piro ~l1l1l", l' Ro]dadns, li." 7~OI

1>a.1:1, () rpg~illl(,lIt()

0,1,

JB.dnnrclo

Ama,ro,

Ill."

1[('llriqun

dI'

87;J/3(i, .Ioilo lll'ilol'

1\ IhuquPJ'qUl'
(' en ·trl'
Mal'qncs ,<1(' .\llclrn(I.\
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83.)/36, António Henriques
Nl111es Coelho, n.? 8Hi
36, Ernesto da Costa Gomes, n." 747/:34, João Dias
Guiniarãis,
n ,? R;38/:36, Raúl Miguéis ~anta Clara,
ui." G75/3ct,
}lanuel
:Monteirü de Andrade
e Sousa,
111.° 882/:~6, Lívio Galvãodos
Reis B011ges, '11.0 838/
36, .J oaquirn Marques
Martinho,
m,° 858/37,
Oscar
Li" Baptista
Ribeiro de Ul iveira, 0.° !)43/3G, Antonino ,To~é ,de' Sousa, n ." l:OG8/3:~, Luciano Serrão d e
. Moura, n ." 66:1/:34, J'ú lio de J'esus Martins,
11.° 740/
:34, Guilherme
Gonçalves
(los Santos Batalha, n." 6661
3~, António ele Andrade
Soare." n ." 1:047/33,
Raúl
Rodrigue«
Beleza Pais Moreira, n , ° 7U7 / ;34, Ernesto
}<'l'Tre'ira ele .\. b1"(,U, ln. ° 95+ /3G, Múrio Costa Curval ho
GO'Il<.:alves ele Castro, 11.°tU:3/T3, ~lailluel Viegas UUC'T··
rciro, n ." 38Uj:34, Armando (Ioucnlves Ramos, n." 7H3/
;36, .\.fomo Di niz Lelcs, n ." G44/:n, Curlo« ela Co"ta
Cabral,
n." ()7;3/34, .Ioão Camilo .Itin ior, n .? O.j!);;Hi,
Guilherme
Xavier Laje' Vuscouoclos Correia, .n .? 718/
35, Fernando
Currloso Chll'l'rn, n." 708/34, Guil hcrm.,
ele Almeida,
11.° 8S:3/3G,E(lga.r
Carneiro ,ele' :JIagaIliãis,
n .? 819;;36, Artur
)Iuria da Silva. Costa,
n.O ü:{:)/:n, José )la.ria Furtado,
.n.? DGD/:31, Antonio
11.°

aI'

Sousa Raposo,

e

D.O

674;:31, David

'l"uvares Coi m-

bra.

Para• o l'PO'iltll'llto
rle' infnuturiu
n 8: elo l'l'f.6111rnto (1..
ro
_
lllfaldal'ia
11.° 5, primeiro
sarg-('uto ,Jo-sé E(luaJ'clo da
Costa .\loura, c ~olelaclos, li." (j8~;:14, SilvPl'io (1(, ~lon('~~cla .\ lpllim (le Sousa .\l(,lJcle~, 1I.0 ()(;~/:14, .\'l1t6nio
Cla!'o Jh'\i('ur1o,
11." 8:jJ;;W, .\lIt()lIio \\'n'lll
Yillll.n,
.?

S;lO/:Hi, "a,('O
.\ug-m;jo ,J.í(·ollll,de
)lngalhills,
l:O,7/:3:3, Carlos (la SilYa l)l'l'piru, 11." l:07~';:I;I,
')Ol\(luim ('(ll'lho Flor, n.O ,01/:3-1, .To:,é )J()OIll'0Y (Jal'('ia, )1." 744;;11, Hui Yasco P('l"pirael(' ()liwil'ü F()llla,
n.O l:()j!)j:{:l,
.JailllP (~ll('il'oZ (1(' Bano" ,l1.0 75;3/:33,
·João BaJ'1'o~ PaJ'alta, )1.0 G5J/;17, lIPJ'll1P.11 da Câmara
Oli\,pillt,
i11.° 1:07ti/:,l:I,
,\(kIillo
'l\'ixpira
Baptista,
11." 71'-)/:1:-), .To!,(l·p FirlpliJlo
!,()ho (la (jo~ta FiglH'iJ'P(lo,
11.° !1l:Ij!W, .\lI!(lllio Hp"'inalrlo
Pil(,~ Ih'itol',
n.O 1:07?1
;::1, HatÍl Aflito P Sll\"a~ ll.o 7~()/:14, .\nt()nlo
J\UgUfito
l!Pl'pil'a Bot,'lho, 11." ttl!I/!W, .\lJlulclo Ilm·ta Sallltos,
n.' H~~)j;Hi, .Jm!!) Billl(,.tl'd
('l'llZ,
ll." 87iJ;:Hi, Alhl'rt()
Unl':arla Ba~tns, 11.° ) :O'-dn:l, )I<llllll'l )fal'in ele Brttll1e·olll·t SiPIl\'I' de )[;'11(, '.~ da Mota Cardo"o, 11." ,;)'2/
;1.), LlJir. ~1:nia
(':llT:lpato"o
Lopl's
da FOllSl'('a,
lI,"
(j.j;lj:li, ..\fürin de )l:ltos f-{ilwira, 11.<1 1:1'20/;3:1,
11."
11.°
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Joaquim
ela Cruz Teixeira
da Silva, n ." 715/34,
Vasco Júlio Camilo Alves, n." 679/34, J'osé J'oaquim
da Matos, n." 1:050/33,
Mário Leandco
da Silva,
n ." 667/34, Tomaz Luiz Couceiro Leitão ela Costa
Rito, n ." 714/34, Manuel Santos Estevens, n ," 818/
36, Diogo P,irmo OUV1aco, n .? 738/34, Manuel Guilherme Basios Mendes, n ." 803/36, FNlnalnc10 Novais
de Assunção 13an«] arr a, Hramco, n.? 828/36, Alexandre Gundessem,
n." 657/34, Félix
Boruardino
de
Freitas Veloso, n ." 945/36, José dos ~alnto'8 Mnrtins,
n .? 822/36,
Adriano
António
da, ~ilva Barreira,
m." 877/36, A,d'albelJ.io Urlamdo Macedo Ide Alcântara,
m .? 751(36, João J a)'(hmRpillola,
u." 756/:36, ~bnuel
Garcia Reis Moreira,
11.° ~26/a6,
Maaiuel António
'Peixeira De,lg,tNlo, n ." ü94/~H, José Maria, u." 825/
36, Henrique
Moura m." 878/:36, António J osé ~eabra, n ," 1:051/33,
Nérgio Augusto
Pinto
de ~lesquita Carvalho
e Garção, n ," 456;:34, J os-é AUre,do
Sardinha
Coelho Sampaio;
ui." 887 ja6, AIllt6mio Talona da Costa 'e Silva Paulino de Jesus, 11.0 661/34,
Ur'lnntlo F'emreiru Gonçalves,
n ." 754/35, José 1301'nardirio Blanc do Portugal, n ." 714/35, Júlio Freire
'I'emurlo Barata, n ." 8U7/36, Humberto
Correia Abreu
~Uintos, n ." 812/36, ~'\rtur (lo Almeida Lima a Costa,
n ." 949/36, E,c1ulw(lo Augusto
Freitas <la Cosi-i,
n." SOl/38, PrmJrisco, Maa'iu BD'l)ti"Ül Albino, n ." ü281
;n,João
ICurl'a!-l(lllllllho <le Nn,ea,c1ura .Freirio Cahral,
In.o 899/37, Valsco Lupi ;e COSIta., n.o 919/37, Antônio
c'oelho, n.o 948/a6, João Alfretlo 1<'ig-ueirC'(lo Lôho
Antunes,
IU.o 765/;l8, AntôlJio
Fel'lHtlulo .Mnl'(lue~,
n.o 951(;36, Ahílio F'e(ho .d(' Brito F()11Jt,e~, 11.° 7T11
38, Càmt1it1o Márcio <ln Silva Figuoil'l'do, n.O 950/3G,
Mário Barreiros
:Ma~'lll()>lH', n.o 8G8/~n, Porfírio
(ll'
Oliveim
Amado, lll.o 8G·J;;37, 'l'ro,(lol'o da ('oll('('i,ãa
Pinho,
'n.O 78D/;381 .Fcnwll(lo Garcia,
11.°
871/;37,
JO'~é António Pereia.'a Nunes, ~l.() 7DO (aS, l<'1'[\tl('is['o
Cânc1ido (108 Reis,e
)).0 932( aG, l<'rune i~co Martins
Rarpa Ca"tclo R(»(higlH''H.
Pam o l'rgimC'rdo ~le infantaria
ll." 9: soJt1ntlo,s elo l'Cgime.nto .a,p infalllta.l'la '11." 18, 11.° 1:068/:38, Antúnill
(le Rlllla,s RnlJto~, n.o 1:080;:3~, Vítor .AlbNto Il{' .Morais 'l'oI'iz,n.o
1:101/~17, .José Aug'\ls10 da ('O>H!a Portela, n.O 1:06G/;38, ,}os·é P(·l'pil'H. de NOll~H, 11." l:04;l(
a8, 'l'_omaz r:1lii~ ('haveH I(la ('OHtn, 11.° .12D/;17, J)('lfim
lIenl'l(p.lc Ihbe1l'o, Ill.O l:l1!)j;n, Luiz Vítor .\hl'l~uc
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~le]o,D.o l:120j:J7, Amtóuio Vasco Usório, n." 1:097/
37, António Vítor Vieira da ~ilva, n." 369;;38, Luiz
~lo11teil'o Soaresrl e Albergaria
Côrte Real N une " da
Ponte, n ." 1:0 h2/38, Mário Queiroz 'I'eixeira ela Silva,
n.? 1:0Z>0/:{8, Joaquim
Manuel Fouseca , n." 396/37,
Amarílio
da Silva Ramalho, n ," 1:125/07, Arnaldo
'I'cixeira c1l' Brito, n ." 43-J.j:n, Vicente Rni muudo <1e
Mugalhãis
Tuborda , n ." 1:onG/:n, Sílyio Garcia Cervan , 111.° l: 128/ :n, PC(1ro Riheiro (1e Sou~a Barbosa,
'!l.O

1:116,37,

Luiz

Fernando

Rocha

Barreiros,

n." 1:1'Mj:ri', ~Ianuel Soures Xlotu, e u." 959j!38, Joaquim }Iarqu!'3 >l1t'fi,l.
Para o bu la] h ão (1e cuçadores n .? 2: s()l<1n(lo~ elo 1'E'gi]lll'nto de infuntui-in
n ." 5, n ." sur ;:{G, Carlos 1<'l'1'nuutles Cumacho, u." G:W a7, Vl'l'g-ílio ~i]v<'rio Sousa
dE' ~fngalhãis, ·n." 1: lO~ :~;{, ~[anud X~,YCS Burrr-to,
n .? 732ja5, António Vn.lrlcmnr lll' Lima Gomes 'I'ei:\cira, n .' l:121ja:{, FemaneJo Furo Valadas, J1.0 7!);lj
a.), ~Ia1'ius ~l('ll(ll'S t1e .\ ruújo, u ." 81;~/;W, Franciseo
Va1ério Teiwira
Bastos t1a' Xews Pereira,
n." G31/
37, .\11>('1'10 ~Iontelleg-l'o Pinlo dt' .\lmeil1a Teixeira,
n.O 1:()!)7j:~H, ~IulIllL'l·~IollloCil'o FernaJHle,;, in." 84:1/
;Hi, .TOUCl'lÍlll ,José Esteve.;, e 11.° 1:10GjT~, ~Ialluel
GOllll's.

ae

Para

o hat:tlhi'ío
clI\,aclorr.:-; Il." G: so](1a(1os (10 1'qóeh, i'nfantaria
11.° i), 11.° GG4j:n,
.\lexall(lfp
L:nlll'ano
l1n,; Saldo~, 11." ()!Wj:l-J, endos
HOllrigues
Lall',
11.° 817(Hi,
.\lltlínio
(;n1c;n da ~ilva
Hoda,
n." HgO/:W, [J(>Jll'iqul' .l.TUllP,J, 11.° l:O.-)r)n;~, 1'1'.<11")
(ioll(:al\'Ps
(lllilll<lri'ii.;,
11.0 i!)7 ;:11;, ..:\lItc)nio LOJll'S
QUHllr<ll1o, 11.° (j.!G/;17, .\lItcíllio
elo C a 11110 ~Iaehaclo,
11.° l:12:lj:n
,\1'1ll1Jlc1o Fl'l'llalHll's
Hihelro,
11.° ü4Dj
;\7, .Jouo Ba'pti,.;ta (la ~iha,
11.° 1:071/:3:1,
},mél'ivo
..
.\ntlllll'S
(,laro, 1l.° (;(j!lj:l~, .\llt611io
Fausto Costa,
11.° G!J8(~J, )falluP!
1)ia~ ('o('lho (,icl, n." 8;11/;3G, .\11l(í1l1o .Joiio BnlTo~o .\ntlllll's,
n." GSDnn, .José Soan's
l'ahrc;adas,
ll.O W>(;;;W,
.Toi'io Iha7. Fl'l'Ilnndps Hpls,
ll.O 1:0G7/:I:I,
E1'l'Ílio dl' ()li'~l'ira
('ar(1o:-;o, 11.° 1:111-\1
;~:l, .J os{. c1p .PiJll!o, 11.° S~j j:Hi, (knllano
YPll(lel'(lll

llll'llto

j:IG/;I;>, IhmrlP Bnlg'<t ('()J'J'l'ia ~I~ntl(':<,
.\lc.xantlrl'
.J o,é dp SCnl,a Fig-upil'l'e10
eh~
.\Vl'lal' Barho.·a, 11.° 70 1t:11, .\ldc'mio ('ml'('in
Pl'J't'ira,
li." ~HI;:l(), lbü1
Lima ela Silnl, 11." HD;)j:14, Hui .J()P

Nalltos,

n."

ll." (j:\!) j:17,

~[l)I'g-acl(), ll.n 7!t~/;li), Fl'J'lWlldn Malll1cl
11.° G880t,
.\11il'1't() tll' UliVl'il'<I,

to",

da ~iha
11.°

~all-

l:OD-J.j:J:J,
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João ~1::t.nuel Pôrtn ele .A,,~a Castelo Hru.nr-o, n." 824/
36, }fanuel
Ferreira
Neto Valente,
e n ." 719/34:,
Francisco
Nunes Correia.
Para o batalhão
de metralhadoras
n ." 1: soldados do
rpgimento
de infantaria
n .? 5, n .? GD6/3-1, Armmnrl«
Mendes Lorena, e n ,° 77;) /36, Ernesto «la Ressurreição Côrte.
Para o batalhão
ele metrulhadoras
n .? 3: soldados do
regimento ele imfautaria
11.° 18, 11.° 1:401/úG,
Hamiro
Pont ífiee ,ele 80usa,n.o
1 A21;:~6, MateuR Salouia Ga1'ção de IJa, Cueva Couto, n .? 1:008/:31, David ~1artins
ela Silva Forrcira , 11.° I :7:l!) /aa, NU110 Braga de Sousa
lhandão,n.o
··W8j3:~, Arrnnnrlo
(la Costa .Faria,
n .? 1:167 ;:34, Gu il liermo <1l' Rou~a Vnlaclão, 11.° 1:4:32/
36, António de Serpa Pinto Monteir-o, 11.° 472/:3G,
António
Luiz Vieira de Castro, ll." 1:751/3:3, José
Alberto
'I'avares,
11." 1:415nG, Fernnmrlo AUg'URto
Soares «lc Almcirla, ri." 1: 15cJ:/at, Luiz Dclmar
Ln::\lanueI J osé Rodrigu-s
pes xle Faria,
11.0 1:720/;3:),
Marqup~, 11.° 5:)3/3+, .r()~,é Soare,; Galiza Carneiro,
n .? 45Hj:3G, Nén io .\g-l'ipa
de 8()u~n ::\Ioreira, u.? 1:002/
:31, Elisml Alberto
(hmc.:a1Yl's Azevorlo.
H." 1:7:n;:l:l,
Artur Araújo 'I'nborrla, 11.° l:J7G/;W,
Manue-l ,J osé ela
Cosia Bl'andüo, 1l.O 1 :72:~/;l:~, .\ntúlIio
rla Silva Neve»,
11.° l:.J14nG,
J lorúeio )la11 li(>1 da Costa Yipira Co.:!lho, JI.0 1:-12:{;:W, .\lh('rio .\llg'Ul'itO ('allijo TeixpiJ',I,
!l." l:7?5/aa,
.\ntúllio
Ho,lrigups (1(' Sousa BanDca,
TI.O lA!)7 ;:W,
Á\1'l1lU11C1o .Pinho
dI' ~rol'ais, 11.° :JS7 (lG,
1Tonkio .i\ugus(() 1'i11I(··11tl'l B('l'lHH'd!ps Pp]{'ira, 11.·f)7:U
;H, ~lanud
Carlleiro Jhvesa, n.O 1:41G/:Hl, ~ftuluel
Edual'llo Coilllbra
(le S()ll~a, 11.° [l!Hj;3G, ,Joa1luim lblllOS
Sousa
Hihl'i!O,
lI.o
1:T2S/:l:{, .\cll(úl1io AlbaIlo
(Jusi<Íllio, n.O l:o;JO/;l.j, lInl'<Íl·io .Joyiauo
Hndrip:llt'~
l)oçilo, 11." 1:7+D;:~:3, )lallupl FPI'lWIU1(.s
(ll' ..\ril'aJlCla,
r -/ ..•• ""I, .1'111'
\
(
J 'I" '(']'T'('1l1'n, 11.° l:40,;:lh,
- . ,ost'
J '
n. ° (l;'}"'1..'
'O~l'
.Joaqullll
Dias ~[\lYal'l''i, !l.0 1:7'27;:1:1, Yl.rgílio .\1bel'loc11'
.\Jlll('Hla, 11.° l:!Ofl;:l!I,
.\lhillo
Pires dI'
Sousa, lJ.O 1:42G/:W, Elísio
Pinto
(lI' ()li\";,'il'H (' N:í.
n." 1:74a/a:l, [,'p.l'llando dl' ()Iiwil'a
M:wltarlo, II." I :~lH!)/
:IG, Luiz Carlos ('!t:I\"{':-\ dI' L'H' ·]'(h X 1l1ll'S 11" ,tf>-j'
:l:3, ,Tuliuo (loun·ia
Pi;t!o (j(.tll', 11:" "'LA:ll'/;w, .\111 lUlT10 l';s!(wllO Pais Pl'i_ oto r(':ml1'<'~,
11." I::!!);lj:lli,
,J)ouo. ('alrl~.i1';~ <los H(·is )[ain, 11." I :OIIj:n, .\l1tríllio
l~'rel!'.a HlIJl'll'O, 11." I::WH/=Hi, S(;l'!"io (k Sou:,a C()~(.l
J>1lI h l'lI'O,
li." nnG/:J7, .\rlillrlo
~I;il,i() de' Sou a Htl-
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Ihigues, n." 1:7H)/33, Vasco Ventura Outeiro, 111. 450,/
:36, Nelson da Costa Ferreira, n.? 1:136/34, Ar-tur
Alves Moreira de Pimho, In. 1:391/36, Albino Fernando Baptista, n ." 1:387 /36, Frederico Alberto Timóteo, n ," 953/37, Carlos Maria Vasconcelos Pinto
Codho, In. 546/36, Fernando Alberto Moreira Lopes,
~l.0 1:404/36,
Elísio Ferreira da Silva, n." 1:177/34
Antônio do Nascimento Loureiro. e n ." 593/36, Vasco
dn~ R('i" (i OD<,'<11 vos.
0

O

O

POI'

portaria de 15 do corrente mês:

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos de-iufantarin, nos termos do artigo 35.0 do decreto H.O 21:36f),
de 22 de Abril de 1932, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1938 e continuando na situação de
licenciados, em que se oncontrnm, os seguintes cadetes:
Para o regímen to de iufautaria n. ° G: soldados do regimento de infantaria n.? 18, n.? 1:164/34, Armando
Augusto de Andrade e Rousa, n." 1:716/33, Luiz Esteves de Figueiredo, n." 1:134/34, Fernando Pinto de
Oliveira, n." 1:454/36, António Lopes de Campos Ferreira, 11.° 1:149/:34, Fernando Bordalo do Andrade o
Sá Donas Boto, 11.° 1:44.,1,3G, Abílio Forroira de Sousa,
11.° 1:1GH :~J,Vergílio Vieirn de Sousa,
n." 1:158/:34,
Luiz Matias Cardoso Pinto da Encarnação, n.? 1:16Dj34,
Ilelmiro Neves d(' Pinho, 11.° 1:Bi)G.';~6,Al'mil}(loAzovodo
<Ia Silva, 11.° 1 :417jHG, Agostinho Soares, n , o 1:3U8/3G,
Afonso Honriquo Ferreira dos Ht'~~.' !I.0 ;)Gi~D. J\Júrio
Jlenriquo Boraes Cabral, n.? 1:43bj36, Henrique Cortês Gonzalez, ~.o 1:027 :35, Goncalo Fernandes Tornnz
Lo]!!'s da Cruz Araújo, n." 1:(\87/:31, .Toüo Felício Laranjo, n.O 4tl4:~:3, Haúl Brito Freire Lira, n.? 099/37,
.Jo~;é da :-\ilva Olivoiru, n.? 5:?!i :~6, Amândio Leite da
Costa, 11.° 1:1G8j34, Manuel Casimiro 'I'uvaros <la Silva,
11.01:422 36, Alcihíadcs
Rodrigues da Silva, 11.° 4f>2/3;3,
AC[teio :-;l'VO)'O Alves, 11.0 908/37, António da
vha Forreira, n.? 1:72G/H3, ~ralJllrl Cuuh« Ramalho,
n." 1:395/3G, Múrio Rodrigues <1(1 Almoida, 0.° l:lGl. H4,
Pa.ulo :-;arll1onto Cal'do~() dl' Carvalho, !l.o 1:410/iH5.
..\loxandfll LOJlPs
'I'ujeiro Oalv:tO, n." l:.l,:W/BG, lIell1'}lluO Fl'o(let'ico (luoC!os dll Oli\'cira,
n.o 1:722;:3:3, MaIluol .JQaquim irnõos Oarneiro, lI.o 1:1f>7/:34, Arnaldo
António d(l Almphla, u.O 1:02G :15, Antóllio .10S(' Hiheiro

no-

I

240

ORDEM DO EXERCITO N.O 5

2.' Série

de Magalhãis,
n." 1:160/34, César Augusto
Peres,
n.? 361;/33, Augusto
António
Teixeira
Monteiro,
n.? 5H4/36, Simeão de Sousa e Freitas, n.? 1:-U9/36,
Américo Monteiro Dias da Silva, n. ° 1:752/33, Abílio
Silva Pimentel Martins, n.? 1:112/37, Francisco António de Or daz Caldeira Lucas, n.? 1:131/37, Adérito
Moreira Pinto, n.? 572/117, Durval Artur Dan tas Carteado Mena, n.? 1:069/38, Octávio Augusto Ribeiro
Moreira
da Silva, n.? 1:089/38, Francisco
António
Chaves Brilhante,
11.° 1:053/38, Abílio Correia de Miranda, n." 49Uj38 , Duarte da Costa Gonçalves de Rú,
n." 1:122/37, António Lino Ferreira Júnior, n.? 713/38,
Vítor Uugo Marques Miragaia,
n.? 1:118(37, Carlos
Álvares
Guedes Vaz, 11.° 1:065/38, Carlos de Brito
Côrte Real Nunes ela Ponte, n.? 1:06-!j38, António José
Correia
de Faria,
n.? 1:093/37, Artur Relva Lima.
n." 1:126/37, Francisco Manuel ~Ior('ira, n.? 1:477/36.
Manuel Duarte de Carvalho,
O n.? 970/37, Rómulo
Luiz Alves da ~ilva,
Para o regimento de infantaria
n.? 12: soldados
do 1'('gimento do infantaria
n.? 5, n.? 771/35, Artur Ilermenegildo,
n ." 22/36, Raúl da Costa Santos Tiago,
11.° 843/36, EJuanlo
Josó Lopes Simões, D.O 723/34:,
Raúl Voríssimo de Mira, n,? 1;06/3(), Gabriel do J\fagalhãis Silva, n. o 742/34:, J osó Horta de 1\1011 donça.
n. ° G71/34:,. João António de Oliveira, n. ° 1:0()n(3:~,
João Pais elo Ayet Mascaronhaa
Leste, n.? 1:1Hl/33,
José Augusto de Azevedo, n.? 716/35, Raúl Leal ele
Oliveira, u.? í30,3f>, José de Jesus Júnior, 11,° 1:m)(j 3:~,
Joaquim 'I'rovisco 'I'osco, n.? ]:127/i33, Afonso Tomud o
Pereira Barata, n.? 1:070 i3i3,Luiz Telo, n." 1:045/33,
Fernando
Nunes, D.O 790 3i>, Alberto Juliano Gonçalves Cota Guerra,
D,O f>1B/3:3,.JoiSé Firmino Figuoir«
DâllHLSO, D,O G72/34, António .Toaquim do Sá Fúria Teotónio,' n.? G90;34, Guilherme Nunes Teles, TI,o 8~\);:>6,
José Júlio Campos Pauv Poroira, 11,0 GMj 34, Francisco
Alexandre
do SQuRa Dint>, n.? 0:3037 .J úlio António
Megre Pires, 11.° 900/:37, Albano POl~oira da Cuuha
Pina, 11.° 8n/37, António
Maria Loureiro
da Cost:l.
n,O 968/36, l\lanucl Al\'es do Carvalho, !l,O 917/37, Germano SOl'olllonho X0\'CH, n,O 876/37, FranriHco Palma
Leal, 11.° 704,:38, Albt'rto António NNlu0ira Pinto (louv!-lia, 11,° 781/HH, J,'prnando Ricardo Ui beiro L('i tflo,
!l.O 751/i38, Manuel .Agostinho
SOPÍro dOl\lrneida Vielal
da Gama, n," 88Jj37, I~~lioCi\n<lido de A taído c ~rol()
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Valença, n.? 771/38, João Maria Antunes, n." 780/38,
Hermano Valdemar
Nunes de Medeiros,
n." 901/37,
Joaquim Marques,
n.? 863/37, João Martins da Fonseca, n." 898/37, Rui Alberto Ramos Rio de Carvalho
Garcia, 11.0 906/37, Rafael Marques, n.? 891/37, Júlio
Eduardo
Rosalis, n. ° 933/37, Guilherme de Carvalho
Tordo,
n.? 953/36, José Luiz Fernandes
Xlendoe,
n. ° 774/38, Arnaldo
do Assunção Matos, n. ° 793/38,
Francisco Soares Mendes, n.? 758/38, Carlos Jorge Gomes Fernandes,
n.? 9:29/37, José dos Santos, n." 967/36,
João Antunes Nogueira de Araújo, n. ° 909/37, Orlando
Borges Duarte Boa Alma, n.? 918/37, Jaime Carvalho
0
de Lemos,
11.
779/38, António do Jesus Cabral,
n.? 915,37, João Joaquim Martins Ruas Gomos Ferreira,
n.? 905/37, Rui Nuno Duarte Ferrugem,
n." 783/38,
José da Costa Piçarra Carvalho,
11.0 759jB8, Eurico
Augusto da Silva Guardado,
n." 702/38, Manuel Borges Nascimento,
H.O 775/38,
Alfrodo Matias da Silva,
n.? 874/37, Manuel João Paisana, n.? 027/37, Jorge
Pires Martins,
n.? 964/36, Fernando
José 'I'átá
de
Sousa Guerra, o n." 913/;37, Américo Carreira Castanheira.
Para o regimento
do infantaria n.? 13: soldados do regimento de' infantaria n." 5, n.? 68D/:34, Francisco Raníto de Almeida Eusébio, n.? 032/36, Fernando Maria
Garcós de Pádua, n.? 846/36, Amadeu da Silva Telhada, n.? !)GDj36, Manuel Joaquim Félix Rodrigues,
n. ° 368,34, Manuel Ilenriq ue Costa, n. o 9:3Jj:3n, Alfredo
Orist6vão ?\foreira, n. ° Vá;> /:36, Lui/. Miranda PO~ilS,
n.O 788/:3:), Sebastião elo (junto Machado da Silva,
n.s 0~JB 31 Gil do Minho, n.? !)Oó/BG, José Manuol
da Concoi~ho ~ilytl, n." 730134, ?lfúrio Augusto Palma
do A lmeida Braga, n. ° 820/36, J osé Maria Machado
do )latos. n. o DG8!31, Xlauuel l'imõos Arroz, n. o 821/36,
J?Sé OuálJ)('rto dos Santos Franco, n.? 80\)/36, AntóniO 1\1ontoiro <lo Amaral, n." 935/36, Honorato
David
de Abrou l\1ota n.? 8:3231i. Amórico :\Ial'tins Duro,

n.') 1:110,33, A~tllr Alves do '[oura, n. ° 915/3G, .J OSÓ
:\lunuel Luz Mer<Tulhüo, n." 787 35, .José Au~n~to Sac,~dura Garcia,
640,H7, :\litrio Riheiro Ferreira (la
NIlva, 11.° 848,3G Hermano .Josó Sonra de Medeiros,
n.» 71G/;Q, Martinho da Silvu Lança, 0.0 ;388/34, Ma~UI:l}{llfillO da ~ru<:a Dr:uIllOll(! Bol'~~s, n.O ~1G,36,
VU1ISto elos AUlOS F('lTcrra, n.O ü12i~b, .Joaquull Gome!:; do "\'1>I'('U n'apti ta, n.o 727/35, B<'lltO Josó Freire
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Barreto
Malva Matoso, D.O 813/35, Eduardo
Austen
Goodman Solano de Almeida, n." 808/36, Jorge Ferreira da Fonseca, n.? 991/31, Jorge Noronha Teixeira
de Aguiar,
n.? 718/34, Joaquim Simão, n." 862/36,
Basílio
Alberto
Lencastre
da Veiga,
n. ° 796/38,
Alberto
Roque de Carmona
Lourenço,
n." 895/37,
António Prudente
Ferreira,
n.? 914/37, António Burnay )[o1'a1es de los Rios da Silva Leitão, n.? 911/37,
Pedro Maria Quintão de Sousa Moura, n.? 799/38,
}Ialluel
Simões, n.? 753/34, Joaquim
Lõho de Miranda Malheiro
de Távora, n. o 740/38, João Dagoborto Caiola Tierno, n. ° 893/37, Francisco
Abreu
Santos, n.? 892/37, Mário Marques de )[atos, n. ° 885/37,
Afonso Augusto Coelho e Pinto, n. ° 746/38, António
Alfredo Chambre Nunes Bento, n." 784/3~, José Augusto Sequeira
Côrte Real, n.? 797,38, José Braz
Fernandes
Reis, n." 762,38, Salvador
Augusto
de
Sousa Sampaio
Garrido,
n." 748/32, José da Cruz
Silva, n.? 773/38, Armando
Vilela ele }[o1'ais Pinho,
n. ° 966/:36, Francisco Alvaro Voiga Troçolo, n. ° 896/37,
Rui Rodrigues
Leal, n." 916/37, JOS0 da Cunha,
D.O 741/38, Matias Oolaço Fernandes,
u.? 922/37,
Carlos Alberto Gomos de Abreu Baptista, 11. ° 903/37,
António Xlartins Melo, n." 920/37, Júlio Feijó <lo Santana Godinho, e n.? 862/37, Armando
Chavos Forroira.
Para o regimento de infantaria n.? 14: soldados: do regimonto ele infantaria
n." 20, H.O 540/34, Rogório Ribeiro do Carvalho,
n.? 472/35, António Xlanuel de
Carvalho
do Pinho, n." 553/34, António André Forroira do Carvalho, n.? 557/34, Dolmiro ele Oliveira
Xlanaia, n.? 76G/33, Manuel EstréIa, n." f)4ü 34, Homão de Freitas,
n." 541/3..J:, José Vitorino de Sei(:a
e Santos,
n.? 759(33, Jerónimo
Alvarrã
Grilo,
n.? 547/34, Domingos
Duarte, 11.° 673/36, Armando
Vaz Caldas, H.O 65G/36, Augusto Ferreira
Hourigues
de Figueiredo,'
n.? 651/36, José Fignoira
do Araújo.
H.O 711/38. Constantino
Forroira
Esteves, 11.° 70038,
Carlos Gonça Ivos Ferreira,
n. ° 828,37, A ugu sto César
Albcrto de Soabra, n.O 69\)/38, .Jo(ío FOlToira pinto
Basto, n.O 820/:37, .Jacinto Poreira
n.o 701/38, Humherto Josó EmUio Soares do Mol~ n.O 706i38, Maximiano Hiboiro, n.O 703/:38, AllgllHt~ Volof;o Cort(1s1to.
n. ° 702/38, Augusto
Rimões da ~il\ a n. o 823jB7,
Raúl do Figlleit'odo
Fomandos,
n.O 71(;/38, António
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Duarte, n.? 706/38, José Emídio de Figueiredo Medeiros, 11.° 608/38, Albano Simões Pereira da Costa
Saraiva, n. ° 8l:!6/37, Adriano Augusto de Almeida
Cardoso, n.? 693/38, Alexandre Nicolau Serpa Pinto
de Mesquita Negrão, n." 696/38, Álvaro Augusto de
Azevedo :JIendes Diniz da Fonseca, e do batalhão de
metralhadoras n.? 2, n.? 321/34, Luiz Fernandes Dantas, n.? 179/34, Sérvio de Gouveia Maia Xavior,
n." 209136, António Afonso, n.? 344/36, Antero Pereira Leitão, n." 403/34, Luiz Abreu de Almeida Carvalhal, n. ° 403/37, Pedro Carvalhal do Moncada,
n.? 320/36, Manuel da Silva da Clara, n.? 49/36, Alfredo José da Cunha Soares Duque, n.? 524/38,
Eduardo Rodrigues Mano, 11.°541/38, António José
dos Santos Soares, n.? 529138, Porfírio Delgado,
n.? 527/38, Albano de Oliveira Lopes, n.? 531/38,
Jordão Cirilo de Faria Paulino, n. ° 539;38, Francisco
Calado Godinho Barrocas, H.O 493/36, Júlio Severino
dos Santos Barreto, n.? 403/38, Jaime Bernardino
Martins Ferreira, n." 393/38, Augusto Camilo Dias,
n.? 306/38, Alberto da Costa Rato, n.? 530/38, José
Neves Henriques, n.? 536/38, Rui Machado de Almeida
Couto, n.? 411/38, José Isidro Brandão, n.? 533/38,
Manuel António Afonso Lajes, n.? 368/38, António
Joaquim Tavares, e n." 534/38, António Teles Duarte.
Para o regimento de infantaria n.? 19: soldados do regimento de infantaria n.? 20, 11.° !>42/34, Amândio dos
Santos Cruz, n.? 781/33, António de Sousa Silveira,
n. ° G70/3G, Manuel Rodrigues, n. ° 765/33, Raúl Baptista
Monteiro. n." G5J!36, Júlio Duarte Rodrigues Pavia,
n.v 3:->234 Orlando Vasconcelos Azevedo, n.? 674/36,
Júlio Afon~o Amaral, n." 761/33, Manuel Rodrigues Ribeiro. H.O ,->44/3-1-,
Josó de Sei~a e Castro, n.? 6:->7/36,
Flávio de Matos, n.? 670,36, Alberto Júdico Leoto Cayaco, 11.~ 475/33, Alfredo do Brito Pereira, n." 671/36,
Angelo António Miranda Granada, n.? G44/3fl, 'I'arqní11ioda Fonseca Hall, n. ° G61/3G, Hugo Cabral de Moncada, 11.065R/36, Joüo da sn-» ~Iiranua, n.? 768/33,
À{a11uelAntónio Afonso, n.? 470/35, José António
Pinto e Carmona, O n.? 708/38, :\Ianuel Maria da Silva
P e Oliveira.
ar~\ o regimento do infantaria 11.° 21: soldados do 1'0gllnonto de infantaria n." :-), u.o 700/34, glyio Carlos
Homom do Gouvoin, 11.°728/34, Afonso Augusto Sesul"O!> !<'0rnandes, n.? 1:126 3:->,"!\fúrioTeixeira Amaranto,
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n.? 1:122/33, Joaquim Afonso Vaz Gomes, 11.° 1:039/33,
José Palma Cabrul Madeira, 11.° 706/34" Mário Tomaz
Riheiro, n.? 837/36, Alvaro Francisco 'I'ravassos Valdez Osório DeI Negro Ferreira,
n.? 911/36, Gastão
Manfredo Morais de Castro, n.? 858/36, Saúl Leitão
Silva, n. ° 757/35, Afonso Costa VaI dez Tomaz dos Santos, n." 668/34, Inolfo do Rosário, n.? 74:5/3-1:,Josó dos
Santos Ferreira
da Costa, n.? 786/3;), Eugénio Paulo.
n." 7õ:>/3ó, João Goulart Bettencourt,
n.? 1:04,6/33,
Francisco
Eugénio dos Santos Tavares,
n.? 798/35,
António Coelho Lopes, n.? 1:0;)7/33, Jorge Ifonriquos,
n. ° 700j3fi, J oão José Pinto Belo da Silva, n. ° 1:075/33,
Jos6 Marques
Júnior,
11.° 813/36, RaÍlI
Jorge Pais,
n. ° 1:128/33, J osé Caldeira Soares de Albergaria
de
Bandeira
Possanha,
n.? 800/36, Ulpiano da Fonseca
Nascimento,
n. o 942/36, Belarmino
Maria da Costa
Pinto, n." 928/37, João Barata
Gagliardíní
Graça,
n. ° 869137, Ricardo
Sam paio Barradas
do Noronha.,
n. ° 769/38, Alberto Costa cravares, n. ° 821/:37, Ant~nio Rebelo Pinto, 11.° 897/37, Pedro Manuel de Ohveira Heis, 11.° 902/37, António de Mesquita Canas da
Silva, n.? 75-l/38, Carlos Gonçalves,
n ," 776/38, João
da Gosta Domingues,
n.? 894/37, Fernando
Bravo,
n. ° 74:2/38, Fruncisco
Marques
Bandeira
Duarte,
n.? 772/38, Ernesto
Alberto
Marcelo Wcmans,
e
n. ° 791/:38, Augusto do Castro Bizarro.

POI'

portarias de 17 do corrente

1I1~8:

Promovidos
aos postos adianto indicados, nos termos
do artigo 35.° do decreto n.? 21:36õ, de 22 do Abril do
Hl32, contando a antiguidade
desde 1 do Novembro do
1938 con tinuando na situação de licenciados, em ([UO 50
oncontram,
os soguintes cadetos :

°

A uspirantos

a oflcial milicianos

de infantaria

i,

Para as unidades a que pertencem:
do regimento do ill'
faJ~ta~'ia n. 0. G, soldado, n. o 807/37, Pedro Manuel (~O
Olivoirn Reis ; do batalhão iudopondento do infantarin
n.? ~i3. soldado, 11.° 255/38 Aníbal Coelho do 111010;do
batalhão indopendente'
elo' infantaria
n.? :'?-I, ~oldado~.,
n.? 361,37, Fernando Martins de Medeiros n.? 3G2jB7,
Jaime Rosa Ferreira
da Gama, 11.° 40;)/30, Fl'l'nandO
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Maria Barbosa, n.? 3G7/34, João César de :Jledeiros,
n. °330/33,Arménio
Borges da Mota Soares, o u. ° :348/32,
Eduardo
Correia Machado;
do batalhão independente
de infantaria n." 25, soldados, n.? 453;36, Daniel Júlio
Ribeiro Drumoud, D.O 604/34, Gilberto do Nousa Andrade, e n. ° G9B/37, Jaime Fernand es.
Para o regimento de infantaria n.? 1: primeiro sargento
graduado, elo corpo de cadetes do exército, Jorge Ferreira Pinto Basto.
Para o regimento
de infantaria
n.? 3: primeiro sargento
graduado,
do corpo de cadetes do exército, Júlio Vítor Pereira.
Para o regimento ele infantaria H.O 10: do regimento de
infantaria
n.? 1, soldados, n.? 1:~48/;)7, Joaquim Nascimento Sancho, n.? 1:903/;m, Francisco
Inácio Restani da Silnl'An.o :319/34, Luiz da" Neves Alvares,
n.? 1:915/B:I, Angelo Luiz Gomos Coelho Picciochi,
n." 1:4GO 3G, Augusto
da Silva Maver, n.? 1:455/36,
Manuel Seabra Rodrigues Filipe, n.? 1:30l ';)(>, José de
Sousa Gamboa, e n.? 1:928,33, Miguol Severino Amado;
do regimento
de infantaria
n. o 5, primeiro
sargento
Arnaldo
Damião Vilela Teixoiru Diniz, o soldados,
n.073-!/37, Armando Júlio de Lemos Corroia Cardoso,
n.? 1:114:/29, Alfredo Alberto Saraiva Canejo, D.O 833/
3G, João António Infunto, n.? 800,38, Manuel Lopes
de Oliveira, n." 923 37, António Gilherto Levy Meueles, n." 960,36, José ua Cruz :JIartins,
11.° 806/3~,
Oscar Ribeiro
Filipe, n ." 7(iB/38, Jo:-;6 António de
Castro Pereira Lopes Cardoso, n.? 860,37, Guilherme
Salemn. Nunes do Andrade,
D.O 87037,
Nefetali Augusto dos Santos, D.O 7n3/38, Afonso Miguel de Canto
o Castro Nobre da Veiga, n.? 057/:37, Joaquim de Sales de Macedo do Oliveira Simões. n.? ()81 :14:. José
Carlos <los Santos Roque de Pinhó, n." 886 37, João
Luiz 'oares, n." 811/3f>, João Baptista Mendes, n.o8Gü/
37, J osé António Leandro,
n. ° 878:37, Foruando de
Silos de Modoiros, n.? 9G2J:3G, .lOS!! Fernando
de Carvalho do Sousa Duffnor, n.? 880[;37, João <ln. Costa
~antos Tiago, 11.° Gf>2jWi', Floriano Lopes Gagoan,
,.0 87n/:37, Jorge Filo1tlPJlO Silva Brasao, 11.° 877;:>7,
:.ürgílio Calado
Ortús, 11.° n07/3T, 1[úrio Fiuza da
SIl V[t Pinto, n. ° 910):37, Artllr' 'alderoll lbmos, 11. ° 810/
35, Luiz Filipo Botolho de Ou~mno eX'l'tes Hodrigues,
~ n.O DO.j./:~T, ?lfúrio .Iacinto Machado; do rogimento do
Infantaria n.O ~O, soldados, n.O 700, :\8, .\I'mando Jos('
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Gonçalves, n." 502/34, José Antunes Marmelo,e n.0694/
38, Alberto Augusto Pimenta Fernandes; do distrito
de recrutamento e mobilização n,° 10, soldado, n. ° 110/
27, Armando Joaquim Beça Quintão ; e do corpo de
cadetes do exército, primeiros sargentos, graduados,
Manuel Guilherme dos Santos Fiuza de Magalhãis,
Álvaro Di.niz Pacheco e Luiz Filipe Carvalho Caiola.
Para o regimento de infantaria n." 14: primeiro sargento graduado, do corpo de cadetes do exército, Isidro Folgado Crêspo.
Para o batalhão independente de infantaria n.? 23: primeiro sargento .António Belisário da Fonseca Vieira,
segundo sargento Mário Jorge, e soldados, n." 194/34,
José de Figueiredo, e n.? 192/34, António Furtado
Ramos, todos do extinto batalhão independente de infantaria n.? 22.
Para o batalhão de caçadores n. ° 1: soldado da inspecção das tropas de comunicação, n. ° 67/34, Mário
Lima.
Para o batalhão de caçadores n. ° 3: do regimento dll
infantaria n.? 5, soldados, n.? 1:000133, Francisco Américo Valdez Tomaz dos Santos, n.? 1:107/33, Bomvindo
Passos Reis, n.? 872/36, José Maria Guerreiro Lampreia, n.? 705/34, Vítor Manuel Rosário da Silva,
n.? 909/32, Joaquim Afonso Costa Revés, H.O G76/34.
Vergilio Rolão Santos, n.? 682/37, Alexandre Augusto
Barata Galvão, n.? 749134, Joaquim Manuel, n." 1:04R1
33, António Mendes Figueirodo, n." 847/36, Jcsé Pedro
de Carvalho e Bourbon Ribeiro, n.? 781/36, Rui César
Figueira, e n. ° 831/36, J OSÓ Cardoso AI vos; o do corpo
do cadetes do exército, primeiros sargentos, graduados,
Carlos de Melo Sárroa, Alberto Maria Raio de Carvalho Félix da Costa, Francisco Teixeiru Praça Froderique, Fernando Santana 'I'omaz e Mizuel de .TOSll~
Fidalgo.
b
Para o batalhão do caçadores n.? 5: soldados do rogimento do infantaria n.? 6, n.? 6:>9/34, Josó Damásio
Ferreira do Sequoira Braga, o n. o 881/3G, Ascünio Pcssoa do Sousa Dias.
Pa_ru. o b(~tnlhüo (lo caçadores n. o 0: do L'egiOlonto (lI'
infantarin n.? f), soldados, 11.° 1:05~/33, Alvaro Andrade Guoifi'to l~'orrejra, n.? G97/33, Jorge Pereira da
Gama, n. o 810/:36, ::\lalluel Figueiredo Cardoso da
Maia do Vale, n. o 704/36, Franciseo António GodinhO
Lõho , n.? 710/:34, Carlos Barata Gagliardini (haça,
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n." 702/34, António Pinto Correia, n.? 904/36, António
Henrique de Araújo Stott Hovorth, n." 1:098/33, Messias dos Santos, n.? 750/35, Fernando
Lourenço
Ferreira, n." 939/36, Lniz Sebastião
da Costa Brites
Rodrigues
Ribas, n." 1:100/33, Manuel Vieira de Car"alho Alua, n. ° 933/36, Jorge
dos Rantos
Guerreiro, e n." 1:1:?5/33, Rui Ferreira
Pinto Carmo; e do
corpo do cadetes do exército, primeiros sargentos, graduados, Eduardo
José Franco Ferreira,
José Carlos
Vasconcelos
e Sá, Vitorino Eanes Caro de :\forais Rosendo, Humberto Marques das Neves, Luciano Manuel
:\1assano dos Santos, Ernesto da Conceição Pereira da
Cruz Pinto, Joaquim
de Andrade
Cruz, Júlio Dias,
António Maria dos Santos e Almeida, Manuel Martins,
João Afonso Moita, Fernando
Gomes Rosas, Alfredo
1faria Vizeto Guerreiro
N archial Franco, Ramiro José
Dias Tavares, Viriato de Sonsa Campos e Manuel Luiz
Rebêlo Gomes.

P01'

ele 18 do corrente mês:

portarias

Promovidos
a aspirantes a oficial milicianos de infantaria, para a unidade a que pertencem,
contando a antíguidade
desde 9 de Outnbro de H)37 e continuando
na situação de licenciados,
om q no se encontram,
os
soldados
cadetes do regimento
de infantaria
n.? 1,
n.? 1:302/3:3, Fortunato Simões dos Santos, o n.? 1:703/
:l3, Fernando Simões do Almeida.

Promovidos
aos postos adianto indicados, nos termos
do artigo :35.° do decreto n.? 21:365, de 22 do Ahril do
1932, contando a antiguidade
dosdo 1 de N ovombro ele
1938 e continuando
na situação (h' liccnciadoa, em que
Sp emcontram,
os seguintes soldados cadotes :

A aspirantes

a

oficial milicianos

de infantaria:

Para a unid ado a (PIO pertence:
soldado do regimento
P. do infantaria n." 7, n." 531/:34, Albino Rodrigues Costa.
ar~ O regimento
de infantaria
n." 10: soldados do reglmento do infantaria n.? 5, n.O 740H8, Davi(l Nunes.
11.° 02!i/B7, José Avelino Faria .ln Fonseca Santos, e
n.O 890/137, José :\lanu'l de Oliveira Vulença .
I
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a oficial milicianos médicos:

Para a unidade a que pertence: soldado da La companhia de saúde, n. ° 67/34, Octávio José Silva do Gouveia Durão.
Para a La companhia do saúde: soldados da
companhia de saúde, n.? 61/340, Lopo de Carvalho Cancela
de Abreu, n. ° 197/33, Francisco Ervedosa Félix 11achado, n. ° 08/33, Augusto Marinheiro, n.? 50/33, Vergilio Nunes Tavares, n." 403/31. Francisco Ramos
Montes, n." 191/35, José da Graça e Silva Roda,
n.? 8/36, José Epifãnio Saraiva Alves André, n.? 163/
36, Luiz Diogo de Sousa Lopes Horta e Costa,
n." 17-!j3,*, Fernando Alves Rodrigues Nogueira, n." 87/
33, Henrique Luiz de França Félix, n.? 62/3'*. Roberto
Apleton de Oliveira Pegado, n.? 221/34-, António Vitorino de Castro Jorge, n." H/3B, PIntou Palet Nunes,
11.° 121/33, Álvaro de Lacerda
e Melo, H.O 29635,
Francisco Serrano da Silva, n." 264/30, Eduardo
Augusto Cartaxo Romeiras, n.? 103/33, I'ossidónio
Pereira Salgado, n.? 89/33, José de Almeida Fernando
Cruz, e n.? 13üj34o, JO!tO Geraldes Freire.

s.a

VI- COLOCAÇÕES,
Ministério

EXONERAÇÕES

da Guerra _La

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS
Geral-

PaI' portarias de 25 de Fereretro

2.a Bepartiçãe
findo:

Exonerado de adjunto do segundo comandante da Escola
do Exército, por ter passado tt situação do adido, om
sor.viço ~10 ~l~nis,tório das Colónias, o major do eavaIaria l.uiz Filipe Carneiro do Sousa o Faro.
(Anotada

(leio Trtbuual

do Contns

om lO de )1;1...;0 do 1~3!l).

NOlf01Hl? adjunto. do s(\gundo comundauto da I'~!:lcolado
Exército o major cip infantaria Tadeu <lo Sncramonto
Monteiro, fieando oxonorado do cargo do socretário da
mesma Bscola.
("IM,la
pelo 'I'r+bu nnt du Cout ns, com n Ilnot(l~"O cI,' lI~O lorcn1
duvIdo· OlllolUIHUnll)s, nos termos do decreto n." 2:!:~67).
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de 4 do corrente mês:

Exonerado
de subalterno
do corpo de alunos da Escola
do Exército, por ter sido colocado no grupo de artilharia pesada
n.? 2, o capitão
de artilharia
Cândido
Augusto Ribeiro.
(Anotada

Nomeado

1'010 'I'rtbunal

do Contas

om 11 do Março de 1939).

subalterno
do corpo do alunos da Escola do
o tenente, do batalhão de caçadores
n.? 7,
Alexandre
Freiro Garcia.

Exército
Jorge

(Visada pelo Tr lbunnl do Coutas, com n nnotnção
do não serem
devidos omoluutent os , nos turruos do dccroro n.? 22:257).

Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço

de obras e propriedades

Tenente, do batalhão. de automobilistas!
Arantes e Olivoira.
Regimento de infantaria

Comandante,
o coronel
crntamonto
o reserva
dinho, por pedir.

militares

José

Carlos

do

n. o 2

de infantaria,
do distrito de rcn.? :?, José Garcia Marques Go-

Distrito de recrutamento

Chefe, o coronel, do regimento
de Azevedo Cruz, I,cr pedir.

e reserva n. o 2

de infantaria

n.? 2, Pedro

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitão de onzonhurin,
da direcção do serviço de obras
e propriecla(lrs
militare!' do govôrno militar da Lisboa,
Jorto Henrique Branco Pereira Dias,

Por portarias ele fi do corrente mês:
]~xonerado do caruo de director das oticinas gerais de
lllaterial aeroniutico
II tenente-coronel
de ueronáuticn
Carlos E tovos Boja.
(.\notada

}{Ol~oauo, por urgont
directol'

intcrino

polv Tribunal

de (;ootal

«m 17 <10 ~larço

do 103(1).

couvoniõncia
do serviço público,
das oficina' gOl'nis do material aeroI
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náutico o major de engenharia, engenheiro aeronáutico,
Henrique Mora.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

P01'

portaria»

de

de Contas, com a anotação do serem denos tormos do decreto n,? 22:257).

8 do corrente mês:

Exonerado de vogal <10 Consolho Superior do Premoções o general João Baptista de Almeida Arez, por
transitar para a situação de reserva.
(Anotada

velo Tril,mnal de Conta.

em 17 de Março de 1939),

N omeado vogal do Conselho Superior
o general Raúl Augusto Esteves.

de Promoções

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de n!lo serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:257).

P01' portaria

de 11 do corrente mês:

4.· região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcito,
do distrito de recrutamento o reserva n.? 8, António
de Brito.
Regimento de infantaria

n. o I

Alferos miliciano. licenciado, do regimento de infantaria
n.? 3, Rui Álvaro ele Castro Rosa.
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes miliciano, licenciado, do regimento do infantaria
n.? 1, Dario lJ0nrique Valente Raimundo.
Regimento de infantaria

n,O II

Alferes miliciano, licenciado, do regimento do infantaria
n,? 1, Josó Francisco Antunos Duarte.
Regimento de infantaria

n.O 18

Alferes do quadro dos soniços auxiliares do exército do
regimento do infantaria n.? 6, António da Costa A~tu'
nos, por pedir.
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Batalhão de caçadores n. o 2

Alferes miliciano licenciado, do regimento
n." 1, Francisco
Nabais do Amaral.

do infantaria

Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
n.? 21, Rui Marrocos 'I'aborda Ramos.

de infantaria

Batalhão de caçadores n. 7
O

Alferes

milicianos, licenciados, do regimento
Francisco
Boulaire Fogaça
mano Costa.

de infantaria
e José Her-

u." 1, Jaime

Batalhão de metralhadoras n. o I

Alferes milicianos, licenciados, do regimento de infantaria
n.? 1, Mário Homem nelino, Ricardo Augusto Madeira
de Mira Godinho,
l\Iannel .T oaquim Montenegro
do
Moura Coutinho Fernandes
'I'omaz e Mário Ferreira
da Costa.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

do infantaria

Alferes miliciano, licenciado, do regimento
n.? 18, José Eduardo Correia de Barros.

Distrito de recrutamento e reserva n. o 7

Adjunto, o tenente,
cisco Andrino.

na situação de reserva, António Fran-

Regimento de artilharia

ligeira

11.°

4

Comandantl',
() ('01'01101 do artilhuria.
com o curso do estado maior, do Conselho Tutelar
c Pedagógico
dos
J~jxórcitos do 'I'orrn e Mar, Carlos Elias da Costa J
nior, para os deitas
da alínea a) do artigo 47.° do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1029, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, do 27
do Dezembro do 19:~n.

ú-

Direcção da Arma de Engenharia

do extinto quadro auxiliar
Diroc~;to da Arma de Aeronáutica,

Uapitão

(lo engenharia,
da
Manuel Marin Mar-

cIU(\s Cuvaloiro.
Escola Prática de Engenharia

(]apitão,
ruda.

tio batalhão

de pontonciros,

Fomando

de Ar-
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Por portarias de 18 elo corrente mês:
Ministério

1.. Repartição
ligeira n. o 1, Osvaldo

da Guerra - 2.· Direcção Geral-

CapititO do regimento de artilharia
da Conceição Vieira Andrade.
2.· região militar - Quartel

general

Exonerado
de ajudante
de campo do comandante
interino o capitão de infantaria
Arnaldo V ítor Marques.
Ajudante do campo elo comandante interino, o tenente,
do batalhão
de metralhadoras
n. o 2, Alberto Crucho
de Almeida.
Regimento de infantaria

n.· 6

miliciano de infantaria,
licenciado, Ilenriq ue Artur de Moura Coutinho de Almeida ele Eça.

Alferes

Regimento de infantaria

Alferes miliciano, <10 regimento
Pinto

de Amorim,

n.· 8

n.? 3, Cósar

de infantaria

por pedir.

Batalhão independente

de infantaria

n.O 23

Tenente miliciano do infantaria,
liconoindo,
do extinto
batalhão independente de infantaria
11_° 22, Artur 'I'avares.
Tenonto miliciano médico, licenciado, do oxti nto batalhão
independente
do infantaria
n. o ~2, JOSÓ Estõvão <la
Silva Azovodo .
•\lfeI'es miliciano (lo infantaria,
licenciado, <lo extinto
batalhão independente
de infantaria II.o 2~, Rui do :-:\á
Mesquita Tavares.
Batalhão independente

de infantaria

n. ° 24

T(')wnte miliciano
(lo infantaria,
licenciado,
do extinto
batalhão independente
do infantaria n." 22, Agostinho
.Iosó Vieira Areia.
Aspirnnte
a oficial miliciano do infantaria,
licenciado,
do extinto batalhão indepoudento de iufantaria n." ~2,
João do Espírito Santo de Almoida o Silvoirn.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O I

Sub-choío , o tencnto-voronol.
do reeimouro
11.° 1, .JOHÓ AU/2;llsto do 'Ilonra.
b
Distrito

de recrutamento

e reserva

do infanta riu

n. o 20

:--111b-chefe, o tellPllte·cOl'ol1ol, do regimento
11.° :?O, José Prancis('o l~'aúlh() lhsoil().

do inlnntariu
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Regimento de cavalaria

n.O 3

Comandante
interino, o tenente- coronel, segundo comandante, Primo de Sá Pinto de ....
\._breu Soto Maior.
Segundo comandante,
o tenente-coronel
do cavalaria, no
quadro da arma, Pedro António da Costa. Robocho.
Regimento de cavalaria

n.· 4

o tenente-coronel
de cavalaria, da
J OSÓ do Melo Pinto de Gusmão

Segundo comandante,
direcção
da arma,
Calboiros.

Base aérea de Ota

Major do aeronáutica,
tico, Celestino Pais

do depósito
de Ramos.

Depósito de material

CO~,

aeronáu-

aeronáutico

o major de aeronáutica,

Director,

de material

da base aérea de Tau-

J orgo Metelo de N apoles Xlanuel.
Hospital

militar

veterinário,

Tl'IlC'Iltl!

Arménio

!)UI'

veterinário

(lo Matos Pestana

}lol'f(Ula

principal

do rogimeu to do cavalaria

de :.35

do

n. o 7,

Goulão.

corrente

niê«:

Direcção da Arma de Infantaria

C'apltao
. ~

de
Trindade.

infantaria,

no

quadre

Regimento de infantaria

'1'GI~(\ntc médico,

da extinta Escola
tIca . .Toüo do Penha Coutinho.

,

Regimento de infantaria

1a arma;

l

' .
...\ ntóuio

n.· 2

Militar

de Aoronáu-

n.· 20

. f
. do
O tencntO('Ol'Olle 1 (OI 111antnriu,
~Istl'it() do recrutamento
e 1'0501'\':\ ~l.o ~ ~l? .TOS{\ do
Salazar
Xloscoso, sem dispêndio
para a
J"lldol1Pll
nZ\'I!(!a • nciouul.

• (''''t
o:lI(

1o vomunduutc,

T

Batalhão de caçadores n.· 4

·\lfpros
.
l' 111j'an taa ri
V
im'1"tcumns : do regllllcnto
(e
rut n ,o 1
.'
n ~. ('II de Almeidn liocha e do I'(\~illlellto .le infantaria
. 4, .Jolio Burro-o

(tllllH'S

Snlll'iH'~.
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Batalhão independente de infantaria

Capitão
sen-a

2.' Sério

11.0

24

de infantaria,
do distrito de recrutamento
dos Açôres, João Moniz da Ponte Júnior.

e re-

Escola Prática de Cavalaria

Capitão de cavalaria,
V.ieira.

em disponibilidade,

Rafael

Sérgio

Regimento de cavalaria n. o 4

Xlajor de cavalaria, no quadro
Afonso dos Santos.

da arma,

Carlos Tavares

Base aérea de Sintra

Comandante,
o tenente-coronel
de aeronáutica,
da extin ta
Escola Militar de Aorouáutica,
Alfredo Dele-que dos
Santos Sintra.
Serviço meteorológico do exército

Chefe, o tenente-coronel
dado, Carlos Esteves

POI'

de aeronáutica,
Beja.

de 30 do corrente

portarias

em dispouibili-

mês:

4.' região militar

Comandante.
~[agalhrtis

o geuoral,
Correia.

no quadro,

An tó nio Alfredo

do

Distrito de recrutamento e reserva n. o 16

Capitão, na situação de reserva, .T oão 1\I011des de Freitas,
ficando exonerado
de comandante
da extinta La companhia do reformados.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 19

Exonerado
de sub-chofo interino, o capitão, na situaçiio
de reserva, António Rodrigues Morais.
Su b-chofe, o tenente-coronel
do infantaria, no IIuad ro <la
arma, Enrico da Silva Baltazar Brites.
Regimento de cavalaria n.O 4

Capitão de cavalaria,
Antunes.

no quadro

:\Iajor de engenharia,
pico.

no quadro

da arma,

Júlio

1"0[,1'01'

Regimento de sapadores mineiros

da arma,

JO$6 Luiz ~.u·

Júri para avaliar as provas de aptidão para a promoção
ao põsto de general, no corrente ano

Vogal,

o general

quorque.

António

Gorjão

COIH'e:ro

de .\lbu·

2." Série

Ministério

ORDEM DO EXERCITO N.o 5

da Guerra - 3.

a

255

Direcção Geral - I.a Repartição

Por portarias de 11 de Fecereiro findo:
Nomeado o major do corpo do estado maior Manuel
Francisco
Marq nos Valente professor
interino da 3. a
cadeira do curso do estado maior, nos termos do § 4.°
do artigo 36.° do decreto n. ° 19:616, de 28 de Fevereiro de 1931, e do artigo 2.° do decreto n.? 26:34:1,
de 7 de Fevereiro de Hl36.
(Visada polo Trihunal
do Contas om 28 do Fuvcrclro
de ln3V.
São dovídos omolumentos,
nos tormos do decroto n.? 22:257).

Nomeado instrutor permanente
riais o major de artilhmin
do Amaral.
(Visada polo Tribunal
vídos omolumontos,

da Escola Central de OfiJosé Augusto Monteiro

do Contas em 9 de )rarço do 19:39. Silo donos t~rmos do decre to n." 22:251).

Nomeado o major médico José de Moura Neves instrutor eventual da Escola Central de Oficiais, sendo esta
nomeação considerada
do urgente conveniência de serviço público, reconhecida
por despacho do 11 de 1"0vereiro findo.
(,'isa<111 pulo 'I'rlbunnt do Contns om 28 do Fuvoreíro do 1939. São
duvhtos cmotumcnios,
nos termos do decreto u.? 22:i57).

Por portarias de 23 de Fevereiro findo:
Exonerado
do earao dn professor
adjunto do grupo da
24. a e 26. ~ ca(loiras ,la Escola do Exército o rapitüo
<le engonharia Inácio Francisco da Silva.
(Anotada

pelo Tribunal

tio Coutas

om 8 do )[n1";o do 1~3U).

N'ol?eado professor
da 24.a cadeira da Escola do Exér('lto o cupítão de cn;.;onhn.ria Inácio Francisco da Silva,
n?S termos do nrtiiro :H.o <lo regulamonto para o proVllnento dos lll"are~ do nuuristério da referida Eflcola,
fll)r
,.,
d O\'a( I o o pôstolO> otu ('XOCllÇ-1tO
pc 1o (t coreto 11.o 1'3o: -('
I H',I
o 13 de Junho dI' 10:J7.
(\'Isatla palo 'rrlbunal do Conta. 001 10 do Mar~o de ln39. Slio
dOl"idolJ emolumooto8,
n05 termos do deeroto 11.° 22:257).

2," Série
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prestar
serviço na guarda 'nacional republicana,
o capitão de infantaria
António Alves de Pinho e Freitas,
pelo que foi considerado
na situação de adido, no Ministério do Interior,
desde 14 do corrente mês.
(Anotada

Ministério

pelo

Tribunal

do Contas

da Guerra - Repartição

em 21 do Março de 1939).

Geral

Por portaria de 28 de Fevereiro findo:
Hospital militar regional n.O 4

Enfermeira
militar,
nição da Feitoria,

Por portaria

do extinto hospital militar
Aurora Alves Loureiro.

da guar-

de 1 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal
do Coutes cm 27 do Março do 1939, Silo
devidos emolumentos,
nos termos do decroto n." 22:257).

Autorizado
o regresso
ao serviço, nos termos do § 1.0
do artigo 14.0 do decreto D.O 1ü:47t5, do 18 do Março
do 1931, da professora
efectiva (lo 6.0 grupo de disciplinas do Instituto Fominino do Educação o 'I'rabulho,
na situação de licença ilimitada, Maria J DUO do Lemos
Luna Andermatt
da Silva, na vaga deixada no referido grupo pelo tenonte-coronol
do serviço do administração militar José Ribeiro da Costa Júnior.

Por portaria de 14 do corrente mês:
(Vlsnda polo Tribunal
do Contas om 25 do ~[al'ço do 1938, Não
são devidos omotumeutoa,
nos termos do docroto n.? 22:257).

N'omendo, 1101' urzonto conveniência de serviço, rocouheb
CI'd fi por despacho
ministerial
do 13 do corrente mês,
P~'ofessor efectivo do G.o grupo do disciplinas <lo ColéglO ::\Iilitar, nos termos dos artigos
W.o e 81.0 do respectivo regulamento
literário, do 14 do Julho de 1030,
~ ca.pitão do artilharia
Ilildoberto
António Botelho de
l\lodeiros,
ficando exonerado
do cargo de professor
V;ovisório
do 7.0 grupo
do disciplinas
do mesmo
Jolégio.
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Ministério

N.o 5

COMISSOES

da Guerra - Repartição
de 11 do corrente

Par' portaria

2." Série

do Gab_inete
mês :

Nomeado o general,
na situação de reforma, José Justino Teixeira
Botelho,
para o cargo de presidente
da comissão
de história militar, criada pelo decreto
n.? 9:290, de 1:~de Dezembro de 1923.

VIII-

AUMENTOS

SÔBRE O SÕlDO

E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral _ 2.
Concedidas

as

vantagens

de

que

a

Repartição

trata

o decreto

n.? 20:247, de 24 do Agosto do 1931, desde as datas que
lhes vão
nados:

indicadas,

aos

oficiais

em

seguida

mencio-

Por ter completado
o tempo de permanência
no onclalato, 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 sObre o sOldo:

Por portaria

de 13 do corrente mês :

(Visada pelo Trihnnal
cio Contas, com n. auo taçâo do lião serem
duvides omctumoutos,
n05 termos do docroto n.? 22:257).

Administração
militar
capitão, adido, C1I1 serviço na
l\lallutnn(:ão Militm', Alldl'Ó Pclicnno Fernandes,
nos
termos do artigo 1\).0 do decreto-I i 11.° 28:40:3, do 31
do Dezcm bro do 1\);)i, desde G (lo Junoiro (lo corrente
ano, ficando sem efeito a portaria do lG do mesmo m JS,
quo lho concodou o primeiro aumento.

2.· Série
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Idem para o terceiro
sOldo:

aumento

de 10 por cento

sõbre o

Por portaria de 13 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal do Contas, com fi uuotação do não serem
devidos emolumontos, IlOS termos do decreto n.? 22:257).

Administração
militar - tenente, adido, em serviço na
Manutenção
Militar, Joaquim
Boavida Salvado,
nos
termos do artigo 19.0 do decreto-lei D.O 28:403, de 31
de Dezembro
de 1937, desde 15 do Janeiro de 1939,
ficando nula e de nenhum ofeito a portaria de 3 de
Fevereiro findo, que, como capitâo, concedeu ao mesmo
oficial o terceiro aumento de 10 por cento sôbre o
soldo.

IX -

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição
POI'

portaria

do Gabinete

de 24 do corrente mês:

Louvado o coronel do serviço de administração
militar
Luiz Pereira Loureiro pela elevada competência,
provado zêlo o muita dedicação domonstrudos
durante o
Oxorcício das funcões do director do serviço de administr1.lção militar, 'rpyclando
um grando interesse pelo
aperfeiçoamonto
do referido serviço.

Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral-

La Repartição

Por portarias ele 10 do corrente mês:
LOll vado o major de engenharia. T_oófilo de Son.sa Le~l
de Fnria pela elevada compot0nc1a, zôlo o .mUlta. <ledtcação com que regeu a 1. a cadeirn (Gcomotriu apl~ca~a,
D(\~enho militar, Fotogrnfic) da Escola do gxerCl~o,
ondo, <108(10 2G de Julho do 1919 até 23 do Fevereiro
<lo 1939, exerceu
as funções de professor.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
do 1>OI1Sserviços o alferes do infantaria Francisco Bar.ão da Cunha, adido om serviço na arma ele tWrollÍLu0
bca, por se achar ao abrigo da alínea b) do § 2. do
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artigo 80 do regulamento para a coucessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, com referência à última parte do artigo 10. ° do mesmo regulamento.
Q

x-

DECLARAÇÕES

Ministério

E DISPOSiÇÕES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade Portueuesa tda Cruz Vermelha, que lhes VrLO indicadas, o ofi~ial, sargento e praças a seguir mencionados,
é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Dedicação

Coronel, na situação de reserva,
Azambuja Martins.

Eduardo

Augusto

de

Medalha de Agradecimento

Primeiro sargento cadete do regimento de cavalaria n.07,
Carlos Aiala Vieira da Rocha; primeiro cabo n. 17jE
da 2.11 companhia do grupo de especialistas, Francisco
Feliciano, e soldados n.08 268jE da C. D. elo regimento
de infantaria n.? 2, Alberto Marques ; 207/38 da C. D.
do regimento de infantaria n. ° 11, Alfredo Mariquinhas, e 153, da 2./1 companhia do batalhão n.? 2 da
guarda nacional republicana, António Manuel Godinho, para usarem, na fivela da referida medalha, respectivamente, os n.OS 4, 3, 2,2 e 3.
Q

Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-La

Repartição

2) Declara-se quo, por decreto do 15 de F(wereiro
último, publicado no Viário do (101'Ô'11O D. 46, 2. II série,
de 25 ~o me.smo mês, foi agraciado com o grau e ordem
a seguir designados o oficial ao diante indicado:
Q

Ordem Militar de S. Tiago da Espada
Cavaleiro

Capitão do corpo do estado maior José Viana Correia
Guedes.
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N.o 5

3) Declara-se que, por decreto de 22 de Fevereiro
último, publicado no Diário do GOVêl'IW n.? 50, 2. a série,
de 2 do corrente mês, foi agraciado com o grau e ordem
a seguir designados o oficial ao diante indicado:
Ordem Militar de Cristo
Otlcial

Coronel de cavalaria Fernando Pereira Coutinho.
4) Condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento exemplar, em conformidade com as dis])osic;ães do rogulamonto aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917, os seguintes oficiais:
Medalha de ouro
Ministério

da Guerra - I.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Major do infantaria João Carlos Guimarãis.
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral - 1.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
Francisco Mendes Gomes.
Regimento de infantaria

Tonente Álvaro Ferreira

do exército

n.O 5

Godinho.

Regimento de infantaria

n.· 8

Major Joaquim Correia do Faria.
Regimento de infantaria

Capitão Fernando

n.O 12

Inácio Gomos.

Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes 0.0 quadro dos serviços nuxiliarea do exército
SehastirlO Ramos Afonso.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Capitão José da Costa Figueiredo.
Distrito

'l'enonte.coronel
valho Lima.

de recrutamento

e reserva

n.· 6

de infantaria Francisco Monteiro do Car.

Regimento de artilharia

Major Ricardo Malhou Durão.

de costa n. o I
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n.· 2

Tenente-coronel, com o curso do estado maior, Salvador
de Oliveira Pinto da França.
Direcção da Arma de Cavalaria

Major de cavalaria Antonino Raúl da Mata Gomes Pereira.
Escola Prática

Tenente-coronel de cavalaria
Sousa Botelho.

de Cavalaria

Afonso 'I'alaia Lapa

Regimento de cavalaria

Capitão

de

n.· 4

Mariano da Silva Rézio.
Regimento de sapadores

mineiros

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Aleixo Joaquim de S. Francisco Xavier da Silva.
Escola prática

de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar José Alvo
de Sá Nogueira Melo Rodrigues Pinto de Balsemão.
Depósito Disciplinar

Tenente, na situação de reserva, Manuel Joaquim Carrajola.
Présidio militai'

Capitão,

de Santarém

na situação de reserva, J osé Duarte Gruís.
Direcção do

Servlçe

Veterinário

Militar

Major veterinário António Messias Abade.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Pedro Caldeira de Avolar,
Guarda nacional republicana

Tenente de infantaria Carlos Oliveira da Silva Chainho.
Medalha de prata
Govêrno militar

de Lisboa - Quartel

Capitão, na situação de reserva,
Regimento de infantaria

Tenente Abel de Castro Roque.

general

Jorge Botelho :\foniz.
n, o I
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N.O 5
n. o I

Capitãis Fernando Zangarilho Garção e, António de Almeida Luz.
Tenente João Baptista de Azevedo Coutinho.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Tenente João dos Santos Pereira.
Regimento

de artilharia

de costa n. o I

Capitâis Agostinho Correia Basto Pereira e Francisco
Peixoto Chcdas.
Tenente médico Nelson Correia de Magalhãis Figueiredo.
Regimento de artilhada

ligeira

n. o 2

Tenente António Duarte Reis.
Tenente do serviço de administração
Ferreira Gomes Tomé.
Bataria

de artilharia

militar Ernesto

de defesa móvel de costa n. o 4

Tenente J oüo Carlos de Sousa.
Inspecção do serviço de obras e proprledades

militares

Capitão de engenharia Henrique Herculano Santa Clara
da Cunha.
'renente de engenharia Anastácio Guerreiro do Brito.
Batalhão de pontoneiros

Capitão de engenharia

António do Matos :\1I1ia.

L' companhia de saúde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
António :\faria Santiago Gomes.

do exército

Guarda nacional republicana

'l'enentes José António Vasco Mascarenhas Júnior, César
Pais Soares e António Gonçalo Torgal.

Ministério da Guerra _1.:1 Direcção Geral-

2.a Repartição

00) Dedara.Ho, para efeitos da determinação VI) da
/'r[1:J1n rio Ecército
n.? ~, 1.:1 sério, do H)~..j., que o coronel do corpo do estado maior J OSÓ Cortês dos San tos
Concluiu em :32 do corrente mês as provas especiais de
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aptidão para general com a classificação de apto, seudo-lho aplicada desde a mesma data a desiguacüo de
coronel tirocinado, nos termos da determinação III) da
Ordem do Exército n.? 9, L." série, de 1928.
6) Declara-se que os tenentes-coronéis do corpo do
estado maior Luiz Pinto Lelo e António José Adriano
Rodrigues, q uo, por portaria de 18 de Fevereiro findo,
inserta na Ordem do Exercito n.? 3, 2." sério, do corrente
ano, foram promovidos ao actual põsto, contam a antiguidade desde 9 de Janeiro do 1939.
7) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente Ordem do Eirértito, contam a
antiguidade dos actuais postos dos do as datas q lIO, respectivamente, lhes vão indicadas:
Infantaria

Coronel Manuel Frutuoso
zembro elo 1938.
Teneutes-coronóís

de Carvalho,

desde 17 do Do-

:

Francisco Alberto dos Santos Lara, desde G de Fevereiro do 1039.
Óscar da Silva Mota, desde 25 de Fevereiro de 1930.
Cavalaria

Tonentes-coronéis:
J osé Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes, desde 27
de Janeiro ele 1939.
Pedro António da Costa Robocho, dosdo 28 de Janeiro de 1939.
Artur Augusto Correia Matias, desde 19 do Fovereiro de 1930.
Alfredo Narciso de Sousa, desde 14 de Março de
1939.
Capítãia :
João J osé Xavier Banazol, com o curso do estado
maior, desde 1 do Janeiro do 1938.
Arsénio José dos Santos, desde 12 do Janeiro do
1930.
Alberto J óice Cardoso dos Santos o Júlio Forror
Antunes, ambos desde 27 do Jnnoiro do 1030.
David José Dias Anselmo desde 28 de Janeiro do
1030.
'
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Veterinários

Capitão llumberto
Março de 1939.

Cortês

Serviço

Marinho

de administração

Falcão,

desde

3 de

militar

Coronel António José Rodrigues, desde 9 do Março de
1939.
Capitãis milicianos,
do extinto quadro especial, Joaquim
de Sousa Duarte Borrêgo o José de Brito Rodrigues,
ambos desde 1 de Janeiro de 1938.
Extinto

:J1ajor António

quadro de oficiais

José

de Sousa,

do secretariado

militar

desde 7 de Julho

de 1938.

8) Declara-se quo o tenen to-coronel Jaime Pereira dos
R<>is, o major Inácio Monteiro de Azevedo o o capitão
Francisco
Bernardino
Pinheiro de Meireles Júnior, todos
do infantaria, em disponibilidade,
chegaram à altura para
entrar nos sens quadros, respectivamente, em 30 de Janeiro e G e 25 de Fevereiro
do corrente ano.
9) Declara-se
que o capitão ue infantaria,
adido, professor da. Escola Central de Sargentos, António Alves
de Pinho e Freitas,
deixou de estar nesta. situuçüo om 14
do corronto mês, continuando,
porém, desde a mesma
data, na situação de adido, mas em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana.

10) Declara-se
que oportunamente
scrú publicada
a
antiguidade
a atribuir ao capitão miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial,
Francisco
José Dentinho,
promovido a êste põsto pela presente Ordem do Exército.
11) Declara-se quo o tenente de infantaria, adido, em
~or~iço 110 Ministério das Finanças, na guarda fiscal, An(nuo dos Santos Neto, deixou de estar nesta situação
~lll 24 de Fevereiro
do corrente ano, continuando,
porém,
?sdo a mesma data, na aitunçâo do adido, mas em ser~ll~o no Ministério do Interior,
na guarda nacional repu-'
lcana.
c l2) Declara-so
que Alberto Borges de Pais Salvação,
O
de infantaria
n.? 15 por portaria
U oeado no regimento
n 60 ~8 do Fen~r('iro último, insorta na Ordem do E;.rército
. ;l, 2.8 série, d ~ do ~Iarço do corrente ano, Ó aspiI
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rante a oficial miliciano de infantaria,
e não alferes
ciano da mesma arma, c0l1!0 foi publicado.

mili-

13) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano, licenciado,
do regimento
de infantaria
n.? 18, António
Gonçalves, promovido a êste pôsto por portaria de 9 de
Janeiro último, inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.:l série, do corrente ano, passa a contar a antiguidade
dôste
posto desde 25 de Setembro de 1934-, e não da data que
lhe foi atribuída pela mesma portaria.

14) Declara-se,

'para os efeitos ela determinação VI)
IU.O 2, L." série, de 1924) que o
coronel ele m-tilhan'ia, Gaudêncio ,TOHé da 'I'rindade eO'I1cluíu em Selo corrente mês aH pro,vas especiais de aptidão para general, com a classificação ele apto ,sendo-lhe
aplicada desde a mesma data a. designa\,ão de coronel
tdrocinarlo, nos termos ela «Ieterminação III) da Ordem
do Eaército n.? 9, l.a série, ele 1923.
da Ord eni do E.rérr'Íto

15) Declara-se
que o capitão de artilharia
Francisco
Maria Mendes Moreira, que, por portaria do 11 de Fevereiro findo, inserta na Ordem. do Exército D.O 3,2.:1 série,
do corrente ano, foi colocado na Direcção ela Arma do
Artilharia,
desempenha
as funções de adjunto da l.a Ropartição da referida Direcção.

°

16) Declara-se
que
tenonto de artilharia,
da escola.
prática da. arma, Luiz Falcão Mona e Silva foi autorizado a freqüentar
no corrento ano, a seu pedido, o curso
de comandantes
do bataria.
17) Declara-se
que os oficiais de cavalaria,
a. seguir
indicados, trcqücntaram,
no corronto ano, na Escola Prútica do Cavalaria,
o curso de metralhadoras
o engouhos,
obtendo a classificação
quo lhos vai indicada:
b
Instrutores

Capitãis : Alfredo Castro Antas e J OSÓ Cardoso 'Martins
do l\IC:lOSCS; alferes: Paulino 1\1a~alhãis Correia, .10sé
Antómo

Gravo

o Raúl Ribeiro

Rumos.

Com apreveitamente
Para comandantes
de osquadrão
do metrnlhndoras
o
ongenhos:
capitãis, Foruando Alberto Possanhn Clia. rula do Melo, Rafaol Aueusto
Alvos Loureiro , JOflO
n
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Miguel NU!1es de Almeida e Brito, e miliciano, do quadro especial, Joaquim António Gaspar.
Para comandante de pelotão de metralhadoras
e engenhos:
tenento António Simões Freire.

18) Declara-se que é António Parreira Amaral Cabral
La-Cerda,
e não António Parreira
do Amaral
Cabral
La-Corda, o nome do alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento de cavalaria n. o 5, promovido a êsto
posto por portaria
de 17 de Fevereiro último, insorta
na Ordem do Exército n.? 3, 2." série, do corrente ano.
19) Declara-se
que o tenente
de artilharia
António
de Almeida,
~JI'omovi(lo a êste pôsto pela Ordem do
Ji;,l'él'citun.o 18, 2.' série, ,de 1927, e que, por declaração
feita na Ordem do H.l'hcito n ." 7, 2.a série, ,de 1928,
• passou a contar a anfiguidude
do seu actual pôsto desde
1 de ~Iarc;o ele 192a, pela ap licação da doutrina do art,igo 1.0 elo decreto n ." 10: 121, ,de 7 ,de :JIUirço de 192Q,
é colocado na escala geral ela arma à esquerda (lo actual
capitão José Simp lício Virgolino
c à direita do actual
eapitão ,) osé Frederico
da Silveira
Machado,
ficando
a~silll rectificada a c11'clal'ac;ão feita na Ordem do E,l'él'cito n." 7, 2.a. série, de 1!)28.

!?O) Deelui-a-se que foi IIouieado para freqüen Lar o
~llrso dccomandantex
de batnnia, (lue tem in ício cm 1
~ll' -Funlio próximo, () tenente
llt' u,rtilharia,elo
grupo
l:llelepmlllpllt.e ele artilharia
«Ie mon tun ha 11." 12, Antóllio ,eh, Ahneidu,
IIp\',endo
ser llHlllllaclo apresen iar na
l~~('oh l)l'litiea ele Artilharia
na véspera elo iníeio elo
Ctlrso.

21) T1'<1I1>,('1'e\,('-se a podaria
de 1G de K ovembro (le
no Ilolet irn Oficial n ," 51, 2.' sér-ie, (la
polónia de. \ll gola, tl e 1f):ll:

l!);n, insertu

1<'nllJe'is('o '('urlos

R(})lla )fal'lla(lo
('al'c1oso Salalfpl'(,~ (le ar! ilharia - ('xo!JE'l'll<lo <10 cargo
cIp .ofie'ial às orc1PJls tle. ~. Ex." o gove1'llador geral
P louv(l(lo
pelo "flo, ele{licaçi'io e lpllldacle ('om (lue
clPSl'llljll'1l
l!ou o l't,j\'ric1o carh'·o.

gado,

9,» D
('clara'fio
l'lII'~~1
11

II( ndo, Carlos
tura ]lara entrar

o
rl'a\'ares
(!UO

.
mllJor
.

cIo

canl l'anil, em

.1'

•

ulSpOlll-

A fonso dos Rnntos chegou à
no quadro om 13 do Fevereiro findo.
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23) Declara-se que os tenentes de cavalaria João José
Xavier Banazol, com o curso elo estado maior, Arsénio
José elos Santos, Alberto Jóice Cardoso dos Santos, J
lio Ferrer A.ntunes, David José Dias Anselmo, Manuel
Rodrigues
Couto Carpinteiro,
Leopoldo
Esquetim
da
Rosa, TIugo ela Silva Leitão, Luiz Valentim
Daslandes,
Apio Fel'isberto
Nunes de Almeida" José Gil de Gouveia Beltrão, João Eduardo Gamarro Correia Barrcuto,
Fernando
António Cerqueira, ela Silva Pais e António
Oamilo de Sá Pinrto ele ,Abreu Soto Maior freqüentaIam, com a,prove~ta.mento,
no corrente amo, na Escola
Prática ele Cavalaria,
o CU1'Soextraordinãrio
de comandantes de esquadrâo.
ú-

21) Declara-so que oportunamente
será indicada ti antiguidade a atribuir aos seguintes oficiais do ongonhuria
que pela presente
Ordem elo Exército são promovidos
aos actuais postos:

Brigadeiro

Hui Viterbo Fragoso Ribeiro, coronel João
'I'arnagnini de Sousa Barbosa, tenente-coronel
Joaquim
José de Andrade e Silva Abranchos e major José Luiz
Supico.

~5) Declara-se que o major António de Castro Mascaronhas do Meneses e o capitão Fornando
de Arruda,
ambos do engenharia,
em disponibilidade,
chegaram
à
altura para entrar nos seus quadros,
respectivamente,
cm 2 deMarço e 28 do Fevereiro do corrente ano.
26) Declara-se
que o capitão de engenharia,
da direcção do serviço ele obras e prop riedad es militares
ela 1.' região militar,
Luiz Gonzaga dos I':lalntos Moura
foi nomeado, a seu pedido, 1)ara a, frc<füência do estágio na, Escola ele 'I'rnnsmissões,
no corrente aJIO.
27) Declara-se
CJue o ten eut e de enzcnbnrin,
adido,
em serviço no )liJli~t.ério das Obras P~blicas
c COJllUnicações, Inácio Xavier 'l'eixeilrada
Mota foi dispcnsado, IJlOcorrente ano, 1)01' eonv'enit'nóa
de servico , da
h'e(ri.i.(\,n,c~aelo C\:1'';Ode cO>lllU!lHbnles ele companhia,
que
teve llllClO em 1.3 docorrcmto
mês.

.

28) Dcelara-so

qu~ concluíram

com aproveitamento,

no corrente
ano lectivo, na Escola Militar (1(\ Aoronáutica, o curso de comandante
do grupo, os capitãis do

•

ORDEM DO EXBRCITO N.· 5

2.' Série

2GD

aeronáutica
Eugénio Pequito Caldeira Pires, Frederico
da Conceição Costa, 'Manuel Moreira Cardoso, Fernando
do Carvalho Tártaro,
Jorge de Vasconcelos
do A vila,
José Bentos Pimenta, Luiz Gomes de Oliva Teles e Lino
Augusto Leão Teixeira.

29) Publica-se a relação dos capi tãis de aeronáutica
nomeados para. Ireqüentarem o curso de informação ao
2. o grauda Escola. Central de Oficiais, que tem início
em 1 de Maio próximo, devendo as autoridades de quem
os mesmos dependem promover a sua. apresentação na
referida. Escola. no dia. anterior ao do início do curso:
Frederico da. Conceição Costa, ala base aérea. de Ota .
•T osé Bentos Pimenta, na. base aérea de Ota.
Luiz Gomos de Oliva. 'I'eles, ma. Escola Militar de Ao1'011 liu tica.
Lino Augusto Leão Teixeira, lia base aérea de Tancos.
30) Declara-se
que os tenentes de aeronáutica
Edgar
Pereira da Costa Cardoso, Martiniano Alexandre Pissurra
Homem de Figucirodo
o J oão Baptista Peral Fernandes
freqüontarum,
com aproveitamento,
no corrente
ano loco
tivo , na. Escola. Prática
de Aeronáutica,
o curso do
comandantes
ele esquadrilha.
31) Declara-se (lue o capitão
ele Andrade e o tenente médico
)1011 eiro cIH'garam. à alt uru
(LUtH1rO'l, re~pectivalllen1e,
em
)Iarço elo corrente ano.
í

médico Augu~to Lopes
Manuel Cândido Faria
para
e11trar nos seus
2:3 de Janeiro c 12 de

:32) Declura-se que o alferes nriliciano médico, licenciado, <la.:3.& companhia
de saúde, Francisco
Maria (le
X oronlin Porcira e r .oronu, promovido a êste pôsto por
porlaria de la de J anciro último, inserta na Ordem do
F;,l'h'('ito n
2, 2.& série, <10 corrente ano, conta a ant i.
g'llillade desde 1 (le XO\Clllhro de 18;37.
.?

:n) Declara-se 'lue o alferes mil iriano médico,
('iu(lo,
'\g'uiar
l'llt

('ilo

Pita.

(1(>17 (le
]\.O

licen<1e saúde, Acácio Augusto
promovido a. r.~te pôsío por porta-

<la. a." <,ompanhia.

a,

J.

T

l'grão,

I'\·YC'l'l·jl'O

2.a ~rie,

c1U(le d ',de 1 ele

fill(lo, inser1a na OrdelJi do R.l'rr(10 COJ'l'l'U1e tWO, conta. a antigui-

;rOY 'lllbro de H137.
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34) Declara-se
que os alferes milicianos
médicos, licenciados,
da L", 2." e 3.a companhias
ele saúde, promovidos ao actual pôsto 'Ipara as mesmas companhias
por portaria de 20 de Janeiro último, inserta na Ordem
do Emérciio In.O 2, 2.a série, do corrente ano, contam a
antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1938.

:35) Declara-se ,que o temente veiJcrÍllário,:mpralllllmerário,
António
.Martin,s de Sousa Júnior
chegou à
altura para entear+no
quadro em 3 elo corrente mês
:36) Declaea-se que 0,,; alferes nrildci amos veterinário",
li cemei ados, promovidos
ao actual ptllito para o l'l'gimonto de ar.tilhall'ia ligeira n ." 5, por podaria
de 20
do ,Ja,neiro último, inserta 11}'aUrdem do R,l'él'uito H.O 2,
2.a série, do corrente ano, contam ti, antiguidade
desde
1 de N ovembro de 1938;
37) Declara-se
que o tenente-coronel
do serviço d..
administração
militar,
em dispouibi lidade,
José Ribeiro da Costa J úniorcheg-ou
à altura para entrar no
quadro em 9 elo corrente mês.
38) Declara-se
que .desistiu 11(' prcstur
serviço nas
colónias, no corr'eute ano, o cap itâo do :-;ervi<;o ele a,<1111~nistaaçâo militar
Carlos do Amaral.
;3D) Declara-se

<]ue fir-a nula P <le men lmm deito
a
,de :2.) <1<, Fevereiro
findo, inseria nu
Ordem do E,l'é/'cito 1).0 :1, 2.a série, do corrente a110,
que color-ou no extinto
quadro de oficiais elo secretariurlo militar o major do mesmo extinto quadro António
Gonçnlves dosSant os, fit-ando ,)lO entanto o mesmo oficial elesliga<lo do sprvi~o dE',"'c]e1:3 (lo referido mês, 'para
0:4 efeitos
«Ia última parto do artigo 15.0 elo decreto-lei
n." 28:404, ele 31 de Dezemhro de H);l7 .
parte

da portariu

. ~O) ])edar~"s,e
que o trncn1t· do extinto quadro uuxlh.lIl' elc .arhlharia
,~osé Frall(·isro
lIellriqul's
(lesi~tin
cl'e 11' RPrVlr llas <'o16ll1H~ (lnra'ld.(' () ('OITClll('l'U1IO •
. 41) J}(·('hra-s.(' <)ll<' o IlIajo!' do ('. tinto qunrlro aU.·I1In1' (ll' ellg'l'lIlwria,
SUpralIUlI1P1'llrio, {'arlos
ele 11<,10
ehegou tL altura
pura elltmr 110 me,SllJO P.tillto
quu<lJ'o
cm "1 de Ji'cV('reiro
fillclo.

2." Sério
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42) Declara-se quo a data da passagem à situação
reserva do general Júlio Alberto de Sousa Schiappa
Azevedo é 8 de Janeiro último, o não 7, como consta
portaria de 28 do mesmo mês, inserta na Ordem
Exército n.? 3, 2.:l série, do corrente ano.
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43) Declara-se quo o capitão, na situação ele reserva,
Francisco da Silva Pinto foi contratado pelo Ministério
elas Colónias para ir servir como engenheiro adj unto ela
missão técnica tL região do Bembe, tendo o contrato
sido firmado om G do corrente mês, com vencimentos
pelas dotações do Ministório da Guerra ató 5.
4.4) Declara-se que o capitão, na situação ele reserva,
Manuel Francisco Goulard do Medeiros firmou contrato
em 11 de Fevereiro findo com o Ministério elas Colónias
para o lugar ele engenheiro civil, chofo de missão de ostudos na colónia de Angola, não tendo vencimentos pelo
Ministério da Guerra dosdo a data do contrato.

45) Declara-se que os oficiais na aituução de reserva,
a soguir indicados, prestam serviço no distrito do recrutamento o reserva n.? 12 dosdo as datas que lhes vão
designadas:
Capitão Joaquim
José Bernardo
'I' enento Eduardo
mês.

Augusto 'I'avares de Almeida o tononto
Poroiru, dosdo 1 de Jnneiro do 10:38.
de Sousa Veloso, desde 14 do corrente

4G) Declara-se

q uo os oficiais na situação de reserva,
prestam serviço na Agência Militar,
nos termos elo arti~o 8.° do decreto-lei 11.° 28:402, de B1
do Dezombro do 1937, desde as datas quo lhes vão designadas:
u sOO"uirindicados

Oallitãis:
Mário Au custo Moneses "Machado o Abel Baptista ela
Silva, a~nbos desde 1:? do Dezembro do Hl37.
Albano da Costa Pina, dos de G do Fovereiro do Hl30.
li'runeisco Baptista Semedoiros, desde 13 do Fevereiro
r
do 1030.
ronOllte .T cão Inúcio da 8ih-a, desdo 18 de Fevereiro
do 10:30.

/
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47) Declara-se qu~ o capitão, na situaçãr, de reserva,
Belmiro Augusto Vieira Fernandes deixou ele prestar
serviço na Agência Militar 'em 7 do corrente mês, passando a prestá-lo, 'como secretário da Escola do Exércitn
desde 8.
48) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Mamuel Francisco Goullart de Medeiros foi 'exonerado,
a seu pedido, do lugar (le engenheiro civil de 2.a classe
do Mmistério das Obras Públicas e Comunicações,
tendo-se apresentado na 2. a Repaetição «Ia La Direcção
Geral dêste Mimistério em 4 do ,e01'1'8111<e
mês.
40) Declara-se quo o capitão miliciano, na situação de
reserva, Afonso Henriques de Almeida presta serviço
no quartel general da 2. a região militar desde 27 de
Fevereiro findo.
50) Declama- e que o capitão miliciano, na situação
de reserva, Francisco Cardoso ,de Castro deixou de fazer ser-viço na Agência Militar desde 11 de Janeiro d»
corrente ano, passando a prestá-lo na biblioteca do :Mimistérin da Guerra desd e 12 «lo rt'Tcri <lo mês.
51) De laca-se que deixou ele prestar serviço na
2. a Ropan-tiçâo da La Direcção Geral dr<;t Ministério,
desde 9 do corrente mês, o tenente, uia situação de reserva, Joaquim Pedro Coelho.
52) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
J oã~ Mendes de Sousa Ramos presta serviço na 2. a Repaa-tição da La Direcção Geral dêste Ministério des eh
27 de :FlCvffi1~iil'0
findo.
53) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Amtónio :de Oliveira presta serviço na 3.& Repartição
da 1." Dl1'ecção Geral dêste Ministénio desde 28 do Fe
vereiro findo.
'
54) Declara-se que os oficiais na situação ele reserva,
ao diante nomeados, prestam servi'ço no quartel general
,do govêrno militar de Lisboa ,(les(le as «latas (lue lhes
vão ÍJnelicac1as:
l1enentes:
Nuno de Andrade
1938.

Ribei,ro, <1csde.G ele ,T unho rl ~
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António Francisco,
desde 12 de N ovembro de 1938.
José FTaIUÓSCO Barradas, desde 1 de J aneiro do

1939.
55) Declara-se que o tenente, na situação de
José F.raJIlJOiISCO
Barradas desempenhou eeeviço
menta Idecavalari'a
n." 2 desde 19 de Janeiro
Dezembro de 1938, nos termos do artigo 8.° do
-Iei IU.O28:402, de 31 ele Dezembro de 1937.

reserva,
no l'elgia 31 de

decreto-

\

56) Declara-se

qu,e o tenente, na situação de reserva,
Jacinto Fialho de Ol iveira deixou de fazer serviço na
Agência Militar em 1 do corrente mês, passando a prestá-lo no Arquivo Histórico
Militar desde aquela data.

57) Declara-se que 0' tenente mil iciano, na situação
ele reserva, Daniel Alberto
Machado faz serviço na
Assistência
aos Tuberculosos
elo Exército,
IllOS termos
elo artigo, 8.° do decreto-lei n ,? 28:402, de 31 ele Dezembro ele 1937, desde 30 de Dezembro do ano findo.
58) Declara-se
que, por portaria

que o tenente Manuel Augusto Soares,
de 11 de Fevereiro findo, publicada iI1J.
ONZern elo JiJ.'cército n ." 3, 2.a série, do corrente ano,
p.assou à situação de s'eparado do, serviço, estava na
SltuaQão de reforma,
e não> ma ele reserva, como foi publicado.

Ministério

da Guerra -

La

Direcção Geral-

3.a Repartição

. 59) D('dara-~.(' que o aspiran te a oficia 1 miliciano '~e
Infantaria,
do regimento
de infantaria
u." 18.' Amtónio
?onç'.alves, promovido a êste l~ô'to por portaria de 9 ~e
.~ne1l'o elo corrente ano, pubhcaclana
Ordem do Exe~'CLto n.O 1 2.a série
ele 24 do mesmo mês, conta a anti~'lli~ade
actual í>ôst_o desde 25 ele Setem~ro de .1934,
. 11,lOdesde 1 de J aneiro de .1939, como 101 publicado.

1;0

GO)De('lara-se que o a"pira.ute a oficial miliciano de
8tvaluria,
elo r('(yimento ele cavalaria
n." 2, João de
larvalho MPKq uSa, promovido a ês te pôsto por portaria
~e Ü de Janeiro
do correu te ano, publicada
na Ordem
o Ei'cél'cito n,? 1, 2.." série, de 24 do mesmo mês, conta

ORDEM

274

DO EXÉRCITO

N.o 5

2.· Série

a antizuidade
mo actual pôsto desde 9 de Outubro de
1937, ,~ nãodesele
1 ele Janeiro
ele 1939, como foi publicado.
61) Declara-se que o aspirante
a oficial miliciano
ap
cavalaria,
Iicenciado,
ao' regimento
de cavalaria
n. o 2,
Luiz Afonso de Magalhãis e :MeneRes Vilar, reintegrado
no serviço elo. exército e Ipromovido ao actual pôsto por
portaria
de 1 elo corrente mês, publicada
na Ordem do
desde
Etchcito .n," 3, 2.a série, ele 8, conta a antiguidade
1 de Julho de 1919.

Ministério

da Guerra - 2.a Direcção

Geral-

3.a Repartiçao

62) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, quo, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 do Dezembro' de 1937, transitaram para a situação de reserva:
General João Baptista de Almeida Arez, 54.0001$.
General David Augusto Rodrigues, 54.000:$.
Coronel do infantaria Manuel Gonçalves Mendes, 36.0001$.
Coronel de cavalaria António Augusto Namorado de
Aguiar, 36.000,$.
Coronel de cavalaria Benjamim Luazes Monteiro Leite
e Santos, 36.000~.
Coronel do serviço de administração militar Luiz Pereira
Loureiro, 36.0001$.
'I'eneute-coronel
de cavalaria António Elias G areia,
29.1661$60. Tem 35 anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia J osé
Fernandes de Carvalho, 24.366680. Tom 34 anos de
serviço.
Major do extinto quadro auxiliar do engenharia António
Manuel Botelho, 25.8001$.
Capitão médico Carlos José Machado dos Santos,
17.464;$80. Tem 28 anos de serviço o 22 periodos.
Tenonto do infantaria
António Francisco Andrino,
12.7441$60. Tem 2G anos de serviço e 26 pC'l'íodos.
Tenen to do infantaria Francisco Ileuriq ues de Carvalho,
8.866;'$20. 'I'em H) anos do serviço.
'I'enento de infantaria José Maria da Mata, 8.8G61$20.
Tem 19 anos de serviço.

2.' Série
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(3) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir designados, que, nos termos do § 2.° do artigo 16.°
do docroto-lci n.? 28:404:, de 31 do Dezembro de 1937,
transitaram para a situação de reserva:
Capitão de infantaria Augusto Alexandre do Castro Pereira Lopes, 20.7B6J. Tem 3 aumentos, 42 anos de
serviço e 28 períodos.
Capitão do infantaria Alberto da Costa Ferreira, 20.736;$.
'rem 2 aumentos, 44: anos de serviço o 22 períodos.
Tenente de infantaria JOtW Lopes da Silva Figueiredo,
16.1285. 'rem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 26
períodos.
'I'enento de infantaria Benjamim Dias Raposeiro, 11.781,$.
'I'em 2 aumentos e 32 anos de serviço.
64:) Pensão anual que compete ao oficial a seguir
signado, que, nos termos elo decreto-lei n." 28:404,
3t do Dezembro do 1937, transitou para a situação
separado do serviço pela Ordem do Exército n."
2. a sórie, do corrente ano:
.'I'ononte, na situação de reserva,
res, 7.267620.

dede
de
3,

Manuel Augusto Soa-

(5) Roctificada so publica a pensão a quo tom direito
o oficial a seguir designado, na situação do reserva, em
substituIção da que lhe foi atribuída:
Pela Ordem do Exórcito

n.O

3, 2.a série, de 1936:

Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial Leoviaildc Polázio Mendonça o Sales, 0.704;$40.
'14' e
Tom 1 aumento, 27 anos do serviço
peno d os.
,

b

'"

(6) Rectificada so publica a pensão a quo tem direito,
nos termos do decreto u.? ~0:247, do 20 de Novombro
de 1031, o oficial a seguir designado: na .sit~la~ãOele reforma, em substituição da quo lhe foí atribuída pela 0)'dem do Exército n.? 16, 2.a sério, do 1031:
Genoral, reformado, Vasco Martins, 33.672~. Te~ 2 aumentos do posto do coronel o 41 anos do serviço .
.(7) Roctificudas so puhlicam as pensões a que têm di~
l'ento os oficiais a seguir d('si~naclos, nos termos do § 2.
do urtigo 1G.0 do decreto-lei n." 28:404:, de 31 do Do-
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zembro de 1937, na situação de reserva,
das que lhes foram atribuídas:

Pela Ordem

do Exército

2.' Série

em substituição

n.O 6, 2.a série, de 1938:

de infantaria
Manuel Lourenço
de Oliveira,
~0.736$. Tem 30 anos de serviço e 108 períodos.

Capitão

Pela Ordem

do Exército

u;" 7, 2.a série, de 1.938:

Tenente de infantaria
Joaquim Valadares,
16.128~. Tem
2 aumentos, 43 anos de serviço e 84 períodos.
Tenente de infuntaria Aniceto da Cruz Gregório, 16.128;5.
Tem 1 aumento, 39 anos de serviço e 13 períodos.
Tenente
de infantaria
Leandro
de Carvalho
Roseira,
16.128a. Tem 2 aumentos, 40 anos de serviço e 4 períodos.
Tenente de infantaria
Vítor Amâncio J un queira e Silva,
16.1:?8S. Tem 2 aumentos, 4:3 anos de serviço e 33
períodos.
Tenente de infantaria Vicente Gonçalves Borges, lG.1286.
Tem 1 aumento, 39 anos do serviço e 13 períodos.

Pela Ordem

do Exército

Tenente de infantaria
Tem 2 aumentos,

n.O 12, 2.a série, ele 1938:

J ú1io Albano Pcrciru.Durãc,
16.1286.
43 anos do serviço o 55 períodos.

Pela Ordem do Exército n.O 13, 2.a série, de 1938:
Capitão de infantaria Alberto Augusto Rodrigues, 20.736,$.
Tom 1 aumento, 43 anos de serviço e 50 períodos.
Tenento de infantaria António dos Santos, 16.128;5. Tem
2 aumentos, 40 anos de serviço e 26 períodos.
Tenente de infantaria Jos6 Alfredo da Fonseca, 16.128J.
Tem 1 aumento, 39 anos do serviço e 80 períodos.

Pela Ordem do Exército
Tenrnto de infantaria
Tem 2 aumentos,

Frederico Marques Lopes, 16.1286.
41 anos de serviço e 33 períodos.

Pela Ordorn <lo Exército
Tenento

de infantaria

Albano

16.128tl. Tem 2 anmentos,
poriodos.

n:" 14, 2.a sérte, de 1038:

11.°

15,

a-

série, de 1038:

Rebolo Nunes Ferreira,
41 anos do serviço o 17

2.' Série
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16, 2.a série, de 1938:

Capitão de infantaria Crispim Soares Gomes, 20.73M.
Tem 3 aumentos, 40 anos de serviço e 32 períodos.
Tenente de infantaria José Francisco dos Santos, 16.128~.
Tem 2 aumentos e 38 anos de serviço.
Tenente de cavalaria José de Assunção, 16.128t5. Tem
1 aumento, 40 anos de serviço e 43 períodos.
Pela Ordem do Ex6rcito n:" 17) 2." sérte, de 1938:
Capitão do infantaria António José da Silva, 20.736t$.
'I'em 2 aumentos, 41 anos de serviço e 25 periodos.
'I'enento de infantaria António Augusto Póvoas, 16.128t$.
Tem 2 aumentos, 39 anos de serviço e 8 períodos.
Pela Ordem do Exército
ano:
-

Capitão de
20.736·).
ríodos.
Capitão de
20.736;$.
períodos.

rI.O

1,2." série, do corrente

infantaria Edmundo da Conceição Lomelino,
Tem 3 aumentos, 39 anos de serviço e 7 peinfantaria Manuel António da Silva Pereira,
Tem 2 aumentos, 45 anos de serviço e 155

Pela Ordem do Exército n:" 2) 2." série, do corrente
ano:
Capitão de infantaria António Adolfo Vieira da Costa,
20.736;5. Tem 1 aumento, 43 anos do serviço e 34 periodos.
Tenente de infantaria António de Oliveira, lô.128t$. Tem
2 aumentos, 39 anos de serviço e 1 período.
Tenento de infantaria José dos Santos Cabrita, 16.1286.
Tem 2 aumentos, 46 anos de serviço e 180 períodos .

. (8) Declara-se que os oficiais a seg.uir designados, na
sltuaçiio de reserva passaram a esta situação nos termos
do § 3.0 do artigo '16.0 do decreto-lei n." 28:404) de 31
do Dezembro de 1937:
O~II~itüode infantaria Agostinho Lourenço da Conceição
I ereil'a.
gap~ti1o de infantaria Jerónimo José Xllnes da Glória.
aplti1? do extinto quadro de capolãis militares Manuel
Mal'Hl Ogundo.
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Tenente de infantaria Manuel Simões Alberto.
Tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Gonçalo Ferreira
da Silva.

69) Declara-se que deixou de prestar serviço na 3. a Redesde
partição
da 2.a Direcção Geral dêste Ministério,
16 do corrente mês, passando a prestá-lo desde a mesma
data no conselho administrativo
da La e 2.a Direcções
Gerais do mesmo l\finistério,
o tenento do serviço de
administração
militar, na situação de reserva,
Manuel
Dias Vasconcelos.
70) Declara-se
que deixou de prostar serviço. desde
24 de Fevereiro
findo, na delegação da 3.a Repartição
da 2. a Direcção
Geral do Ministério
da Guerra,
na
1.a região militar, por tor sido dispensado,
o tenente
do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Antero da Silva Pereira Guimarüis.

XI-

ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaraçôes de vacaturas

do magIstérIo

Nos termos do artigo 13.° do decreto H.O 12:704, UO
25 de Outubro de 1926, com as rcctificaçõos do decreto
11.° 13:657, ele 23 ele l\faio de 1927 (Ordem do Exército
11.° 6, La série, de 15 de Junho de 1927), o IHlra efeitos
do respectivo provimento,
faz-se público que, pelo Conselho de Instrução, foi declarado vago o lugar de professor adjunto da La cadeira (Geometria
aplicada, Desenho militar. Fotografia).
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas
110 artigo 2.° o sou § único do regulamento para o provimonto dos lugares do magistério <la
Escola do l~xército,
aprovado
por decreto H.O 13:761,
de 13 de Junho do 1927 (Diário do Gocêrno ]).0 121,
1.a série, de 13 do Julho do 1n27).
Os candidatol:l devem apresentar na secretaria desta Escola, até às quinze horas do dia 16 do Maio do 1\)30, as
suas declurações, feitas cm papel solado o dirigidas
ao
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comandante da Escola, instruídas com os documentos a
que se refere o artigo 3.0 e seu § único do citado regu
lamento.

N os termos do artigo 13.0 do decreto n. o 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n. o 13:657, de 23 de Maio de 1927 (Ordem do Exército
n." 6, L." série, de 15 de Junho de 1927), e em harmonia com o disposto no decreto n.? 29:155 (Ordem do
Exél-cito n. o 9, 1. a sório, de 8 de Dezembro de 1938), e
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público que,
pelo Conselho de Instrução, foi declarado vago o lugar
de professor adjunto da 24. a cadeira (Mecânica aplicada às máquinas. Máquinas térmicas. Automóveis e aparelhos aeronáuticos).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas no artigo 2.0 e seu § único do regulamento para o provimento dos lugares do magistério
da Escola do Exército, aprovado por decreto n. o 13:761,
de 13 de Junho de 1927 (Diário do Govêrno n." 121,
1.a série, de 13 de Julho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 16 de Maio de 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
regulamonto.
.
(Publicados no Diário
::Uarço de 1939).

do Govêrno n.O GG,2.- sério, do 21 ao

Obituário

1938
Setemb ro 6 _ Capitão
))

11-

miliciano
Joaquim Trigo.
T'enon te miliciano

António

• .
farmaceutIco,
de reserva

l'icencia. d o, M"ano
...
UO infantaria

Jose

AIYes.

1Ü3ü
·Janeiro
»

19 _ Capitão reformado Manuel Fróis de Carvalho. .
25_ Alferes miliciano médico, licenciado, João 1\1orou'a
da Fonseca.
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8 - Alferes de infantaria,
adido, em serviço na arma
de aeronáutica,
Francisco Barão da Cunha.
13 - Coronel, na situação de reserva, Augusto de Sousa
Rosa.
22 -Alferes
reformado Tiago Dias do Nascimento.
2 - Major reformado António Augusto Batalha.
3 -Capitão
veterinário, no quadro, Frederico Martins
Pinto Soares.
4 - Capitão de artilharia, adido, Luiz Manuel da Costa.
12 - Tenente médico, no quadro, Amândio Passos Lopes
de Castro.

António de Olioeira Salazar,
Está conforme.

o

Ajudante General,

MINI5 TERIO Df\ G\JERRf\

Ordem do Exército
2.8

N.O 6

o
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21 de Abril de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

I -DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Bomvinda da
Mota Marques, órfã do major, nu situação do reserva,
Manuel José Marques, a reversão da cota parte do subsídio mensal no quantitativo de 140.609, em virtude do falecimento de sua mãi, D. Maria Amália da Mota Marques.
Ministério da Guerra, 30 de :.\Iar<;o dd 1939. - Por
delega<:ão do :.\Iinil:\ü·oda Guerra, o Sub-Secretário do
Bstado da Gnerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada poto 'I'r-ib u nül do Contas, com a anotação do não serem
devidos oruolumeutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

,,-

Ministério

da Guerra -

RECURSOS
2_i\

Direcção Geral-

3.

a

Repartição

Por decretos de 13 do corrente mês:
Rejeitados os recursos "n.OS 2:522 e 2:521, interpostos
Peraute o Conselho de Recursos, respectivamente, pelo
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major reformado
António Augusto da Costa Alves e
capitão miliciano, na mesma situação, Aníbal Goncalves
da Paixão, contra os despachos
do Ministro da Guerra,
de 23 de Dezembro
de 1938, que lhes indeferiram
os
requerimentos
em que pediam o abono do sõldo, por inteiro, e o vencimento de exercício, durante o tempo em
que estiveram
presos na casa de reclusão do govêrno
militar de Lisboa à ordem da polícia de vigilância e
defesa do Estado, por serem manifestamente
ilegais.

111-nlUDANçAS
Ministério

DE SITUAÇAO

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2. a Repartição

de 18 de 11lúrço .findo:

P01' portaria

(Anotuda

pojo Tribunal

de Contas

em 31 de Março

do 1939).

Adido

Major de aeronáutica,
engenheiro
aeronáutico,
chefe dos
serviços meteorológicos
do exército, Josó Machado de
Barros, por ter sido nomeado sub-director
das oficinas
gerais do material aeronáutico,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Murço do 1939.

Por portarias

de 25 de .Ma1·çofindo:

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido. Cristóvão da Ponto Carvalho, que de regresso do ~1inistório do Interior so apresentou om ] 8 de Março de 19110, por ter deixado de
prestar
serviço na guarda nacional republicana,
nos
termos do § 2.° elo artigo 2.° do decreto-lei 11.°28:402,
de 31 de Dezembro
do HH37, modificado pelo decreto-lei n.? 28:484, de 19 de Fevereiro
do 19:38, preenchendo vaga no respectivo quadro.
[Vlsndn pojo Tribunal
do Contas, com a unotacão do não sororo
dovidus omotumontos,
nos termos (lo docroro n.? 22:257).

Adido

Capitão,

na situução de reserva, Joaquim <lo Lemos fialgueiro Rpgo, 1101' t r sido requisitado
para doscmp?nhar uma comissão <ln serviço dopondento do :\1inisténO

~,l

Série
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do Interior,
Da polícia de segurança pública, devendo
ser considerado
nesta situação desde 24 de Março de
1939.
(Anotada polo TrIbunal de Contas om 4 de Abrll de 1939).
Reserva
Capitão, do regimento de infantaria n.? 6, Francisco José
Lemos do Mendonça,
nos termos do artigo 4.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 do Dezembro de 1937, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 6 de Dezembro de 1938.
Capitão, do regimento
de infantaria
n. ° 21, Jaime Pompilio Auto Silva e tenente de infantaria, no quadro da
arma, Francisco Alvos Vilela, nos termos da alínea b)
do artigo 1.0 do decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro do 1\:)37, por torem sido julgados incapazes do
serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados
nesta situucão,
respectivamonte, desde 20 do Fevereiro
o 9 do Janeiro do 1939.
Capitão, do regimento de cavalaria n. o 5, Emílio Jacinto
ela Silva Coelho, e capitão de infantaria Amorim Henriques e tenente de cavalaria José da Cruz Monteiro,
ambos adidos, em servico no :;\Iinistério do Interior.
na guarda nacional republicana,
todos nos termos da
alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404, do 131
de Dezembro do 19H7, por terem atingido O Iimite de
idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 1 o 14 de ::\1arço e 22 do .J ano iro
do 1930.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
adido, em sorvieo no Uinistério do Interior, na guarda
nacional ropublicana,
.J OSÓ .T oaquim, nos termos da
alin{'(l. c) do artigo 31.° do decrete-lei
n.? 28:402, do
31 de Dezembro de H'l:37, modificado pelo docreto-Iei
n.O 28:48+, do 19 do Fevereiro (10 1938, devendo sr-r
considerado
nesta situacão
desde 31 do Dezembro do

1937.

(ViAnc!a~ polo Trlhunal
dovidos emolumentos,

de Contns, com n. anotuçâo do n8.o serem
lias termos do decreto n.? 22:9Q7).

PaI' portaria de 31 de Março flnd«:
(Vi.a.la pol o Tr-lhunnl <lo Contns com 1\ allota~ão de não serem
de,'iclos emolumolltos,
nos turm os do dcercto 0,0 22:951).

Coro I1l'lS
..
resorva

Reserva
:

de infnntariu,
do distrito do recrutamento
e
n.? 4, Abel Augusto Tõrrea e de ongenharia,
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da direcção do serviço de obras e propriedades militares do govêrno militar de Lisboa, Vasco Lopes de
Mendonça, 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
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser C0nsiderados nesta situação, respectivamente, desde 6
e 20 de Março de 1939.

Por portadas

de 1 do corrente mês:

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Sebastião Duarte da Luz
Pernes, que de regresso do Ministério do Interior se
apresentou em 22 de Março de 1939, por ter deixado
de prestar serviço na policia de segurança pública,
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumontos, nos termos do deero to n.o 22:257).

Adidos

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 8, José Joaquim
de Santa Clara Barbas, por tor sido requisitado para
desomponhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de
1939.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 1, Mário dos
Santos Pires Neves e alferes, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Avelino António Martins, por torem
sido roquisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamonte, desde 26 e 25 de Março de
1939.
Tenentes: do batalhão de metralhadoras n." 2, Ildo Antunes Baptista; do regimento de cavalaria n." 2, António Camilo do Sá Pinto de Abreu Soto Maior e
alferes de infantaria, da escola prática da arma, António Patricio Calado, por terem sido requisitados para
d~s~mp~nhar comissões de serviço, dependentes do
Mllllst~rlO das Colónias, os dois primeiros nos termOS
do artigo 31.° e o último nos do artigo 9.° do decreto
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n.? 13:309, de 23 de 1farço de 1927, devendo ser considerados
nesta situação desde 25 de Março de 1939.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Coutas em 11 de Abrt! de W39).

Reserva

Capitão, do regimento de infantaria n.? 20, Júlio Duarte
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 activo pela. junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de )farço de 1939.
Tenento de infantaria, adido, em serviço no Ministério do
Interior,
na guarda nacional republicana,
Manuel do
Rosário, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decroto-Iei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Março de 1939.
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Baixa do serviço

Tenente de infantaria,
no quadro da arma, Floriberto
Vilar Bettencourt,
nos termos do artigo 3.0 do decreto-loi n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, por tor
sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta hosF.italar de inspecção,
devendo ser considerado
nesta
situação desde 20 de Março de 1939.
(Anotada pelo Tribunal

Ministério
Por portaria

de Contas em 11 de Abrll de 1939).

da Guerra - Repartição

Geral

de 11 de Fevereiro do corrente anu:

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 28 de Março de 1939).

Reforma

Capitão, na situação de reserva, J 0~6 Farinha Martins,
nos termos da alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei
11:0 28:404, do 31 de Dezembro do 1937, por ter atinlS.ldo o limite de idade, devendo ser considerado nesta
Sltuação desde 10 de Fevereiro
de 1939.

ORDEM DO EXBRCITO N.o 6

286

2.' Série

IV - PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra -I. a Direcção

Garal - 2.

a

Repartição

Por portarias de 17 de MaN;o .findo:
(Visadas poJo Tt-lhunal de Coutas, com a LLnotn~:to de sorom dovtdos emolumuruos,
nos termos do doc rutu d.o 2:J::HH).

Nos termos do artigo 2.° do decreto-lei n." 29:156, de
19 de Novembro do 1938, contando a antiguidade
desde
1 de Dezembro do mosmo ano:
Regimento de infantaria

n,· 6

Tenentes milicianos do infantaria, licenciados,
os alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
Francisco
'I'eixeira de Macedo I) Manuel J oaq uim Pereira de Cerveira Pinto.
Regimento de intantarla

h,O II

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
liciano de infantaria,
liconciado, António
Regimento de infantaria

o alferes
Lagos.

mi-

n, o 15

'I'onento miliciano de infantaria,
liccncludo, o alferes miIiciano de infan taria, licenciado, Joaq uim Lima ela Luz
Cascada.
Regimento de infantaria

n.O 18

Tenonte miliciano do infantaria,
licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, Manuel Vicente G ios-

teira,
Regimento de cavalaria n. o 3

Tenentes
milicianos de cavalaria, licenciados,
os alforce
milicianos
do cavalaria,
liconciados,
Cumilo Vicento
Alvares e Alfrodo Cortes Simões.
, Regimento de cavalaria n. ° 4

miliciano do cavalaria "licenciado
o alferes miliciano de cavalaria, licenciado,
Roberto Brito Ferreira da Cunha.

Tenonto
,,

Regimento de cavalaria n.> 7

To~o!1to miliciano do cavalaria,
liconclndo,
Iiciano do cuvularíu, li .cnci.ulo, António
reiru do Aguial'.

() alferes ruido Melo F\~r-

2.&Série
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Regimento de cavalaria n," 9

Tenente miliciano de cavalaria,
licenciado, o alferes miliciano de cavalaria,
licenciado,
José da Natividade
Coelho.
3.' oompanhia de administração militar

Tonente miliciano do serviço de udrninistraçüo
militar,
licenciado, o alferes miliciano do mesmo serviço, licenciado, José Carlos Garcia Brandeiro.

Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 30.° e § 1.0
do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novombro de

1938:

Regimento de infantaria

n. ° I

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados,
Domingos
de Gusmão
Correia Arouca,
José Augusto
Macedo de Campos e Sousa, Francisco
Xavier Maria
Salema de Avilez Lôbo de Almeida Melo e Castro e
Vítor Manuel de Portugal
da Silveira Martins Porta.
gal.
Regimento de infantaria

n.O 2

A lforos milicianos

do infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos, licenciados:
do regimento do
infantaria
TI.O 1, Manuel
António Fernandes
e Alvaro
Rodrigues
Duarto ; do regimento
de infantarin n, ° 6,
..:\.gapito Serra
Fernandes VidaI, ::\tIanuol Fernando
Bruz Teixeira,
Olímpio do Azevedo ::\Iatos, Amadou
Costa e José Salema N unos de Andrade.
Re!limento de infantaria

n.O 5

Alferos milicianos do infantaria,
licenciados, os aspirnntos a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Agostinho .J osé Moruís, João Baptista
Franco,
Manuel
Pinto Nunes Azevedo,
Luiz Forroiru
Mastaugil
Rihoiro '1'elo· António Pinto Bastos do Almeida, António Maria 'do .Aruarul Pyrruit, j[úrio Amado Alvos,
António Viegas Soares, Antero 9~lorico Pacheco Nob 1'(\ , Amaro Fi<rucira, Alvuro DII11Z Campos Amores,
~Iill'io António '"'UoclJ'ignos da Silva Baptista, Hornani
dI' ('al'vaJ!to Hod rignl'H Falcão. An tón io Dum iugues,
Allt6nio Gouculvcs Valente o CUrlOH Dias Coimbrn ; e
do l'egilllüllto' do infantaria u." 1, Francitico Ferreira
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Quirino Rosa, Manuel
dos Anjos Mascarenhas.

Ferreira

Regimento de infantaria

Coelho

2." Série
e Fernando

n.· 6

Alferes miliciano

de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano, Iicenciado, do regimento
de infantaria n.? 5, José 1I1ànuel da Silva Xavier.
Regimento de infantaria

n.v

7

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos, licenciados,
do regimento
de
infantaria
n.? 5, José Bobiunc Correia Amaral Coimbra, .J osé dos Santos Fernandos
Agudo, José Sárria
Sanches Baena, José Francisco
Porestrelo
Dutfner ,
.Tosé Pacheco de 'I'õrres, l\Iário da Conceição. Pinto
Medeiros, Mário Baptista da Silva Alegria, Alvaro
Cohen Pope, Francisco António Vielal Abreu e Agostinho Barbiori Baptista' Cardoso.
Regimento de infantaria

n.· 9

Alferes milicianos do infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos,
licenciados,
do regimento
de
infantaria
n.? 5, Jos6 Caro Quintiliano, José Catariuo
Duarte e Manuel (le Saldanha da Gama Nunes.
Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes milicianos de infantaria,
licenciado,
os aspirantes a oficial milicianos, licenciados,
do regimento
do
infantaria n.? 5, Luiz Simeão Mendes, Leopoldo Gualter Gomes e Alfredo Augusto Ferreira.
Regimento de infantaria

n·.· II

Alferes ~nilic~a??s de iD.~anta~·ia,licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, licenciados, do rczimento do infantaria n. ° 1, Manuel Ribeiro Cabral,
OSÓ Maria 1'I1arques do Miranda e Vasco de Albuquerque Quintauilhu-

J

Regimento de infantaria

n. o 12

Alfores milicianos (Ir infantaria, licencindos
OH nspirantC'S
li oficial milicianos,
I j('cnciados, do rogim nto do i nfuntaria n.? 1, Manuol ~lrndoll<:,l Builarim Júnior, Artur
da Cunha Alves, Adolino Matias Ferreira
e Freuerico
Furtado Morgado.

2." Série
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n. 13
O

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José Júlio
de Morais e Almeida e, do regimento
de infantaria
n.? 5, Frederico
Guilherme
Nunes Teixeira,
Carlos
Vítor Pence Alvarez,
Joaquim da Silva Galveias Júnior e Tristão José Gonçalves Jorge.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes milicianos de in fantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, licenciados, do regimento de infantaria n.? 1, António Jesus dos Santos Rocha, João
Duarte da Silva Júnior, José Morgado Rosa e Guilherme Luiz Anselmo Stichaner ,
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, licenciados, do regimento de infantaria n.? 1, Eduardo
Monteiro
Castanheira
Freire,
Nuno Joaquim
Lorena
Oliveira Birne, David José
RodriguC's Cruz e Armando Jorge Santos Carvalho da
Fonseca.
Regimento de infantaria

n. o 17

Alferes milicianos di) infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos
licenciados, do regimento ele infantaria n.? 1, AlDéric~ Rodrigues Leite o Manuel Honório
de Matos Viegas.
Regimento de infantaria

n. 19
O

A.lferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos licenciados: do regimento de infantaria n.? 1, João Arnaluo Lôbo Vilela, Eduardo AIborto Côrte Real
Joaquim
de Oliveira
Serrano
e
:Afonso Nuno Vasco de Campos; e do rogimento
de
~fantaria
n. ° 5, Armando dos Santos Cruz e Eduardo
Urado Ribeiro.

A.

Regimento de infantaria

n. 20
O

lfores. nu'1"icianos do infuntanu.
..'
I'iconcia. d os, os aspiran
.
t es
~. O.ticiul milicianos
liC0llciados, do regimento de infan1 la
'
n.O 1, ,Januá;'io Santos Pinheiro, Forry Correia
1>.OIUOS,
António Lino Franco o Josó Augusto Delgado
lnto.

Ô
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n." 21

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, licenciados, do regimento de infantaria n. o 1, ::\Lí.rio Moreira de Almeida, Raúl Caldas
Silvério e David Soeiro Júnior.
Batalhão independente de infantaria

n. 24
O

Alferes miliciano do infantaria,
licenciado, o aspiranto a
oficial miliciano, licenciado,
do batalhão independente
de infantaria n." 22, João do Espirita Santo do Almoida
o Silveira.
Batalhão de caçadores n.O I

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, licenciados:
do regimento de infantaria n.? 1, Joaquim de Oliveira da Silva J'ansen, António .Tosé Simões Monteiro
e Luiz Acácio Pereira
Dias Henriq ues ; e do regimento
do infantaria
n. ° 5,
Ernesto Fernando Pinto e Américo Silvino Palma.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, licenciados: do rogimento do infantaria n.? 1, Ainílcar Calado Coelho e Manuel Gualberto Pereira Capitão; e do regimento de infantaria
n.? 5, António José Cascalheíru,
Haúl Faria da Fonseca, Eduardo
da Cunha Seixas Navarro
de Castro,
António Belo de Almeida e Saúl de Oliveira.
Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a o.ficial uiilici anos , licenciados, do regimento de infuntaria 11.° 1, Manuel J01'gO de Sonsa Costa, José Marques Guorra e Mário Tuvares :;\lOlldo8.
Batalhão de caçadores n.b 5

Alferes milicianos de infautariu, licenciados, os aspirantes
a oficial milieiallos, licouciudos, do regimento do infitntaria 11.° 1, Orlando VaI do Bio Paiva e Arlindo Oonçalves Reis.
Batalhão de caçadores n." 6

Alfol'o~ ~ili(,~lI.n~)s do infantaria,

Iiccnciudos, os tlHpil'Hl:t('S
a oficwlllllll('WflOS, l icouclutlos : do regimento do inf"Il'
tal'i,~ n." 1, Manll(!! I~jlllutl'(lo .Mondoll<:a, José LpOllllrc!O
do Sousa Carvalho;

II

do regimento

do infantaria

u. o

,),
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Firmino dos Santos Gomes,
Josó Gusmão Barata.

Alberto

Batalhão de caçadores

Alferes milicinnos de
a oficial milicianos,
taria n." 1, Aníbal
Osório da Cunha
Cortês.

2n1

N.o fi
Dias

Póvoas

e

n. o 7

infantaria, licenciados, os aspirantes
licenciados, do regimento de infanJosé Rio Miranda Jesus, Armando
Dá Mesquita e Fernando
Ferreira

Batalhão de caçadores n. o 8

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos, Iiccnciudos, do regimento de infantaria n. ° 1, Artur Benevides de Melo e Francisco
da
Silva Presas.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
11 oficial milicianos,
licenciados, do regimento de infantaria n.? 1, João Carlos António Bracourt Postaría de
Vasconcelos,
Alvaro
Simões Lopes e António José
Jorge.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Alferes milicianos elo infantaria, licenciados, os aspirantos
a oficinl milicianos, liccuciadoa, do rogimento de infantaria n.? 1, Armando
::Uartins do Vale e José Lopes.
Rtlgimento de artilharia

de costa n. o 2

Alferes milicianos do artilharia, licenciados,
os aspiruntes
a oficial milicianos do artilharia,
licenciados) António
de Campos
Andrada,
J OSÓ Lopes Cristo, .A otónio
(1011t;Hlvo!:lFerreira,
J OSÓ de Figueiredo Mondes Barata o Nuno Ilintze Ribeiro.

Por portaria

de 22 de N(U'!;o j'l1do :

(VisA.cln pel o Trll.HIlHd de Contas, com a nuo iacão do serem
vidos OJllOIUlIlOiltos, nos termos tio decrutu 11.° 22:257).

do-

Adido

Oal)~tão veterinário,
Vl<;O

110 Xlinistúrio

l'epubJit'<lna,

o teJ1cn!(I votorinário , adido,
(lo I nrerior , na

'I'ornó Dario da Ponto.

gU<Ll'd,L

Olll. !:lNnacionul
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Por portarias de 24 de Março findo:
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem devidos emolumontos, n08 termos do docreto n,? 22:257).

Nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 29:156, de 19
de Novembro de 1938, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro do 1938:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Tenentes milicianos do artilharia, licenciados, os alferes
milicianos de artilharia, licenciados, Luiz Carlos O'Neill
de Bulhões e João Pinto Monteiro de Mendonça.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Paulo António Ferroira.
Bataria de artilharia

de defesa móvel de costa n. o 3

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Carlos José Cabral
Parreira de La-Corda.
Regimento de telegrafistas

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, o alferes miliciano de engenharia, licenciado, António Maria Pinto
Taborda Castelo Branco.
'

N os termos da alínea a) O § LOdo artigo 35.0 e § 1.0
do artigo 37.0 do decreto 11.021:365, de 22 do Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1938:
2.' companhia de saúde

Alf~res miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano módico, licenciado, .Alvaro Falcão Sacadura.
3.' companhia de saúde

Alfe:'~s mili.c~a:1OSmódicos, Iiconciados, os aspirantes a
oficial mil icianos módicos, licenciados, Adclino Jo~
Santos Lã e Afonso Jijduardo Martins Zuquote.

2.' Série
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militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar, licenciado, o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço, licenciado, António Rodrigues de Oliveira.

Por portaria de 25 de Março findo:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a anotação de serem denos termos do decreto n,? 22:257).

Regimento de artilharia

de costa n.O 2

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Mário Godinho, nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.°
e § 1.0 do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, de 22 do
Abril de 1932, con tando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1937.

Por portarias de 31 de Março findo:
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas, com a anotação de serem
nos termos do decreto n.? 22:257).

Distrito de recrutamento e reserva n. ° 9
Tenente-coronel, sub-chefe, o major de infantaria, do
batalhão de metralhadoras n." 3, Bártolo Afonso Simões.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Capitão, o tenente de cavalaria lIugo da Silva Leitão.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Capitão, o tenente, do regimento de cavalaria n." 9, Leopoldo Esquotim da Rosa.
Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel, do regimentocde sapadol'o.s
de caminhos de ferro, Júlio César de arvalho TeIxeira.
Regimento de sapadores mineiros

'I'onente-coronol , sezundo
comandante, o major de ougoo
nharia Casimiro Artur da COHta Santos.
Regimento de teJegrafistas

üapitão, o tenente de engenharia António da Silva Leitão.

anDEM to :lf.XÊRdtrro N.~(;
Escola do Exército

Tenonto-coronol,
adido, o major de engenharia,
professor,
Augusto Cordeiro Diuiz ~ampaio.

adido,

Adido

o tenente de cavalaria,
adido, em serviço no
do Interior, na guarda nacional republicana,
Manuel Rodrigues
Couto Carpintoiro.

Capitão,

Miuistério

P01°

portarias de 3 do corrente mês:
(Yisadas polo Trlbunnl do Cont as, com a anotação do serem devfdos cmolumcutos,
nos termos <lo decreto n.o 22:257).

do artigo 2.0 do decreto n. o 29:156, do
de 1938, contando a antiguidade desde
de Dezembro de 1938:
N OS termos

Hl do Novembro

1

Regimento de infantaria

n.· 18

Tenentes milicianos de infantaria,
licenciados,
os alferos
milicianos do infantaria,
licenciados,
João Luiz Arriscado Nunes e Amadeu Marq ues Figueira.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Tenento miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia,
licenciado,
Alvaro Eugénio
de
Araújo Vivaldo.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Tencntc miliciano de artilhm-ia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia,
licenciado,
José Joaquim Simões
dos Louros.
Re~imento de artilharia

de costa n.O 2

Tenento miliciano do artilharia,
licenciado, o alferes milici.ano de artilharia,
licenciado, Mário Loão Dória l\!cumcr.
Grupo de artilharia

pesada n.· 2

Tenentcs milicianos do artilharia
licenciados
os alferes
milicianos
do <\rtilharia, licen'ciados, II0]l;'iquc Drllmond Castle Júnior, Josó Gomos da Costa o Joao
:\Ia.rtins Rico.

2.. S61'ie

b1t!rmM DO ~xt1tC1TO

M.o 6

Regimento de cavalaria n, o 6

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, o alferes miliciano de cavalaria, licenciado,
Clemente de Assunção
Matos Pinto.
Nos termos da alínea a) o § 1.0 do artigo 35.0 e § 1.0
do artigo 37.0 do decreto n. o ~l:363, de :!~ de Abril de
1932, contando a antiguidade
dosde 1 de Novembro
de

1938:
Regimento de artilharia

~

de costa n. o I

Alferes milicianos de artilharia,
licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
licenciados,
Manuel
Simões Anj os, Xlanuel Martinho,
:\[{trio Verlssimo
Duarte, Saúl Pires da Silva :\fachado, Roberto Manuel
Coutinho de Oliveiru Chartors de Azevedo, Mauuel Fonseca Alexandre,
níMio Ernesto Fernandes da Cunha,
Cristóvão
.AUguRtO Romeu Saldanha
da Silveira Monoses, Alberto Delfim Leite Rodriguos,
José Lima de
Sousa Pinto, Álvaro Alexandre, Mário Augusto Corroia
da Costa, Horácio Avelino Brasão do Freitas e Fernando Bri.to Pereira.
Regimento de telegrafistas

Alferes milicianos
(lo ongcnharia,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos do engenharia,
licenciados,
:\[ário da Fonseca
Gonçalves
Pôrto,
Luiz Guinapo
Fel'onha, Vasco Eduardo
de Azevedo
Xlavigné de
Sousa Vaz, Adalberto
NUIJos da Silva Tôrres, João
~[aria Barreto Forrciru do Amaral, Artur Bonnovillo
1<'rnnco Henrique Óscar Ferreira, Fernando de Castelo
Branco:
Álvaro Gonçalves Lourenço de Freitas e Alh0rto Aguiar su.»,
Por portaria

de 4 do corrente mês:

(Vtsuda pelo Tribunal do Contnf', com ~ anot~~o ..;lo serem
vf dos omolulI1C'ntos,
nos termos elo dNH eto n, ...2 ... 57).

ao-

1 }lo" termos da nlíneu a) e § 1.0 do artigo 33.0 o § 1.0
artigo :n.o do decreto n ," :.?1:3G3, de:!2 de Ahril do

(0.

i~;~~l:
coutando

a antiguidade

desde

1 de Novembro

elo

Regimento de telegrafistas

J\.lf0]·PH milicianos <1(' ('11 (l"('nlwria, licenciados,
os aspil';lntt'H a oficial miliciil~.o:; dl\ ongonharia,
li(,OIl("indu~,
1 nulo de Almoida Freitas, António )[e10 do Arbues
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Moreira, J osé de Sena Liuo, Leo Mnginstein e Carlos
Manuel 'I'emudo Barata.

Ministério da Guerra _La

Direcção Geral-

3.a Repartição

Por portaria de 20 de Mm'ço findo:
Promovidos aos postos adiante indicados, nos termos
do artigo 35.° do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1938 e continuando na situação de licenciados, em que
se encontram, os seguintes cadetes:
A aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, para o rezimento de cavalaria n." 9, os primeiros sargentos, do
~egimento de cavalaria n. ° 7, Eduardo José Belo Correia Pereira e Fernando Bentos Prata Dias.
A aspirante a oficial miliciano telegrafista do engenharia, para a unidade a que pertence, o soldado, do regimento de tolegrafistas, n. 0427/34, Fernando de Sousa
Ferreira Chaves.
A aspirantes a oficial milicianos de pioneiros de engenharia, para o regimento de sapadores mineiros, os soldados, do regimento de telegratistas, n,? 357/3.,1" José
Gomes Alvarez, e n.? 561/86, Alexandre Ribeiro Ferreira Chaves.
Por portarias de 23 ele Março findo .Promovidos aos postos indicados, nos termos do artigo 35.0 do decreto n.? 21:365, de 2~ de Abril ele 1932
continuando na situnção de licenciados, om quo se eucontram, os seguintes primeiros sargentos cadetos:
A aspirantes

a oficial milicianos do infantaria:

Para a unidade a que portonce, o primeiro sargento
cadete, do regimento de infantaria n. o 1, António
Jaime dos Santos Velho da Palma contando a
· antiguidade desde 9 de Outubro do 1937',
Para
o regimento de infantaria n. o 11, o primeiro
sargonto cadete, do rogimento de cavalaria n." 7,
João Manuel do Abrou e Silva, contundo a antiguidade desde 10 de Outubro de 193G.
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A aspirante a oficial miliciano do artilharia de costa,
para a unidade a que pertence, o primeiro sargento
cadote, do grupo do artilharia contra aeronaves, Fernando Augusto Hesendo Sobral Cid, contando a antiguidade desde 9 de Outubro do H)37.
A aspirunto a oficial milicianos de cavalaria, para as
unidades a que pertencem, os primeiros sargentos cadetos: do regimento de cavalaria n. o 4, João GonçalYOS Vieira, e do regimento de cavalaria n. o 7, António
Pedro Bellegarde Belo o .J OSÓ Godinho Gama Barata.
contando todos a antiguidade desde 9 de Outubro de
H)37.
Promovidos a nspiruntes 11 oficial milicianos médicos,
nos termos do artigo 35.0 do decreto n.? 21:3G5, do 22
de Abril de 1932, continuando lia situação do licenciados
om que se oncontrum, os seguintes cadetes:
Para a unidade a que pertonco, o segundo sargento, da
1.a companhia ele saúde, J'oaquim Ferreira Rés, contando a antiguidade dosdo 1 de Novembro do 1938.
Para a 2.a companhia de saúde, o segundo sargento, da
3. a companhia de saúdo, Mário Rodrigues Beja, e os
soldados da mosma companhia, n.? 1-13/35 Raimundo
Sérgio de Noronha Waddington Quintanilha de Mondonça e n.? 567/28 Alberto Botelho Morais, contando
a antiguidado o primeiro desde 4 de Setembro de 193,
e os restantes desde 1 de Novembro de 1938.

v-

COLOCAÇÕES,

Ministério

EXONERAÇÕES

da Guerra _I.a Direcção

Por portaria

E TRANSFERÊNCIAS

Geral-

2.a RepartiçãO'

de 18 de .J.1Ia/"çofindo:

(Visada pote 'T'r-ihu nnl do Contas, com LL anotação ~c serem dovldos Olllo]umontos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Nomeado sub-director das· oficinas gerais de material
aeroná.utico o major de aeronáutica,
ongonhoiro aeronáutico, do serviço metoorológico do exército, José
Machado de Barros.
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P01' p01·tarias de 1 do corrente mês:
Exonerado de subaltorno do corpo de alunos da Escola.
do Exército, por ter sido colocado no regimento de infantaria n, ° 17, o capitão de infantaria Rodrigo Álvares
Pereira,
(Anotada pejo Tribunal do Conta. em 11 de Abril de 1~39).
Nomeado subalterno do corpo de alunos da Escola do
Exército o tenente de infantaria, no quadro da arma,
Mário Alberto Soares Pimentel,
(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotação do serem devi·
dos omolumontos,
110S termos do decreto n.v 22:257).

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Ahares Poreira.

n.O 17

da Escola do Exército,

Regimento de infantaria

Alferes miliciano, do regimento
Emílio Fernandes Carranca.
Regimento de cavalaria

Rodrigo

n.? 19

de infantaria

n." 20,

n.' 4

'I'enonto de cavalaria, no qHauro da arma, Carlos IIorácio
da Silva Pico.
Base aérea de Sintra

Capitão de arronáutica,
Gonzaga Pinto.
Instituto

Profissional

da inspecção

da arma, António

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

Major de engenharia Plínio Octávio de Sant' Ana e Silva,
por ter sido nomeado professor provisório do mesmo
Instituto, ficando exonerado de vogal da comissão do
contencioso.
Por portarias de 8 do corrente mês:
4.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcito
do distrito do recrutamento o roserya n.? 6, Fernand~
Alberto Vieim.
Regimento de infantaria

n.' 16

Exonerado de segundo comandante o tenente-coronol
do infantaria Joaquim Augusto de Carvalho Moniz,
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ficando abrangido pelo disposto no artigo 15.0 do
decreto-lei n. o 28:404, de 31 do Dezembro de 1937.
.Sagundo comandante, o tenente-coronel, do regi monto
de infantaria n. o 12, Francisco Alberto dos Santos
Lara,
Batalhão

independente de infantaria

n. o 25

Tenente módico, do hospital militar principal de Lisboa,
João Gonçalvos Valente, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva dos Açôres

Capitão, na situação de reserva, João Mendes de Freitas,
ficando exonerado de comandante da extinta 10. a companhia de reformados.
1.' companhia de administração

Capitãis : médico, do rogimento de
guel António Cerveira da Silveira
serviço do administração militar,
fantaria n.? 14, Eugénio l Ierculano
sendo o primeiro por pedir.

P01'

militar

infantaria n. o 3, MiCosta Santos, e do
do regimento do inDiogo de Carvalho,

portaria de 15 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. o 20

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo mixto independente de artilharia montada
n.? 24, Gil Rodrigues Freire, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Tenente do infantaria, no quadro da arma, Cristóvão
Ponto Carvalho.
Grupo independente

de artilharia

ela

de montanha n.O 12

Tenonte veterinário, do rflgimento de telegrafistas,
Livio das Neves Cordeiro e Silva.
Regimento de cavalaria

Tito

n. o 7

Aspirante a oficial miliciano, do rogimeuto de cavalaria
n.? 2, João do Carvalho Mosquita.
Coudelaria

Militar

de Alter

Adj,unto, o capitão do cavalaria, .da E~cola Prática
Engenharia, José Soares Craveiro Feio.

do
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dos Pupilos dos Exércitos

2.' Série

de Terra

e Mar

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Filipe da Conceição Rodrigues,
por ter sido nomeado professor
provisório
por portaria do 25 do Novembro do 1938,

P01'

portaria

de 18 do corrente
Regimento de infantaria

Ten en te de infan taria, no
Duarte da Luz Pemes.
Escola Prática

quadro

mês:
n,· 16

da arma,

Sebas tião

de Engenharia

Comandante,
o coronel de engenharia,
no quadro
arma, Júlio César de Carvalho Teixeira,

Ministério da Guerra - 3,a Direcção Geral-I,a
Por portaria

de 19 de Janeiro

da

Repartição

do corrente ano:

(Visada pelo Tribunal do Contas em 12 de Abril do 1939. Sã o
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Nomeado, por urgonte convcniêneia
de serviço público,
reconhecida
por despacho ministerial de 19 de Janeiro
de 1039, instrutor evontual da Escola Central do Oficiais o maj 01' de aeronáutica
J orgo :\[etolo de N ápoles Manuel.

PaI' portaria

de 16 de ~Mal'ço findo:

(Visada pelo 'l'rlbunal do Conta. em 29 do Mnrco de 1939, São
devidos emolumontos,
IIOS termos do dooreto n,. 22:257),

Nomeado professor das 6, a disciplina (La O 2," partes) o
13,a disciplina (material de infantaria) da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 9.0 do regulamento da mesma El\cola, aprovado e mandado pôr em
execução pelo decreto n." 22:169, de 2 do Fevereiro
de 1933, o capitão de infantaria
Artur Volosa Machado.

2.' Série
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ele 23 de Jllarço findo:

Exonerado
do cargo de professor
adjunto do grupo das
20,a e 21." cadeiras da Escola do Exército o major
de artilharia Venceslau Valadas Lopes Fernandes,
Exonerado
do cargo de profesor adj unto do grupo das
2~P e 27, a cadeiras da Escola do Exército o major de
engenharia
Flávio J OSÓ Alvares dos Santos.
(Anotadas

pelo Tf-l hu.nal de Contas

em 27 de Março de ln3n).

Nomeado provisoriamente
professor
da 21. a cadeira da
Escola do Bxército, nos termos dos artigos 21. o e 22. o
do regulamento para o provimento dos lugares do mugistório da mesma Escola, aprovado e põsto em execução
pelo decreto n. o 13:764, do 13 de Junho de 1\:)27, o maj 01' dp artilharia Venceslau Valadas Lopes Fernandes,
Nomeado provisoriamento
professor
da 22.a cadeira da
Escola do l~xér('ito, nos termos dos artigos 21.0 e 22.0
do regulamento
para o provimento dos lugares do magistério da mesma Escola, aprovado e pôsto em execueão pelo decreto n, o 13: 76.,1, de 13 de Junho de
H127, o major de engenharia Flávio José Álvares dos
Santos.
(Visados pelo Tribunal
de Contas
cm 8 de Abr-il de ln3n. São
devidos

VI-

AUMENTOS

emolumentos,

nos torruos do decreto n." 22:251).

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _La

Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas
as vantHgens
de qno trata o decreto
n.? 20:247, de 24 ele Agosto de 1\:131, desde a data que
lhe vai indicada, ao oficial em seguida designado:
Por ter completado o tempo de permanência
no oflcialato, desde a data em que é considerado
tenente, nos
termos do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessàrio para o segundo aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:

Por portaria

de 22 de

/J!(II'ÇO

(Visada pato rrrihunal
devidos omolumontos,

findo:

do Contas, com a anotação
de sorom
nos termos do decreto u.? ~2:257).

capitão, adido. cm serviço no Instituto Geoe Cadastrul, António Gonçalves da Costa, nos
do artigo 20.0 do decreto-lei n.? :!8:-W:3, do 31
de Dezembro
do 10:37, desde 14 elo )far<;o de 1939.

Infantaria-

gráfico
t0rmos
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P01'

portarias

N.o 6

2." Série-

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 11 do corrente mês:

Louvado
o brigadeiro
de artilharia
João de Azevedo
Monteiro de Barros porque no exercício do cargo de
governador
militar de Lisboa, em que foi investido em
dificil conjuntura,
tem revelado assinaladas qualidades
de comando, bom senso e firmeza de carácter,
a -par
da maior lealdade,
zêlo e dedicação
pelo serviç o e
pela profissão militar que serve com entusiasmo, prestando assim ao exército, no desempenho da alta função
que lhe foi confiada, serviços considerados
extraordinários e muito importantes.
Louvado o coronel do artilharia Eduardo da Costa Ferreira porque no desempenho
de importantes
missões
de que foi incumbido no estrangeiro
e no exercício do
cargo de chefo da 2.a Repartição da Direcção da Arma
de Artilharia
se tem manifestado
um oficial possurdor
de invulgares
conhecimentos
técnicos, pondo em destaque em todos os trabalhos
de que é encarregado
notáveis dotes de zõlo e de dedicação
pelo serviço
público, muito contribuindo
assim para o bom nome
e para o progresso
da arma de artilharia,
que lho fica
devendo extraordinários
e importantes
serviços.

Louvado o capitão

do corpo do estado maior Manuel Gomes de Araújo porque no desempenho
de importantes
comissões de que no estrangeiro foi encarregado
e no de
vários serviços q no lhe foram confiados na Reparticão
do Gabinete dêste "Ministério rovolou sempre invulgares
conhecimentos
militares, muito bom senso o notáveis
aptidões,
afirmando-so
um distinto oficial do estado
m~~or, muito dedicado ao progresso
das instituições
ml}ltares a que tem prestado serviços oxtraordinários
o Importantos.

Louvado
o tenente do infantaria
Armando
Francisco
Páscoa
pela 'invulgar
cultura
espírito
patriótico
o
amor pela profissür, das armus manifostado na }lubIicação da sua autoria A miesão do ofictal nos exércitol5
contemporâneos, em que muito contribue para a oxal-
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taçâo das virtudes militares c para a criação do verdadeiro espírito militar do que todo o oficial deve estar
possuído.

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-I.a
Por portaria

Repartição

de 28 de Março findo:

Condecorado
com a moda lha militar de prata da classe
•ele bons serviços por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal Militar, ter sido julgado ao abrigo elas alíneas a) e c) do artigo 8.° do regulamento
para a concessão ela modulba militar, do 28 elo Setembro de 1\:)17,
o major (lo artilharia Edmundo da Costa Padesca.

PaI' portarias

de 5 do corrente mês:

Louvados os oficiais a seguir mencionados pela muita
competüncia,
dedicação, zêlo e interesse manifestados
na
instalação e funcionamento
elos Ceutros do Instrução dos
Cursos do Oficiais Milicianos o Cursos elo Sargentos Milicianos, contribuindo
mnnifestamento
pela sua constante
acção, orioutada
sempre por um são critério, para a
perfeita disciplina e boa educação militar dos instruondos daqueles Cursos:
CoroD(·is de infantaria:
Joaquim GOIlç'ah'cs :'\[onues Júnior.
Raúl Verdades
de Oliveira :\lirallua.
Cirtaco Jo~ó da Cunha Júnior.
Augusto :.\Iartins Noguoira Soares.
Viriato da Fonseca Hodriguos.
Tonentes-coronéis

do infantaria:

Josó Augusto

do )loUl'a.
Sérgio do Assunção :.\IOl'ais O Castro.
Manuel Fernuudes da Costa.
J 0:;6 Zeferino de Seq ueirn.
José do Castro Branco Ribeiro Tõrrcs
LOnntdo o toncn te-coronel de infan tariu J osó Maria NollOlllllcono Mimoso pela muita actividade, eompctôncia,
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zêlo

O interôsso
com que auxiliou o seu comandante
e
directores
da instrução em dois turnos do 2.0 ciclo do
Curso do Oficiais Milicianos, muito tendo contribuído,
pelo seu esforço o conhecimentos,
para o bom êxito
dos cursos realizados na Escola Prática de Infantaria.

Louvados os oficiais a seguir mencionados
pela muita
dedicação,
competência,
z610 o intorêsso, demonstrados
como directores
de instrução dos Cursos do Oficiais Milicianos e Cursos de Sargentos
Milicianos, muito tendo
contribuído
com o sou osfôrço pessoal para os bons resultados nôlos obtidos, aposnr do elevado número de
mancebos encorporados
nos respectivos
Contros:
Tenente-coronel
de infantaria
Luiz António Aparício.
.Majoros de infantaria Aníball\Iartins
Gomes Bossa, João
da Eucurnação
:\Iaçãs Fernandes
e Baltasar Moreira
de Brito Xavier.
'Capitãis do infantaria José Esquívcl, Henrique Augusto
Perestrelo
da Silva, António Correia Duarte, Eugéllio
Gonçalves do Magalhãis Figueiredo,
Armando Aquiles
do Espírito Santo, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas e Avolino Barbiori do Figueirodo Baptista Cardoso.
Louvados os oficiais a seguir mencionados
pela muita
competência,
dcdicacão O intorôsse como rlcsotupcuhnrnm
as funções de instrutores
dos Cursos de Oficiais Milicianos, tomando parte em dois ciclos ou turnos do instrução, o que representa
um esforço físico o intolectual
digno de especial aprôço :

uo

Capitt'tis
infantaria Baltasar Simõos Ferreira,
Carlos
Gomes Co rdoiro , António Azevodo dos Reis e António
da Silva Pinheiro.
'I'onentos do infantllria
Alfredo Alberto
da ~ilvcira e
Lorcnu, Et1uanlo ilIadeira ilIontês Henrique Guilherme
de Bastos Horta, Carlos Pereira 11artins do
Á lvaro
Mário Couceiro' Noto, José Policarpo
Mendos Dias
o João Augusto de Sousa Cerojoil'O .
Alferes do illfantllria Júlio AU<r;lsto Ramalho
Correia,
Sebastião do Gouveia P('ssanl~a, Ilonriquo Ilídio Garcia Pereira, Ab[Jio Aw~usto Brito o Molo, .Julio NUlles
de Moura Sogurado,
Ernceto Sérgio J [timo Leal, Luiz
Estorniuho
Novos, Júlio ~agalo de Lima o Armando
Augusto Lopes Mondes.
ó
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DIVERSAS

do Gabinete

agraciado com a Cruz V ermolha Comeaniversário
da fundação da Cruz Vero furriel, do batalhão independente
do
João ToLentino 'Peixeira Brasão,
é-lhe
respectiva insígnia.

2) Tondo sido agraciados

com a }[edalha de Agradecida Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
as
pruças ao diante nomeadas, ó-Ihes permitido usar as rospoctí vas insígnias:
mento

Primoir o cabo n." 469,E,
do batalhão
de caçadores
n. o 7, Liberato
Lolim Lopes, para usar o n. o 3 na
fivela da respectiva medalha.
~ol<la(lo n." 15/4:217, da 1.a companhia
do batalhão
n.? 1 da guarda fiscal, Vergílio Lopes, para usar o
n. o 2 na fivela da respectiva medalha.

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção

Geral-I.a

Repartição

3) Declara-se
quo, tendo sido agraciado
pelos Govornos Italiano o Belga, respectivamente,
com os graus
de cavaleiro das Ordr-ns das Coroas de Ltália o Belga o
Capitão miliciano de cavalaria, do oxtinto quadro aspocial,
Hni Pessoa do Amorim Mollcio, é lho permitido, om confOrmidado com as di!"posições do regulamento
das Ordens
~Ol'tllgll('sas, acoitar aquelas mercês o usar as respectivas
lnsígnias.
4) Declarn-so que, tendo sido agruciado pelo OOVÔrDO
do Hpino de Lunug-Prubang,
com o grau do cavaleiro
~(~ Ol'c!em do ::\1i1hão cl~, EI~fanto; ~ ti? ~hllpÓU do Sol
I nnco o capitão
de m-tilhuriu Acácio \ idigul das Neves
o C.:l~tI'O) ó-Iho permitido,
em conformidade
com as disPOSlç'ões do l'rgullllllento elas Ordens Portuguesas,
acoitar
• aquela morcê o usar a respectiva insígnia.

f») Declara.so que, por decreto do 14 do Janeiro do
COl'l'ente
, ano , publicado no Diário elo Gocêrno n. o 74,

oOG

ORDEM

DO Ex:eRCITO

N,o G

2,' Sério

2.a série, de 30 de 1\1a1'<:0findo, foram agraciados com
os graus da Ordem a seguir designada
os oficiais ao
diante indicados:
Ordem Militar

de Aviz

Grande oficial

Coronel do corpo do estado maior António José Bernardes de Miruuda.
Coronel de artilharia
Fornando
Pimontel da ~Iota Marques.
Comendador

Tenentes-coronéis,
na situação do reserva,
:Mineiro o Joaquim dos Santos.

Manuel Alvos

Oficiai

Capitãis:
de infantaria
de banda do música

José Baptista Barreiros,
José Maria Cordeiro.

e chofe

Cavaleiro

de artilharia A ugusto Fernando Teixoir a SamSequeira
O João
Horta Gal vão Forreira
Lima; do cavalaria
Fernando
António Cerqueira
da
Silva Pais, e do serviço de administrnçâo
militar João
Duarte Perry de Almeida e Brito o António Lopes.

Tenentes:

paio

Pinto

6) Declara-se

que, por

decreto

de 5 do Outubro

do

1928, publicado no Drário do Gonêrno n, o 83, 2." sórie,
de 11 do corrente mês, foi agraciado
com o grau do
comendador
da Ordem Militar do Aviz o tenente-coronol de artilharia José G uilhorme Costa Coutinho de Vilhena.

7) Declara-se

que, por decreto do 5 do Outubro do
no Diário do Gorêrno n.? 74, 2.a s6l'Íe,
do 30 do .JIarço findo, foi agruciado com o grau de olicinl
da Ordem Militar do A viz o capitão, na situação do 1'0serva, João Baptista Gaspar.

1927, publicado

8), Declara, se que, por derroto de 15 de Março findo,
publicado no Diário do GUI'PI'IIO n." 7-1-, ~.a sério, dI' :>0
do 111l'SI110 mós, foi agruciudo com o ~l'all do oHI'ial da
Ordem ::\Iilitar de Üristn o capitão
António Corroia Neves.

do infantaria

fall'cído,
'

'lo
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9) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado
por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha de ouro
Ministério

da Guerra-

~.' Direcção Geral-L"

Repartição

Major de artilharia,
com o curso do estado
varo Loul'('111çOPereira.
Capitãis de infantaria
Alberto
Alvim Leal
Almiro da Silva,
Govêrno militar

maior,

Ál-

e Armelim

de Lisboa - Quartel general

Tenente, na situação de reserva,

Dias Forreira;

António

1.' região militar - Quartel general

Tenente-coronel
do corpo
niel do Matos.
Distrito

Tencnte,

elo estado

de recrutamento

na situação

maior António

e reserva

Da-

n. o 6

Arnaldo llenriques

de reserva,

de

Carvalho.
Direcção da Arma de Artilharia

~rajor do extinto quadro
reira dos Santos.

auxiliar

Hospital militar

Tenonte-coronol
concelos.

módico

Carreira

~Iajor

do artilharia

regional

António

no"

}Ianucl

I

Emílio ..\ntunos

de tiro "Vergueiro-Ducla

de infantaria

Afonso

José Fer-

elo Vas-

Soares»

do Campos.

Medalha de prata
1.' região militar - Quartel geReral

'rClnente do extinto quadro
militar Américo Baptista.

de oficiais

do secretariado

Batalhão de automobilistas

Tononte-coronol

do cngcuhariu,

Antóuio

Soares

Leite.

Guarda fiscal

rrencnte

de infuuturiu

Eduardo

"Maria Correia

Gaspar.
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10) Dr-clara-se
que freqüentaram
na Escola Coutral
de Oficiais, com aproveitamento,
o curso de informação
do 4.° grau, no presente
ano lectivo, os corouéis : do
corpo do estado maior, Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa, João Carlos Pires Ferreira
Chaves, Ernesta do França Mendes Machado, Alfredo Ernesto da
Cunha, .Ioaquim
dos Santos COIToia e Álvaro Teles Ferreira de Passos; de infantaria,
José Júlio de Almeida da
Costa Pereira,
Henrique
de Melo, Luiz José da Mota,
Carlos Alberto Gonçalves Marques, com o curso do estado maio!' Agostinho
Barreto
Rodrigues
de Oliveira,
Belisário
Pimenta, Raúl da Silva Tavares,
Luiz Sampaio, António .Josó Teixeira e José 'I'ristão de Bettcncourt ; do artilharin
Abel do Abreu Soto "Maior, com o
curso do estado maior Carlos Elias da Costa Júuior,
Alfredo Ernesto
de Sousa Faria Leal, Gilberto Duarte
Mota e Fernando
Pimontel da Mota Mar ques ; do cavalaria, Artur José de Almeida o Abílio elo Sousa Namorado; de engenharia,
Humberto Leopoldo Sovorim de Sequeira Morais e Francisco do Brito Cordovil Vaz Coelho;
e de aeronáutica
Teófilo José Ribeiro da Fonseca.
11) Declara-so
quo são nomeados para freqüentar
os
estágios a q uo se refere o artigo 47. ° do decreto n. ° 17 :378,
de 27 do Setombro
de 10~0, modificado pelo decreto
n.? 22:400, elo 4 de Abril ele 1\)33, os seguintes coronéis:

Corpo do

estado maior

Vasco do Carvalho, na 3. a Direcção Gorul dêste Ministório.
Fernando
l<'alcào Pacheco Mena, adido, no Miuistério
das Colónias.
Infantaria

Joaquim Peroiru dos Reis, com o curso do estado maior,
no regimento de infantaria
n.? 3.
Fraucisoo
Gouealvos Corroia Velhinho , no roO'imcnto
de
.).
o
infantaria
11.° 15.
Francisco
do Passos, com o curso do estado maior, no
distrito de rocrutamonto
o reserva n.? 21.
José AUgUHtO do 1\[010 Vieira no roaimcnto do infantaria
n.? 21.
't:>
Francisco
Viconto da Silva, na Direcção
da Arma de
Infantaria.
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João do Nascimento
Machado,
no distrito de recrutamonto e reserva n.? 3.
Júlio Gnrcôs de Lencastre,
na 3.1.1Repartição
da 1.1.1 Direcção Geral dêste Ministério.
Bernardino
de Sena Lopes, no regimento
de infantaria
u.? 18.
Joel Henrique Gomes Vieira, no regimento de infantaria
D.O

20.

Joaquim
Gonçalves
Mendes Júnior,
infantaria n." 1.
Raúl Verdades
de Oliveira Miranda,
de Infantaria.

no regimento

de

na Escola-Prútica

Artilharia

Daniel Augusto
Colónias.

Pinto

da Silva,

adido,

no Minietório

das

Cavalaria

Francisco
J ustiuo Morais Teixoira, no regimento de cavalaria 11.° 5.
José Júlio Duarte Silva, no regimento de cavalaria 11.°9.
Francisco
de Assis J ara ele Carvalho, 11a Escola Prática
de Cavalaria.
Engenharia

Roberto de Oliveira Pinto, na 2.:1 Repartição
recção Geral dôste Ministério.

da 2.a Di-

Aeronáutica

António do Sousa
náutica.

Maia, na inspecção

ela arma

de aoro-

Os oficiais nomeados
devem apresentar-se
na Baso
Aérea do Sintra no dia 17 do próximo mós do Junho, a
fim de no dia imediato iniciarem o estágio na Escola
Prática de Aeronáutica.
~2) Declara se q uo os capitâis do corpo do esta~o
mI~1l0~ Luiz Augusto Soares ele Sousa Sanchos:. Antónlo
Ienl'lques ela Silva, Manuel Gomes do Aruújo, João
Cândido FiO'lIeiredo Valente
e José ela Costa Pereira
Estaço do SOacadul'a Bote Côrte Real freqüon taram, com
aproveitamento
no corrente ano loctivo, na Escola Central de Oficiais; o curso do informação
do 2.° grau

.13) Declara-i-ie

que o coronel de infantaria,
chefe do
. nto do recrutamonto
e reserva n." 13, Manuel l<" ru-

1 .
(1St
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tuoso de Oarvalho, promovido a êste posto por portaria
de 25 de :\Iar\o de 1030, inserta na Ordem do Exército
n.? 5, 2.11 série, do corrente ano, conta a antiguidade
dêste posto desde 11 de Março findo, e não desde 17 de
Dezembro
de 1938, conforme consta da declaração 7) da
referida Ordem do Exército,

14) Declara-se quo os oficiais ao diante nomeados, promovidos
pela presento
Ordem do Exéi-cito, contam a
anticuidado
dos actuais postos desde as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas:
Infantaria

Touonte-coronel
Bártolo
Março de 1939.

Afonso

Simões,

desde

6 de

Cavalaria

Capitãis :
Manuel

Rodrigues
Oouto Carpinteiro
o Leopoldo
da Rosa, ambos desde 13 do Fevereiro
de 1939.
Hugo da Silva Leitão, desde 20 de Fevereiro
de
193~.

Esquetim

Engenharia

Júlio César de Carvalho 'I'oixeira, desde 20 de
de 1930.
"I'cucntcs-coronóis
Augusto
Cordeiro
Diniz Sampaio
e
Cusimiro Artur da Costa Santos, ambos desde 20 do
Março de 1939.
Capitão António da Silva Leitão, desde 20 de Março do
1939.
Coronel

Març»

Veterinários

Capitão

Tomé Dario

da Ponte,

desde

3 Março

de 1030.

15) Declura-ss que os cupitãis do infantaria Armando
Allgusto
da Oosta, gduardo
Jos6 dos Santos, Manuel
António Pereira :\[i t rcu, ~('\'el'i 00 Gonçul vos Guerreiro
Chaves, Alfredo Auglll:\to da Silva Brnga, Luiz Gonzaga
Tadeu, António G(\l'Ilwno Serrão do') RplR Júnior, Liberato Eugénio' do Sá Viana Brundão , Agostinho
do Nascimento Orisóstomo,
António :\[anlll'l da Uota o Costa,
-Joaé Pereira Pascoal, Carlos Riheiro Pestana, Manuel
Be:nardes
00 Almoida 'l'op.nho, António IDrnosto do Almoida, Alborto Car lo« de Alllloicla Fl'mr,~o Abell\1alhotl
Zúniga, Josó (la Costa }<,i guc irodo, ~ilvér'io do Amaral
Lebro, José Luciano Martins Correia, J\lúrio de Vascon-

ORDEM

2." Série

DO EXÉRCITO

311

N.o 6

celas Cardoso, Armando
Martins Dias Rocha, Diamantino Antunes
do Amaral
e Rodrigo
Álvares
Pereira
freqüentaram
no corrente
ano, com aproveitamento,
o
curso de informação
do 2.° grau da Escola Central de
Oficiais.
.
16) Declara-se que os capitãis de infantaria e cavalaria,
a seguir mencionados,
foram nomeados para a froqüôncia,
no corrente ano, do curso de informação
do 2.° grau da
Escola Central de Oficiais, com início, respectivamente,
<cm :?4 e 17 do corrente mês:
Infantaria

Eduardo
António Santos Pereira, no batalhão indopendente de infantaria
n.? 25.
Grnciliano Rris da Silva Marques, no regimento de infantaria n." 8.
Teodoro Vergilio da Silva Santos, no conselho administrativo das L." e 2.a Direcções Gerais dês to Miais-

tério,
Octávio

Câmara,

no batalhão

independente

de infantaria

n.? 25.
Júlio Rodrigues
da Silva, na companhia
disciplinar
de
Penumacor.
Alfr'('do Ferreira
Esteves,
no regimento
do infantaria
n." 18.
Francisco
Jos6 da Silva Santos Júuior, adido, na guarda
nacional repu blicana.
Jaime Martinho Forreiru
Leal, na Escola do Exórcito.
JoHÓ Furtado lIenriques,
com o curso do estado maior,
nos serviços cartográficos
do exército.
Anacleto Pinto da Cunha Paiva, no rogimento
de inf~lntaria n.? 9.
Joaquim Aureliano Soares da Silva, adido, na policia de
segurança
pública.
. .
.
..'
Leo!l(\l Neto Lima Vieira, no regimento
do infantaria
D.O

15.

JOsé 11aria Corroia Cardoso, adido, na guarda nacional
ropublicana.
Fernando Diniz de Aiala, na Escola de Educaçtlo Fisica
do Exército.
Alb~·rto Alvim Leal, nos serviços cartográficos
do exérCIto.

Alvos Ferreira,
no regimento
do infantaria
osó Esq nível, no batalhão de caçadores n. o 5.

~()~O

n.? 8.

312

ORDEM

DO EXERCITO

N.o G

2.' Série

João Pinto Ribeiro, na Escola Prática de Infantaria.
Salvador
Nunes Teixeira,
adido, na guarda fiscal.
Ernesto Sardinha,
no regimonto elo infantaria
n.? 3.
Júlio Augusto Valadares Tôrres, nos serviços cartográficos do exército.
Fernando
Inácio
Gomos, no regimento
de infantaria

n." 12.
Cavalaria
João do Sacramento
Monteiro, na Escola do Educação
Física do Exército.
João Gualberto
de Barros e Cunha, no quartel general
da 2." região militar.
Tomaz A ngusto Salgueiro
Fragoso,
no quartel goneral
da l.a região militar.
Alberto Faria do Morais, no regimento de cavalaria n.? 9.
Luiz Figueiredo, na coudelaria militar de Alter.
Eurico de Castro Graça Zuzarte, no rogimento
de cavalaria n.? 6.
J orce Alcide dos Santos Pedreira,
no quadro da arma.
~
.
d
Mário Rodolfo Revisioni Ramires, no regimento
e caval aria n.? G.
Manuel Venâncio Deslaudes,
no regimento
de cavalaria
n.? 7.
Mário Rafael da Cunha, na Escola Prática de Cavalaria.
17) Declara-se
que o capitão de infantaria,
om disponibilidado,
Raúl Ferreira Braga chegou à altura para
entrar no quadro om 16 de Janeiro do corrente ano.

18) Declara-se que o capitão de infantaria Arnaldo
Vítor Marques,
exonerado
do ajudante
de campo do
comandante,
interino, da 2.a região militar por portaria
de 18 de Março findo, insor ta na Ordem do Exército
n.? 5, 2.11 série, do corrente ano, fica no quadro da arma.
19) Declare-se
que o tenente de infantaria,
adido,
em serviço no Ministério das Colónias, Manuel Simões
Alberto, colocado na situação de reserva por portaria
de 14 de Juneiro último, iuserta na Ordem do Exército
n.? 2, 2." série, do corrente
ano,
considerado
nesta
situação desde 31 do Dezembro do 1938 o não desdo 2
de Janeiro do 1939, como foi publicado.'
ó

20) Declaru-so quo ó J <limo Francisco Boulain Fogaça,
o não Jaime Francisco
Boulairo Fogaça,
O llom~ do
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colocado no batalhão do
de 11 de Março findo,
n.? 5, 2.a série, do cor-

21) Declara-se
que o alferes miliciano, licenciado, do
re~imeato
do infantaria n.? 14, João das Neves, foi autorizado a usar o nome de João das N oves Abreu, devendo portanto ser inscrito nos respectivos rocistos com
êste nome.
'"

22) Declara-se que o brigadeiro de artilharia, com o
curso do estado maior, em disponibilidade,
Vasco Freire
Tomudo do Vera chegou à altura para entrar no quadro
em 8 de Janeiro elo corrente ano.
23) Declara-se que o capitão de artilharia, elo gruI)O
de artilharia a cavalo n." 2, l~stêvão Rodrigues
Neto de
Almeida é nomeado para freqüentar
no corrente
ano
lectivo o curso de comandantes
de grupo, que deve ter
início na Escola Prática do Artilharia
em 13 de Junho
próximo, cm substituIção
do capitão Antão de Almeida
Garrett,
que foi dispensado
da f'roqüência
do mesmo
curso no corrente ano, devendo ser mandado apresentar
naquela Escola em 12 do referido mês.
2,1.) Declara-se qnc o capitão de engenharia, adido,
om serviço
no Ministério
do Comércio e Indústria,
no
Institu to GeoO'ráfico e (Iadastrul , .J oüo Paulo James Galhardo deixou'" de estar nesta situação
desde 23 de Fovcreiro do corrente
ano, continuando,
porém, desde a
mesma data na situação de adido, mas como professor
da 1.1.1 cadeira
da Escola do EX0rcito, para que foi
nomeado por portaria do 2 do Março findo.
25) Declara-se
quo os capitãis elo engenharia
Luiz
Gonzaga dos Santos Moura, Orlando Vuldez 'I'ornaz dos
Santos, Jorac César Oom, Ernírcio Leão Maria Magno
'reixoira Pi~to, Caetano Maria da Cunha Heis, Manuel
da Concoição
Gomes, Raúl Barbosa
Ferreira
Vidiga],
Manuel Bruz Martins, Joaquim Guarda Antunes.
Mário
elos Santos Risques Pereira e Manuel António Vassalo
da Silva concluíram,
com aproveitamonto,
no corrente
ano loctivo , o estágio na Escola de Transmissões.
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2() Declara-se
que ~ tenente do ongonliarin, em disponibilidade,
João 1\161ra Valente de Carvnlho chegou
i~ altura para entrar no quadro em ~() do Março findo.

27) Declara-se quo o coronel do cavalaria António
Àugusto Namorado <lo Aguiar, colocado na situaeão
de
reserva por portaria de 25 do Fevereiro último, inserta
na Ordem do Exército n.? 5, 2,a sério, do corrcnto ano,
tran-itou
para aquela situação
nus termos da alíll\'a c)
do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro do 1037.
28) Declara-se quo o capitão de cavalaria, ('111 disponibilidade , Rafael Sóraio
h altura llUra
~ Vieira chegou
, I
entrar no quadro em 1 de Março fine o.
20) Declara-se que os capitãis médicos )IanuPl António
Enos Ferreira
João da )Iaia Romão, )lal1l1el )faria dos
,
, 1
Santos Paiva, e milicianos, do extinto quadro ospcci« ,
AII)('I,tu Filipe Sequeira, António Gomes F('ITI,ira Louros,
Júlio Coutinho do Sousa l{('fóius, Vasco III'lll'i(lUO V crdiul,
::\1:111 uo 1 Neto Cabral, Alfredo
P('I'('il'<I do Rousa (\ ~lallul'l
IIpl'llH'negildo Louriuho , e o capitão ve te-riuúrio Joaquim
de Sousa Martinho concluíram, com nproveitu nronro, no'
corrente ano, o curso do informação do :3.0 grau da Escola Cuntrul do Oficiais.
3n) Declara-se que ó Carlos O ou veia 'I'elo G on~alves,
e não Carlos Gomos Tclo Gouçulvos,
C) nome
do ulf'f'rcí4
milieiano módico, Iicouciad o , da 3.a companhia dr snúdo,
p roruovido a õsto pôsto por portaria
do 0 do :\Iarço
findo, insorta na Ordem do E,rércitu n." 5, :~," sério, do
corl'f'nto ano.
3 t) Declara-se que ó ~Iúl'io Júlio Parrot Catarro
enão :\Iúrio Júlio 'falTot ClIturro, o Homo do n11'('ros m'iliciano vetorinário, lieonciauo, do rf'gilllf'nto do cavn!aria
11.° 0, prorn~vic1o' a ôsto põsto por portaria
do 10 de1\1ar(:0 findo, lllserta na Ordem do h'xél-cito n.O 5, 2.a sórie,
elo corrento ano •
. ;3~). Doclara-se
qno ? alferes milieinno \'otrrinÍlrio,
llC~llcla(lo, ,da compalll~la do trf'!ll hipomúvol, F('rllundo
LIlI7. l\IarlOlra, 1>1'0111.ov[(10
a 6st(\ p<lsto por portaria do
10 de Março findo, lIlsorta na Ol'(tem do ICxél'cito ll.O 5,
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a antiguidade

33) Declara-se
que o tenente elo extinto
liar do artilharia,
do grupo de artilharia
Joaquim Inácio Galhós fica desligado do
27 de ~Iar\o findo para efeitos da última
tigo 15.° do decreto-lei n." 28:4:04-, de 31
de H137.

desde 1

quadro
pesada

auxi-

n." 1,

serviço

desde
parte do ardo Dezembro

34) Declara-se que o coronel, na situação de reserva,
Numa Pompílio da Silva dcsornpouhu as fuuçõos do juiz
presidente
do tribunal militar territorial
de Viseu desde
1 do Junoiro do 1\):38 o que o tenente-coronel,
na mesma
situação,
Paulino
Lopes David desempenha
no mesmo
tribunal as funções do juiz vogal desde 1G de Abril do
mesmo ano.

35) Declara-se que fica sem deito a parte da portaria
de 3U de ~larç'o findo, publicada na Ordem do Exército
n.? 5, 2.:1 série, do 31 do mesmo mês, que colocou no
dh,trito do recrutamento
e reserva n.? 1G o capitão, na.
situação do reserva, J oito Mendes de Freitas.
3G) Declara-se que o capitão, na situncão do reserva,
Afollso Henriques
do Ahneidu, do quem trata a declal'a<;ito 40) da Ordem rio E.t(;l'dto 11.° 5. 2." série, do corrento ano, faz serviço na 1." região militar, c não na 2.a,
como fui publicado.
:37) Declara-so que os cupitãis, na situnção de r~s('rvll,
MArio Auzusto do Meneses 'Machado e Abel Baptista da
Silnl. f,lz~n serviço na Agência :Jlilitar desde 12 do
Dl'Zl'lIl bro do 1038, ficundo assim
rectificada
a decluru~ão 4G), iuserta na Ordem elo Exército n.? 5, 2.a série,
do corrente ano.
:18) Deolaru-se que o capitão miliciano.' na situação de
l'Ci:ll'r\'a, Carlos Adricno da Fonseca deixou do prestar
SC'l'vi<:ono (JllaI'tel general da 1.a região militar d sde
do <'orrcnto mós.

a

:\\l) Declara-se
quo o capitão médico, 1.UI. situação. do
l'e~('I'\'a, Luiz .\ntónio Haposo ]ll'l'sta s('rvl<;:o nu ho~pltal
~ilitar regio'ual n. ~ ~, como ehefe do sorvi~o de cirurgia, desdo 24 de ~1ar<;:o :fiudo.

ORDEM

-:316

DO EXÉRCITO

N.· G

2.' Série

40) Declara-se
que o tenente, na situação do reserva,
João Mendes de Sousa Ramos deixou de fazer serviço
na 2. a Repartição
da La Direcção
Geral deste Ministório desde 1 do corrente mês.
41) Declara-se que os tenentes, na situação de reserva,
Alberto Teixeira e Manuel Lopes da Silva Chaves fazem
serviço na 2. a Repartição
da La Direcção Geral dôsto
Ministério,
respectivamento,
desde 3 o 4 do corrente

mês.
42) Declara-se
que o tenente, na situação do reserva,
António
Pires Antunes
deixou de prestar
serviço no
arquivo histórico militar desde 1 do corrente mês.
43) Declara-se
quo o tenente, na situação de reserva,
Eduardo
de Sousa Voloso presta serviço no distrito ('e
.recrutameuto
e reserva
n. o 14 desde 14 de Março de
1938, ficando assim rectificada a declaração
4f» da 0/'dem elo Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano.

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção Geral-

3.a Repartição

44:) Doclarn-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
cavalaria
Francisco
Xavier
Barreto
Caldeira
CastclBranco, promovido para o regimento de cavalaria n." 3
por portaria
de 28 do Fevereiro
último, inserta na 0,'dem do Exército
n." 5, 2.a sério, de 31 de l\farç'o findo,
era soldado cadete 11.° 275/37 do regimento elo cavalaria
n." 1, e não 577/37 do regimento
do cavalaria
n.? 7,
corno foi publicado.
45) Declara-se
que o aspiranto a oficial miliciano, licenciado, Abílio Rodrigues da Silva 'I'avaros, promovido
fi õste posto
parl_l o rcgimento
de infantaria
11.° 4 por
portaria
do 8 de Março findo, inserta na Ordem do Exército u." 5, 2.a sério, de 31 do mesmo mês, cra soldudo
cadete n." 800/37 do regimento de infantaria u." 14, q não
n.? 1:205/37 do rogimonto do infantaria
n." 1, como foi
publicado.
46) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
infau tat'ia Augusto Pereira Coutinho, promovido
11 êste
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pôsto para o regimento do infantaria
n.? 10 por portaria de 10 do Março findo, insorta na Ordem do Exército
n,o 5, 2. a série, de 31 do mesmo mês, era soldado cadete
n.? 1:133/33 do rogimento
de infantaria
n.? 5, e não
n.? 582/33 do regimento
de infantaria
n.? 10, como foi
puhlicado.
47) Declara-se
que se chama António Cândido Mouteira Guerreiro,
e não António Cândido l\Ionteiro Guerreiro, como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano
do regimento de ínfautaria n.? 19, promovido a êste pôsto
por portaria de 10 de Março findo, insorta na Ordem do
Exército n." 5, 2.11 série, de 31 do mesmo mós.
48) Declara-se
quo se chama José da Cunha Pereira,
e não José da Cunha, o aspirante a oficial miliciano da
infantaria,
do regimento de infantaria n.? 13, promovido
a êsto pôsto por portaria de 15 de Março findo, inserta
na Ordem do Exército n.? 5} 2.11 série, do 31 do mesmo
mês, o qual era soldado cadete n." 91G/37 do regimento
do infantaria n." 5.
49) Declara-se
que fica sem efeito a parte da portaria
de 17 de Março findo, inserta na Ordem do Exército
n.? 5, 2.11 série, de 31 do mesmo mês, que se refere à
promoção a aspiranto a oficial miliciano de infantaria do
soldado cadete, do regimento de infantaria n.? 5, n.? 897/
37, Podro Mauuel do Oliveiru Reis, por o mesmo soldado
cadete j tor sido promovido
àquele posto, para o regimento de infantaria
n.? 21, por portaria
do 15 do referido mós, publicada na mesma Ordem do Exército,
á

50) Declara-se
quo fica som efeito a parte da portaria do 15 de 1\1a1"<;0 findo, insorta na Ordem do Exército
n.v 5, 2.:l série, do 31 do mesmo mês, que promoveu a
aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
para o regimento do infantaria n." G o soldado cadeto, do regimento
de infantaria n." 18, n.? 71338, Vítor lIugo Marques l\fir~gaia, por o mesmo pertencer ao regimento de infantal"Ht n.? 14: e já ter sido promovido
àquele posto, para a
unidade a que pertence, por portaria de 10 do referido
mê~, publicada na mesma Ordem do Exército ..
51) Declara-se
quo os aspiruntos
a oficial milicianos
do cavalaria , do rcrrimeuto
de cavalarin 11. ° 9, Lázaro da.
o

:>18
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Conceição Salcs O João Bonard da Costa Pereira, promovidos a õsto pôsto por portaria
de 28 do Fevereiro
último, inserta na Ordem do Eeercito n.? 5, 2." série, do
31 do Março findo, oram soldados cadetes do regimento
de cnvalaria
D. ° 2, onde tinham,
respectivamente,
os
n.08 519/3G o 4GJ/38, o nua do regi monto do cavalaria
n. ° 7, como foi publicado.
52) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria,
do batalhão independente
do infantaria n.? 24,
Ed uurdo Corroia Machado, promovido
a êsto põsto por
portaria
do 17 de Março findo, insorta na Ordeni do
Erérctto n.? J, ~.a sério, do 31 do mesmo mês, era soldado cadete n.? 781/32 do regimento de infantaria n ," 12,
o não n.? 348'32 do batalhão independente
de infantaria
11.° ~4, como foi publicado.
53) Deolara-so quo se chama Eugénio Sílio Peixoto do
Canto Brundão, o não Eugónio Sllio Peixoto do Couto
Brandão, o aspirante
a oficial miliciano promovido a êsto
pôsto , para o batalhão do caçadores n.? 3, por portaria
. do 31 de J anoiro último, insorta na Ordem do Exército
n.? 2, 2.:1 série, do corrente ano.

54) Declara-ao quo o aspirante a oficial miliciano de
infantariu,
do regimento
do infantaria
n.? 1~,.Júlio Almeida Carreira,
promovido
a êste pÔRtO ]lar portaria de
10 do Mar~o findo, inst-rta na Ordem do Exél'rito 11.° 5,
2.:1 série, do 31 do mesmo môs, era soldado cadete
11.° 1:02,*/33 do regimento
de infantaria
n." 1, o não
n.? 89:3/33 do regimento do infantaria n.? 12, como foi
ipnblicado.
5;») Declaru-so que o aspirante a oficial miliciano de
infantaria Luiz Mata do Oliveira, promovido a 08t<' posto,
para o regimento do infantaria n.? 7, por portaria do 10
de l\farc;o findo, insorta na Ordem do Eaército n.? 5,
2." SÓl'io, do 31 .do mesmo mós, ora soldado cadete
n.? 3O\)j:38 do batalhão de caçadores 11.° 2, e não 11.° 642/38
.0.0 regimonto de infantaria n.O 7, como, foi publicado.
5G) Declara·so

quo fiea nnla O do nenhum efeito a
do 13 do ::\fal'ço findo puhlicada na
Ordem do E.l'él·ritu n. ° 5, 2.~ s('rie, <le 'ln do llH'SmO
mês, quo promoveu
a aspira.nto a oficial miliciano de
parto

da portaria

2.· Série
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infantaria,
para o regimento ele infantaria
n." 21, o soldado cadete n.? G08j:3G Viriato da Conceição
00111P8,
por o mesmo pertencer
ao regimento de infantaria n. ° 11
e já. ter sido promovido àquele pôsto, para a unidade a
que pertence,
por portaria de H do referido mês, publicada na mesma Ordem do Exército.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

ó7) Ponsões anuais qU0 competem aos oficiais a seguir
designados,
quo, nos termos do decreto-lei n ," 28AO.J., de
31 de Dezembro de 1937, transitaram
para a situação
de reserva:
Coronel
Coronel

de infantaria
do

A1Jcl Augusto

eugcuharia

Vasco

Torres,

Lopes

;~6.000.:5.

do Mendonça,

37 .~OO;$.
Capitão
do infantaria
Amorim
Henriques,
21.ó79660.
Tom 34 anos de serviço o 39 períodos.
Capitão de infantaria Júlio Duarte Ferreira,
21.014:540.
Tom ;32 anos de serviço o 60 períodos.
Capitão de infantaria Jaime Pompílio Auto Silva, 18.09615.
Tem ~9 anos do serviço O 3G porto dos.
Capitão de infantaria
Francisco
José Lemos de ~rondonça, l1.[)~litS. Tem 18 anos do serviço o 24 porlodos.
Capitão de cavalaria
Emitia Jacinto
da Silva Coelho,
20.283:SG0. TOIll :33 anos (lo sorvico o 16 porlotlos.
Tenento de infantaria Francisco Alves Vilela, 12.580:520.
Tom ~G anos elo sorvico e 19 poríodos.
'I'ouento de infantaria
Manuel do Rosário , 12.1331520.
Tom 26 anos de serviço.

*

58) Pensões anuuis que competem aos oficiais a seguir
designados,
quo,. nos termos do
~.o do artigo 16.0 do
decreto-lei
n.? 28AO-i, do 31 do Dezembro
de 1937,
transitaram
para a situação do reserva:
do extinto quadro auxiliar do serviço do saúdo
.Jos6 .Iouquim , ~O.H-l:~·~40.Tom 2 aumentos, 40 unos

Capitão

de i:HlITi(:o o 2J perlo dos.
'rf'Dentt de casalaria .Iosé da Cruz Montoiro, 1;).1;~O~80.
Tem 1 aumento, 31 anos do serviço o 1 poríodo.
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59) Declara-se
que, conforme preceitua
o artigo 3.°
do decreto 0.° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foram
consideradas
hábeis Palmira do Carmo de Sousa Tavares Neto Ferreira
Coutinho e Jesuína Miranda Marques
para receberem,
ao abrigo do n." 1.0 do § único do artigo 1.0 do moncionado decreto, os vencimentos dos seus
maridos, respectivamente,
capitão miliciano de artilharia,
elo extinto quadro especial, Jaime Ferreira
Coutinho e
tenente
elo extinto quadro de oficiais do secretariado
militar J OSÓ Baptista
Marques,
internados
na Casa de
Saúde do 'I'elhal,

60) Declara-se
que deixou de prestar
serviço
na
3." Repartição
da 2." Direcção Geral dõste Ministério,
desde 31 de Março findo, passando a prestá-lo,
desde a
mesma data, em diligência na Caixa GoraI de Aposonrações, o capitão miliciano do serviço de administração
militar, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Leonel de Lima Barreto Xardoné.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral _ I.a Repartição

61) Declara-se
q no nos quadros relativos
aos cnrsos
o estágios,
publicados
na declaração
56), insorta na
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 1038, deve ser
rocti ficado, na parto relati va à Escola Prática do Engenharia, para 1 de M~1Ío de 1039 o inicio do estágio dos
candidatos
ao curso do estado maior.

IX - RElATORIOS
Cofre de Previdência

dos Oficiais do Exército Metropolitano

Relatório do conselho de administração referente ao ano de 1938

Em obediência ao disposto no artigo 43.0 do decreto
com fôrça do lei n.? 2~:lU0, do 13 de Fevereiro de 1033,
o conselho do admiuistrução
do Cofre do Provídôn-

2.' Série
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cía dos Oficiais do Exército
Metropolitano
relata o seguinte:
Durante
o ano de 1\:)38 foram inscritos 107 subscritores, sondo 59·do exército e 48 da armada, para 0&
seguintes subsídios :

Subsídios

Exórcito

De 5.000~
De 8.000t
Do 10.000~
De 20.000$

Ar-muda

23

14

37

29
6

18
16

47
22

5!)

48

107

-

1

Soma.

Total

1

Destas inscricoes resultou o aumento do capital subscrito de 1:103.000~ o o de 1\"l.348·)20 ela correspondente
cotizução anual, ou seja 1,75 por cento do aumento do.
capital.
O número do subscritoros
do que houve conhecimento.
terem falecido no mesmo ano foi de 87, sendo:

Subsídios

.

Exéref to
___

Do 5.000 <i •
De 10.()OO~.

o
10
1
16

De li">OOO~.
De 20.000$.

-

---

66'

SOlila

Armada
o

Ext. Q. P.
F. C.

'rotaI

--- --- --3
12
8
1
49
1
((l)~
25
----20

1

87

«(I) Um suhscrHor ela nrmndu , dI' 20.0(,O,.~, não nd quirl u dlreit os a 1eg nr o subsidlo

SUhl\(~l"110 tendo sí do fclta a rest tujção
dus c ctus que pagou,
tlgo 11.0 ~Io decreto lI.O 2~:1~n, do 15 ou l\.·\-or,,!ro do 19;J3.
í

1I0S

tormos do ar.

Picaram, pois, existindo em 31 de D(\zem~ro de ~038
ü:227 subscritores,
seudo 5:234 do exército,
706 da
armada o 1(,)7 do extinto quadro privativo
das fOrças
coloniais.
O q uautitativo dos Sll bsldios logados pelos subscritores
falecidos om 1038 o 11 corres pondento cotizuçào com q uo
COlltl'ibufl'lUll para o Cofre constam <lo mapa H.O 1, do
qUal também constam,
por ano' civis, desde a criação
do 11lOSlllO Cofro, o número do subscritores
falecidos, o
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quantitativo
dos subsídios por õles legados e a correspoudonto coutributção.
Duruute o ano de HlB8 aumentaram
subsídios 56 subscritorcs, seudo vl7 do exército e 9 da armada, a saber:
I
Do 5.000,

.~

l::
-e
K

I'.l

--

I
"
"S

'O

:;:
--

Do 10.000,~

S

'e
-w

~

I

ee
-e

"ê
~

Soma
I

.~

I

e
."~

"' --i--"'
-I

1

Para 10.000$ .
Para 1;).1110$ •
Para 2().(JOU~•

2

o

--

I

Soma

o

aumento

12

-

1

-1,

1
34.

--

35

1

-

-

"ee
ê

3

8

43
-8 I 47

--

-<

~
!

o
E-<

'O

I

--,--

1
- 1 3
9
52
---I

9

I

56

do capital subscrito é, pois, ele
o corrospoudonte
aumento
(2,37 por cento do aumento do ca-

resultante

BOO.O(lO:), sondo de 14.109~60
de cotização
pital).

anual

Em 1938 aproveitou-se
do disposto no artigo 24.0 do
decreto com força de lei n.? 2~:199, de 15 de Fevereiro
do 1033, um subscritor,
do exército, de 10.000;5.
No mesmo ano roduziram
subsídios
6 subscritores,
sendo 4 do exército o 2 da armada, a saber:

De 10.,000$

S

'g

.."~

5.0001.
Para 10.000$ .

Para

Soma
(a) Falecou

d

...
-<

.~

~~
...

"' ---- "'
-2
1
-

-

2

2

1

2

'O

"8...

-<

I

Soma

s

'"
...

."K

-1-"'
(a)1
2
_-1_2
1, 4

..

'O

"8
:;:

!
o
E-<

-- -2

4.

2
2

6

om 1938.

reduções
rosultou
n deminrüção
do 50.000S
subscrito, sondo de 1.807680 (3,62 por conto)
dominuíção da cotização anual.

Destas
do capital
ti.

..

'"E!

I
..

Do 20.000,$
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Foram reduzidos
em H)38 os suhsídios a 7 suhscritores, sendo 6 do exército (4 do subsídio do 10.000~ e
2 de 5.000:5) e 1 da armada (do subsídio de 1O.()(10,~),
nos termos do artigo 23.° do decreto com fõr,a de lei
n.? 22:H)9, do 15 de Fevereiro de 1933, do que resultou
a deuiiuurcão de 3G.100t5 das respousabilidades
do Cofre
e a ele 8331540 da cotização anual (~,31 por cento).

Readquiriram direitos cm 1938, nos termos do urtigo 24.° do decreto com força de lei n.? 22:199, ~ subscritores, um elo exército, do subsídio de 20.000;.'), e outro
da armada,
do de 10.0005, resultnndo o aumento de
26.212-5 das responsabilidades
do Cofre, e o de 943-520
da cotização anual (3,f)\) por conto do aumento das respo nsabilidadoa).

':5

Os papéis de crédito existentes cm 31 de Dezembro
do 1938 constam do mapa n.? 2, com indicação do preço
por que foram adquiridos o com (plP figuram no balanco,
o com menção do 8(>1l valor pela última cotação de Hl38,
assim como o respectivo rendimento
no mesmo ano.
Adquiriram-se,
em H)38, 9:3f> obriguções do empréstimo
consolidado
de 4 por cento, de 10:34-,do capital uominal
total do 935.00015, por 90ô.84~)~, do que resultou
o
aumento do juro anual
de :30.3:30·), deduzido o imposto
de sucessões e doações. Não foram adquiridos
mais
títulos, e por isso figura oxcepcionulmcnto
elevado no
balanco a couta do depósitos à ordem (-!14.~ü;);») por
ser muito alta, quando foi ocnsiâo de colocar capital,
a cotação dos títulos, resolvendo,
portanto,
o conselho <le administração
aguardar
mais vantajosu
oportunidade.
As 3:800 obrigações
da Companhia dos Caminhos de
Fprro do Norte de Portugal,
2.a série, linha da Boavista à Trindade,
e as 680 obrignções da mesma Coml>1l11hia, :3.a série, linha da Senhora
da Hora à 'I'rofa,
titulos de 7,5 por cento, que o Cofre possuía, foram trocII,tla8 por 4:480 obrigações da mesma Companhia,
do 5
por cento, conforme o disposto no decreto-lei n." 27:570,
de 1;) de "Março do 1937. Destas 4:480 obriguçõos foram
roemholsadas
por sorteio 80, no valor nominal total de
8.:00015, quantia em que ficou por esta operação reduZido
capital empregado
om títulos, correspondendo
Il esta redução
de capital a do 400:5 do rcspoctivo juro
anual.

°
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Do mapa n.? 3 constam os 87 subscritores
cujo falecimento se conheceu em 1938, com indicação elas idades
com que faleceram e das causas da sua morte, classificadas segundo a nomenclatura
abreviada adoptada pela
Convenção Internacional
de 1929.

Em 1938 reverteu para o Cofre, nos termos do artigo 35.° do decreto com força do lei n." 22:199, a quantia de 1721580 de cotas pagas por um subscritor falecido
em Junho de 1937, quantia a restituir nos termos do artigo 11.° do citado diploma, mas não reclamada;
e reverteu igualmente
para o Cofre a quantia de 2.0JOt$10,
de saldo da conta de uma benoficiária de rondas vitalícias falecida em 1938.
Verifica-se pelo balanço técnico do Cofre referido a 31
de Dozembro
de 1938, junto a ôste relatório,
que a reserva matemática
apresenta o superavit de 1:680.558~5-L
Como o número de subsídios de 20.000t$ pagos continua aumentando,
e resultando
das baixas taxas de juros
dos titulos em que por lei tõm de ser empregados
os
fundos do Cofre, a necessidade,
a que tem sido feita
referência em relatórios
anteriores,
de so reduzir a taxa
de 5 por cento fixada para o cálculo elas reservas matecom fôrça do lei
máticas
no artigo 39.0 do decreto
D.O 22:199,
de 15 de Fevereiro
de 1933, o que aconse
lha que so dê à reserva matemática toda a possível solidez, o conselho ele administração
entendeu
que o saldo
verificado
devia destinar-se,
nos termos do artigo 40.0
elo citado decreto com fôrça de lei, a reforçar a reserva
matemática.
Lisboa,

25 de Março de 193U. -

O Conselho

de Admí-

nistração : Latz Augusto Ferreira l.lw·ti/ls, w'neral, prosideute ; J "úgUio Aurélio Ileurtques dos Santos, coronel,
vice-prosidonto
; J01'_qe Augllsto Rodrigues, coronel, vogal; Jaime Vilar Iiibeiro de Meneses, tenente-coronel,
vogal; :Mignel Tauures Blanco, major, vogal tesoureiro.
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MAPA N.· 1

I Porcontugem
Número
clu

.Anos

--

::l

i

1925
1926
1927
1928
1929
19:~0
1.931
1932
1933
1934
193!)
1936
1937
1938

subsct-ltu re s
Iulectdos

Quantias
com
que conu-ibu lrarn
para o Cofre

I

Irnpor tânclus
dos
subs id lo s pagos

CO~~I'i.

buY(;ão
\ cm
rotucão
nos
subsídias

Diferonça
subsídios
o a
conr rtburçüc
co n-aspoudeute

entr-e

I

---

5
51
37
62
63
49
61
59
67
58
78
6\)
85
87

--

831

10.000$00
897~10
13tooO$00
15.161~50
151.000$00 I
21.6fi7~20
361.000$00
55.26K~70
477.000$00
72.160$G5
442.000~00 I
67.623$40
539.000$00
98.3-tO$9:í
510.000$00
115.285$30
582.163$00
139.756$liO
484.841$00
126.261$66
787.7/)7$00
23'\.608~60
239.0'i6.,'565 «(t) 81fí.000ffiOOI
294..1-')5$80 (b) 1:000.207$00
1:015.000$00
336.30/)$10
7 :372.268.100

1:820.549$21

8,97
11,31
16,02
1/),31
15,01
1fí,30
18,2fí
21,3!)
23,99
26,04
29,91
29,33
2g,40
32,18

!).102~90
118.838$50
129.332~80
305.731 $30
404.839$35
374.::176$60
4.40.659~05
42-1.714.$70
"42.706$40
358.579$34
552.148$40
575.943$35
706.051$20
708.G94$90

21,69 5:551.718,579

Re.capitulação
.

7:372.268$00
1;820.519$21

feren çtt

5:;)51.718$79

Subsídios Icgarlos
Coutributção
correspondente.
]) I

(a) Desta
(b) Idem,

pc r t ân ci a foi eouvertidu
Idem, idem, "do 15.000,~.

lm

om rondas

ví

tal icias a do GO.OOOr~·
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MAPA

Valor nominal
Qlianti~

Espêc le

c adcs

Por unidade

62fJ

Obrígaçu,'s
do fundo de 5 112 por
couto
de 1D3:3 (Colltiolí,!ado-

1933). certitiea.lo
1:781

OlJrí"a('ul'~

(la~o'do
1:227
7.G\lO
4:043
·j:480

Total

11.°

9:892

d,) oiuprúst.imo
.t J/" por cento

...

1.000$00

625.000$00

:

1.100;00

HMl2.100~OO

I

1.000;00

1:227.000~OO

I

1.000;00

7:G90000~W

i

1.000$00

4:043.000pOO

conso li-

do 1\)31,

('(:rti Ii"ado II." ·J0. . . . . . . .
Ob "ígaçõus
<lo CIII prúst.imo cOIl8.)1 ídado d" 4 112 por couto de 1\:133,
c!'rtífl(·a.lo
11.° 200
OlJl'jga~uc"
do emprést.imo
consolidado de ·1 por ccnto de 193*, ccrtifica.lu
II o 03
Ob riguçõcs do em prést.iuto consolidado do :3 :1/1 ]l)r cento de 1936,
cor t ifica.lo II." :.!O
Obrigaçõe s d~\ Companhia
dos Caru inhos ,tu Ferro do No rte do Portugal
(a)

100$00

---

44~.OOO~OO

....

1:):995.400..,00
(a)

Hvru

E,~tHs i.!hl'ig:H,'ih·s fOI':l1l1 I'Pl','lhitla~,
~l '1I'ofa),
de 7 li, p01' couto, ,. das

OfJ8t:l'l'aç(ru.

23G.6v0,590.

Ve rlücu-se

f10~ t('rmos do Ilü(,l'L'tn',ll'i n.?
3:HOO oh1'ig'w,'ill'-" da i.'\ :-jl"!'itl

27:570, de ]5 tlo Mnl)~
[Huha du BoadstU :~

quo o valor dos t ít u los lwla última cOttU;ilO do lU38 (15:7-j3.77~$)

2.' Sél'ie
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Valor do compra

--dado

986p() O

Valor pela última cctação

-Total

616.812i$50

Roud ímcuto
cru lJ;18

Por unidado

1.057 ~O()

Total

32.(;56$20

GGO.G25~00

1.100$()8(25)

1:a61.152.~8()

1.145~00

2;Ol2.680$00

8K.fíi3t10

997(,7 6(51)

1:22 L 257 ~80

1.027 iPOO

1:2liO.129iPOO

52.4í4$20

~8.s8 1(20)

7:373.2G5,sOO

977iPOO

7:513.130$00

271. 272,$50

8(20)

3:879 ..j90;P00

()38~OO

3:792.334~OO

144.03U70

ií(8()

42().0001P00

10G.~OO

l7-1.880$00

---

I
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lií:487 .078~1()

2:!.4!10$OO
li 11.:.1(;7J)70

lf);74:1.77dI!iOO

~~i.r~~~~J cm trocu das GRO olJrifttH::t'H'S (la tuuvmn CumpAnhia,
e), úo 7 /, pur conto, (jUO O Co rru posJo'lIia.
OleeI
to o valor do ccuiprn
dos mesmos
t ltulox,
POl' que
cu trnm

:.l.1i sér-Ie (Iíuhu
110

bal

anço

da ,sllllllora

(lú:.fti7,Oj'~1jl0)

ela
OU}
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MAPA
Mapa das causas de morte dos subscritores

a que se refere o relatório,
adoptada pela Convenção

Causas de morte
26 32 38 40 41 43 44 '15 16 47 48 4n 50 51 52

-10- Tuberculoso

do aparelho

respiratório.
. . . . .
Outras doenças infecciosa,
e parasitárias
15 Cancro e outros tumores
malignos .
16 Tumores não malignos ou
cujo carácter
maligno
não foi especificado
. .
18 Diabetes
. . . . . . . .
22 Hemorragia
cerebral, embolia ou trombose cerebral
24 Doenças do coração
25 Outras doenças do aparelho
circulatório.
2(3
Bronquite.
.
27 Pnouruon ias .
28 Outras doenças do aparelho
respiratório,
excepto
tuberculose
31 Doenças do fígado c das
vias biliares
32 Outras doenças do aparelho
digestivo
33 Nefr itos ..
39 Senilidade
40 l'IuYcídio
42 Morte violenta 011 acidentai, excepto surcídío ou
homicídio.
4:3 Causas não especificadas ou
mal definidas

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

~I--

1 - - - - 1 - -11 - 2 1 _
I

14

Totaie

- - 1 1 -

~...

- - 1
-

-

-

-

I

- - - -, -

-

-

-

-

- -

- _

-1_- --

i 1 = 1 1 = 1 11= =
-

- - 1 -

1 - - 1 1 - - - - -
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N.· 3
classificadas
Internacional

segundo a nomenclatura
de 1.929

abreviada das causas de morte

'"o

Idades

com que fatecernm

'".~<>,,-o
~E
abJ)
-e
""
0<>"
.,.. e
"O

53 [,1

-,-

55156 ! 1

5+1\62163

-1_1_-

_,_I_-

51 58

6~ 16.i 66 I 67 68 6!)

70 71

-I-

-,-

-I-

- - -

-!-

-,1

1
,
I
- - 1 - - 1 -I- I - I - - - -1- 1 - - - - -' -

-

1
::i

-

2

c.

- - 1
I

-

1 - - 1,-

-

-

-

-

-

1
- - -1- - - - _1- - - - - - - - -1,- - 1 -'I - - I

I
1'-

11- - 1 - - - - -

-

1

-

----2
-- - I- - I- -

-

-

-

~

- 1

I~
-11

- - - I-

-

-

-

11;)

1:13

-

- - -

- - - - I

-

.-

-

-

-

-I-

--

I
,-

,

~I~ -!-i-

-

-1- - -

-

-

1

I

-

-

=I~I~I=

-/-

-

~I~:~_!
-

-1-

- - -

I
- -

-'I-

I
"
i>

-I-

10
18
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XI- ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacaturas do magistério

Nos termos do artigo 13.° do decreto 11.°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
H.O 6, V' série, de 15 de Junho
de 1927), e em harmonia com o disposto no decreto n." 29:155 (01'dem do
Exército n. ° 9, La série, de 8 de Dezembro de 1938), e
para efeito do respectivo provimento, faz-se público que
pelo conselho de instrução foram declarados vagos os
lugares de professores adjuntos do grupo constituído
pelas:
22. a cadeira - Resistência de materiais. Estabilidade de construções. Betão armado.
26." cadeira - Hidráulica geral. Máquinas hidráulicas. Hidráulica urbana e agrícola.
27. a cadeira - Pontes. Túneis. Trabalhos marítimos
e fluviais. Portos.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
condições
prescritas no artigo 2.° e seu § único do
regulamento para o provimento dos lugares do magistério da l~scola do Exército, aprovado por decreto
n. ° 13:764:, de 13 de Junho de 1927 (Diá1'io do Gooêrno
H,O 121, 1.<1 série, de 13 de Julho de 1927).
;lS

Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 8 de Junho de 1939,
as suas declarações feitas em papel selado e dirigidas ao
comandante da Escola, instruidas com os documentos a
que se refere o artigo 3.° c seu § único do citado regulamento.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1939.- O Secretário,
Belmiro Attgusto Vieira Fernandes, capitão de infantaria.
[Pub ll cudn no Diá/'io do GQvêrno n.? 81, 2." sõrlo, do 12 de \1)1'l1 ,16 1939).
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Obituário

1918
Setembro
Outubro

11 - Aspirante
a oficial miliciano
médico,
Manuel de Miranda Floripes.
1:1- Aspirante
a oficial miliciano
médico,
Nicolau Cabral Coelho de l\relo.

licenciado,
licenciado,

1939
.Iaueiro
;\Iarço
»
»
»

»

Abril

15 - Alferes miliciano médico. licenciado, -Ioão Burral
Caruacho.
'
2 - Alferes mi liciano médico, licenciado. José Ubaldy
da Silva Oliveira.
14 - General reformado António J ,opes Soares Branco.
25-'fenellte
reformado, inválido de guerra, José Augusto Casquilho Faria.
28 - Corunel. lia situaeão de reserva. Manuel da Conceição Sitva.
.
.
31- Capitão, na situação de reserva, João de Araújo
Pissarn.
31- Capitão reformado Custódio Rodrigues.
6 - Capitão farmacêutico,
em disponibilidade,
Júlio
Augusto da Cruz.

Rectificações

Na Ordem do Exército 11.° 5, 2.' série, do corrente ano, p. 196,
l. 16.', onde se lê: «Machado», deve ler-sr.: «Malhado: P: 271,
1. 22.', onde 'ir lê: «Tnvares», deve ler-sr: «Alvares».

António de Oliceira Salazar,
Está conforme.
() Ajudan te Gcncral,

MINI5 TÉRIO DF\ GlIERRF\

Ordem do Exército
2.&
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9 de Maio de 1939

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 irem à Itália em missão de serviço público relacionada com o plano de rearmamento do exército:
Capitão de infantaria,
u.? 1, Raúl Ferreira
Capitão miliciano de
especial, da Direcção
de 1\1eloSoares.
Tenente de infantaria,
nio dos Santos.

do batalhão de metralhadoras
Braga.
infantaria, do extinto quadro
da Arma de Infantaria, José
da Escola do Exército, Antó-

Além das despesas com transportes, será feito aos referidos oficiais, a titulo de ajuda de custo, o abono diário de ! 2-10-00, tudo pago pela verba constante do capítulo :?5.o, artigo 66\).0, do orçamento do Ministório da
Guerra para o corrente ano.
Ministório da Guerra, 20 de Abril de 1939.-0 SuhSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Não eareee do visto ou anotação do Tribunal do Contas).
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Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear o capitão de artilharia, do
grupo de defesa submarina de costa, Francisco Freire de
Matos para ir à Alemanha em missão de serviço relacionada com o plano de rearmamento do oxórcito.
Além das despesas com transportes, será feito ao referido oficial, a título de aj Ilda de custo, o abono diário
de ;t 2-10-00, tudo pago pela verba constante do capítulo 25.0, artigo 669.0, do orçamento do Ministério da
Guerra para o corrente ano.
Ministério da Guerra, 22 de Abril de 1939. - O SubSecretário de Estado da G uerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Nno carece do visto ou anotação do Tribunal do Contas).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n." 3:259, de 22 de Julho de

1917, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, conceder a pensão diária de
ao primeiro cabo Miguel de Almeida, n." 1:317 da
tinta 6. a companhia de reformados.
Ministério da Guerra, 20 de Março de 1939. delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Se-retúrio
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

tllGO
exPor
de

(Visada pelo Trfbunnl
do Contns em 18 de A br.i l do 1930. Nilo
são dovldos emolumentos,
!lOS tormos do decreto n.? 22:~57).

Nos tormos do decreto n.? 16:070, do 2ô do Setembro
de Hl28, manda o Govôrno da República I'ortugucsa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Alzira Adelina
Machado Moreira, órfã do capitão, na situação do resorva, António Augusto Machado Moreira, a cota parte
do subsídio mensal que ostá percebendo sua mui, D. Maria
Adelina Moreira, no quantitativo de 1HM27.
Ministério da Guerra, 3 de Abri! de 1939. - ror de·
legaç;ão do, Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada po!o T'rl bun nl do Contas 0111 18 do Ab r-ll do 1030. São.
dovldos omolumolltos,
nos tormos do doe roto n .? 2~:257).
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Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govõrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Alzira da Glória Honório, órfã do alferes reformado António Ilonório, a reversão da cota parte do subsidio mensal no
quantitativo de 140,$09, em virtude do falecimento de
sua mãi, D. Maria da Glória.
Ministério
da Guerra, 12 de Abril do i939. - Por
delegação
do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de

Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Ab rfl de W3J. Nilo
são devidos emoJumon tos, nos termos do decreto n. o 22:257).

N OS termos do decreto n. o 16:070, de 25 de Setembro
de 1028, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Aida Sárria
Marques do Couto, órfã do major reformado Celestino
Marques do Couto, a reversão da cota parte do subsidio mensal no quantitativo de 119~27, om virtude do
casamento de sua irmã D. Maria de La Salette Sárria
Mar ques do Couto, realizado em 26 de Janeiro do corrente ano.
Ministério da Guerra, 15 de Abril de 1939. - Por
delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 21 do Abril do 1939. Nilo
são dovidos omolwnentos, DOS tormos do decreto n.o ~2:257).

II - RECURSOS
Ministério da Guerra - I.a Direcção GeralPaI"

2. a Repartição

decretos de 19 de Abril findo:

Nega(lo provimento ao recurso n.? 2:52J, interposto perante o Conselho de Recursos polo major de casalaria Francisco José Cardoso Cabral do Quadros, contra a sua preterição cm antiguidade pelos majores da
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Monte Falco Pereira, por SOl' manifestamente
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César do
ilegal.

Negado provimento
ao recurso 11.° 2:475, interposto porante o Conselho do Recursos pelo capitão de cavalaria, actualmente
major, Francisco
José Cardoso Cabral de Quadros, por se julgar preterido na promoção
ao pôsto de major por dois capítãis mais modernos da
sua arma, por carecer de fundamento legal.
Rejeitado o recurso n." 2:530, interposto
perante o Consolho de Recursos
pelo capitão, na situação
de reserva, Francisco
Pereira de Barros, contra o despacho
do Ministro da Guerra, de 10 do Agosto do 1038, que
lho indeferiu um requerimento
em que podia o segundo
aumento de 10 por cento sõbro o sôldo, por não podor pronunciar-se
sobre o assunto.
Rejeitado o recurso n.? 2:5:?5, interposto
porantc o Conselho de Recursos 1)(\]0 tenente miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, Francisco
António N unos
de Carvalho,
em serviço na colónia de Angola,
e
actualmente na situação do 1'eS01'\'a, contra o despacho
do Ministro da Guerra, do 10 de Agosto do Hl38, que
lhe indeferiu um requerimonto
em que pedia o terceiro
aumento de 10 por conto sobro o sôldo, por não poder
pronunciar-se
sobre o assunto.
Rejeitado o recurso n." 2::)29, interposto
perante o Conselho do Recursos
pelo tenente do serviço de administração
militar Manuel Afonso do Paço, contra o
despacho
do Ministro da Guerra,
de 17 ele Janeiro
de Hl39, que lho indoforiu um requerimento
em que
podia que fõsse rectificada
asna
colocação na lista
geral de antiguidado,
interculaudo
imodiutamente
à direita do tenente do mesmo serviço Joaquim Bouvida
Salvado, por ter sido interposto fora do prazo legal.
Dado provimento
ao rocurso n. ° 2:49G, interposto
perante o Conselho de Rocursos pelo tononto, na situação de reserva, Manuel Murciano, contra o dospucho
do Ministro da Guerru, do 17 de Fevereiro
do 1038,
que lhe 'indeferiu um rcquorimnnto
em que podia para
lho ser incluído na liquidu,ão
da sua pensão do reserva o aumento de 100 por conto no tompo do ser-

2,' Série

ORDEM DO EXERCITO N,o 7

341

viço que desempenhou
nas operações
do Norte do
Pais, de 18 de Março a Hl de Agosto de 1912, nos
termos do decreto n.? 11:374, do 22 do Dezembro de
1925, por ter fundamento logal.

Por decreto de 21 de A~rlZ findo:
Negado provimento
ao recurso n." 2:504, interposto
perante o Conselho de R0CUl'SOS pelo capitão miliciano
de artilharia,
licenciado, Raúl Narciso da Costa Guímarãis, nos termos do artigo 34,,° do regulamento
do
mesmo Conselho, de 12 de Agosto de 1937, em que
rocorrin
do despacho
ministerial
do 30 de Julho de
1938 que indeforiu um requerimento
em que pedia a
inclusão do seu nome como c» pitão miliciano do q uadro ospecial da sua arma na Lista geral de antl'gui-

dade dos oficiais do exército metropolitano e empregados círis, referida a 31 do Março de 1938, por não ter
fundamento

legal.

111- MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇAo

da Guerra _I.a Direcção

Por portarias

Geral-

l.a Repartição

de 8 de Abril findo:
Adidos

:JIajor de aeronáutica,
da base aérea de Ota, Joaquim
SórO'io da Silva, por ter sido requisitado
para de semp<,ohar uma comissão do serviço dopondente do Ministório das Colónias, como director do aeroporto de Bolama, devendo ser considorallo
nosta situação dosdo [)
de Abril de 1\)39.
Tenontes:
do regimento
de infantaria
n." 15, David de
Jesus Paixão e, na situação de reserva, Manuel Duarte
da Silva,
para d~s.e~p~or terem sid_o roquisitados
nhar comissões de serviço dependentes
do Ministério
das Finanças,
na guarda fisca.l, devendo ser considerados no-ta situação,
rcsprctlvamento,
desde 29 do
Março do 1939 e 1G de Junho de 1938.
'l'enento,
do r<,O'imento de sapadores
mineiros,
Jorge
L uiz 'rodes chi Spabra, por ter sido nomeado para de-

v
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sempenhar O cargo de assistente do laboratório fotográfico da Escola do Exército, nos termos do n. ° 11. °
do artigo 10.° do decreto n.? 18:883, de 27 de Setembro de 1930, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Janeiro de 1939.
(Anotadas

pelo 'I'rtbunal

do Contas

em 25 do Abril

de 193n).

Disponibilidade

Tenente-coronel de infantaria, adido, Alfredo Ferreira
Gil, que de regresso de comissão militar no 'ilIinistério
das Colónias se apresentou em 3 de Abril de 1939_
Major de infantaria, adido, Gastão Ribeiro Pereira, quo
de regresso de comissão civil no ~Iinistério do Interior so apresentou em 1 do .Abril de 1939.
Capitão de cavalaria, adido, .António Inocêncio Moreira
de Carvalho, que de regresso do Ministério do Interior se apresentou em 20 de Março de 1939, por ter
deixado de prestar serviço na policia de segurança
pública.
(Visadas 1'010 Trlbunal
do Coutas, com a anomção do não serem
dovidos

emolumentos,

nos turmos

do decreto

n.? 22:257).

Reserva

Capitão, do batalhão iudependonte do infantaria n.? 24,
Inácio Carreiro Gaspar Teixeira, 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 de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Março de 1939.
(VIsada pelo Tribunal
do Contas, com a nno taçâo do nilo sorom
dovidos omolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Par portarias

de 10 de Abril findo:

(Anotadas

pelo Trlbunnl

do Contas

em 25 do Abrll

do 1939).

Abatido ao efectivo do exército, por ter sido promovido
a alferes médico graduado para o quadro do saúde
das colónias da Guiné e Cabo Verde,nos tormos do
artigo 1.0 da lei n,o 577, de 9 de .T unho de 191 (), que
alterou o artigo D9.o da carta do loi de 28 de Maio do
189G, o aspirante a oficial miliciauo médico, licenciado, do distrito de recrutamento o reserva n.? 18,
Gerr~úno Coutinho de Campos Monteiro, devendo ser
considerado nesta situaç-ão desde 18 de Fevereiro do
1921.
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Abatidos ao efectivo do exército, por terem tido passagem ao Ministério das Colónias como facultativos, os
aspirantes a oficial milicianos médicos, licenciados: do
regimento de infantaria n." 9, Mário Navarro de Meneses; do extinto 1.0 grupo de companhias de saúde,
.José Valentiniano Araújo da Costa Correia da Silva;
do extinto 2.° grupo de companhias de saúde, Joaquim
Fernandes dos Santos Júnior e Alfredo Gomes de Pinho Resende; do extinto 3.° grupo de companhias de
saúde, Aníbal Viola, António Bonifácio de Oliveira,
José Maria Pinto e Cruz, Manuel José de Lajes Garrido, Aristides Cândido da Costa e Silva, António
Emilio de .Magalhãis Júnior, Abílio de Sousa, Mário
Alexandrino da Silva, Armando Baptista Leite Bastos,
José Maria Saraiva Aguilar e Avelino Manuel da Sil va;
da extinta L." companhia de saúde, António Barata
Salgueiro; da extinta 4.& companhia de saúde, Josó
Maria Seita Machado e João Carlos Grill da Costa
Leal, devendo ser considerados nesta situação os dois
primeiros, do sexto ao décimo primeiro e o décimo
oitavo desde 24 de Janeiro de 1917; o terceiro e o
décimo segundo desde 17 de Junho de 1910; o quarto
desde 2-i de Junho de 1910; o quinto, o décimo sexto
e o décimo sétimo desde 23 de Janeiro de 1917; o
décimo terceiro e o décimo quarto desde 23 de Junho
de 1910 e o décimo quinto desde 26 de Junho de 1910.

Por portarias de 15 de Abrii findo :
Supranumerário

Tenente médico, adido, com licença ilimitada, Ricardo
Horta Júnior, que se apresentou em 4: de Abril de
1939.
(Visada pelo Tribunal
do Contas, com a anotnção do sorom devidos emolumoutos,

nos tormos do dscroto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano médico, licenciado, da B.a companhia
do saúde, J 0110 José da Conceição Camoesas, nos
termos do § 3.0 do artigo G 1.o do decreto n. o 12:017,
do :3 de Agosto de 192ô, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
13 do Março do 1939.
(Anotada

poJo Tribunal

de Coutas

cm 25 de AbrJl do 1939).
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Baixa do serviço

Capítâis
milicianos
médicos de reserva
Alexandro
da
Silva Bastos e Calisto de Sousa Brandão,
por terem
atingido o limite de idade, nos termos do § 5. o do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 25 e 26 de Março de 1939.
(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

do Contas

om 25 do Abrtl do 193~).

de 22 de Abril findo:

Abatidos
ao efectivo do oxórcito, por terem tido passagem ao Ministério das Colónias como faeultativos,
os
aspirantes
a oficial milicianos
médicos,
licenciados:
do extinto 1.0 grupo de companhias
de saúde, José
Joaquim Gonçalves Ribeiro e, ~lo extinto 2.0 grupo de
companhias de saúde, Vergílio Oscar dos Santos Mota,
António Rodrigues
da Costa e Antero Antunes
do
Amaral,
devendo
ser considerados
nesta situação,
respoctivamente,
desde 16 de Junho de 1018, 17 de
J unho ele 1910, 25 de Janeiro
de 1017 e 16 de Fevereiro de 1924.
(Anotada

polo 'I'r-ibuu al do Coutas

em 1 do Maio do 1~3~).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, António Ferreira,
que de
regresso
de comissão militar no Ministério das Colónias se apresentou
em 31 de Abril de 1939, preenchendo vaga no respectivo
quadro.
(Visada polo Trlhunal
do Contns, com a nnotnçllo do nilo sorom
devidos cmoíumamos,
nos termos do decreto n.o 2t:257).

Adidos

Capitão, do regimento
de infantaria
n.? 21, Artur VeIosa Machado, por ter sido nomeado professor
da Escola Central de Sargentos
por portaria
de 16 de
Março último, devendo ser considerado
nesta situação
desde 13 de Abt-il ele 1039.
Tenente! na situação ele rosorva, Albano Rehôlo Nunes
Ferroll·a,. p~r ter sido requisitado
para d esompenhnr
uI?a connssno do serviço dopcndonto do Ministéric
das
Finanças,
na guarda fiscal, dovondo sor considerado
nesta situação dosdo 10 de Abril do 1039.
(Anotadas

poto Tribunal

do Contns

om 1 do Maio do 193~).
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Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Hermano Diogo <la Cunha,
quo do regresso do Ministório do Interior se apresentou em ~O do Abril de 1939, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Capitão de artilharia, adido, Joaquim dos Santos Barata,
que de regresso de comissão militar do Ministério das
Colónias se apresentou em 17 de Abril de 1939.
(Visadas polo Tribunal elo Contas, com II anot ação do não sorom
devidos ornolumontos, nos termos do docrot o 11.° 22:257).

Reserva

Coronol de infantaria, do distrito do rocrutamento e reserva n.? 2, Pedro de Azevedo Cruz e tenentes-coronéis de infantaria: no quadro eh arma, Alberto Ilorculano de Morais; do regimento de infantaria n. o 11,
Artur de Vasconcelos o, do distrito de recrutamento
e reserva n. ° 12, Artur Maria Sarmento Rodrigues,
nos termos da alíuea b) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:-104, do 31 do Dezembro do 1937, por terem
sido .i ulgados incapazes do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação o primeiro desde 3 de Abril e os restantes desde 31 de Março elo 1939.
Capitão, do regimento do infantaria n." 14, Manuel Alexand rino de Figueiredo e tenente, do batalhão de caçadores n.? 3, Joaquim Botelho, DOS termos da alínea a)
do artigo 1.0 do decreto-lo i D.O 28:404, de 31 de Dezemhro de 1937, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente desde 8 e 13 de Abril de 1939.
rl'en('llto' do infantaria, adido, em serviç-o no Ministério
das Colónias, J osé ~laria de Lima e Lemos, nos termos
do ar ti ao -1.° do decreto-lei n, ° 28:402, de 31 de Dezomhro'" de 1937, sem direito a pensão, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 do Abril de 1939.
Tenente do serviç-o de administrur:ão militar, do batalhão
do cuçadores n.? 2, João Baptista Repenicado, nos
termos da alínea b) do artigo LOdo
decreto-lei
n. ° 28:404 de 3 t do Dezembro de 1937, por ter sido
julgado in~apaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecç-ão, de\'ondo ser considerado uosta situação
desde 13 de Març-o do 1939.
(Vis~dns pelo Tribunal do Contas, com fi nnot ação do não serem.
dovidos emolumontos, n08 termos do douro to n,? 2~:257).
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IV - PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra _La Direcção

Garal-

2,a Repartição

Por portaria de 10 de Dezembro do ano findo:
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Maio de 1939. São
devidos emolumontus,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Adido

.:Major, o capitão de aeronáutica,
adido, em serviço no
Míuistério
das Colónias,
Carlos Marques Mugalhãis,

Por portaria

de 8 de Abril findo:

(Visada polo Tribunal
vídos emo lumeutcs,

de Contas, com a nnotnçâo de serem do.
tormos do docroto n.? 2:.!:257).

1I0S

2." companhia de saúde

.Alferes miliciano médico, licenciado,
o aspirnntc
a oficial miliciano médico, licenciado, Júlio Jorge Gouveia,
nos termos da alínea a) o § Lu do artigo 35.0 e § 1.0
do artizo 37.0 do decreto n.? 21:3G5, de 22 de Abril
do 1932, contando a antiguidade
desde 1 de Nevembro de 1936,

Por portarias

de 10 de Abril findo:

(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anctncão de sorem dovidos cmolumontos,
nus tormos do decreto .n.o 2~:257).

do artigo 2,0 do decreto-lei n. o 2D: 156, de
de 1038, contando a antiguidade
desde
1 de Dezembro do 1938:
Nos termos

19 do Novembro

Regimento de infantaria

n.O 14

Tenente
miliciano
de infantaria,
licenciado,
miliciano de infantaria,
licenciado,
Abílio

o alferes
Luiz Fer-

reira.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

'Tenente miliciano do artilharia,
liconciado, o alferos miliciano do artilharia,
licenciado,
José Sevoriano
da.
Silva Mendes Vilas Boas.

2.' Série
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Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.v 4

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, João Manuel Vieira
Pereira.
3.' companhia de administração militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, o alferes miliciano do mesmo serviço, licenciado, Duarte de Almeida Loureiro e Vasconcelos.

Nos termos da alínea a) e § LOdo artigo 35.0 e § 1.0
do artigo 37.0 do decreto n. o 21 :365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Novombro de

1938:
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n. ° 3

Alferes miliciano veterinário, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano veterinário, licenciado, António Lemos
Panasco Alves de Sousa Gomes.
I.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Alexandro Manuol do Figueiredo, João do Sonsa Brogueira e J osé
Maria Ruano.
3.' companhia de administração militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
liconciados, os aspirantos a oficial milicianos do mesmo
serviço, licenciados, António Morais Maia, Fernando
Vasconcelos o Sá, Manuel Lourenço Diniz da Silva,
Alberto Marta Louro, Aníbal de Magalhãis Júnior,
António José de Melo e Raúl Rodrigues Cerqueira
Afonso.
Por portarias de 115de Abril findo:
(Visadas pelo Tribunal
vldos emolumonto.,

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

DOS

Regimentode infantaria

D.O

9

Coronel, comandante, o tenente-coronel, do rogimento
do infantaria n/ 8, Joaquim Peixoto Martins Mendes
Norton.
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N.o 7
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n.O 18

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, José Rodrigues Coelho, nos termos do artigo 2.0 do decreto n." 19:156,
de 19 de Novembro de 1938, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1938.

P01'

portaria

de :31 de Abril findo :

(Visada polo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Contas, com a anotação de sorem
DOS lormos do docroto u.v 22:~57\.

Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.0 e
§ 1.0 do artigo 37".0 do decreto n.? 21:305, de 22 de
Abril do 193:?, contando a antiguidade dosdo 1 de Novembro de 1938:
Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Luiz Avelino
IIenriq ues.
Regimento de infantaria

n.O 18

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Manuel Luiz de Medeiros e Câmara e Francisco José
Figueira do Sousa.
Regimento de cavalaria n. ° 8

Alferes miliciano veterinário, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano veterinário, licenciado, Olímpio dos
Santos Silva.
2.' companhia de saúde

Alforos miliciano módico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, Álvaro Augusto Mendos dos Santos Madeira.
3." companhia de saúde

Alforos milicianos médicos, licenciados, os aapirantos a
oficial miliciuuoa módicos, licenciados, Bernardino dos
Santos Freire, Avontino França Xavier de Basto e
Augusto 'I'amagnini.

20" Série
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3." companhia de administração militar

Alferes milicianos do serviço de administração
militar,
licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do mesmo
serviço, licenciados, António Vasconcelos Raposo e
João Gerardo Coutinho da Maia.

,

Por portarias de 22 de Abril findo:
(Vlsadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação de serem devi ..
dos emolumentos, 1105 termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

noOI

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Manuel Caramelo.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenento-coronel, segundo comandante, o major de infantaria Agostinho do Oliveira Baía da Costa Lõbo.
Batalhão de caçadores n. o 3

Tenente-coronel, comandante,
infantaria n.? 13, Sobaatião
Pizarro.

o major, do regimonto de
Maria da Nóbrega Pinto

Distrito de recrutamento e reserva n. o 21

Tenente-coronel,
sub-chefe, o major, do regimento de
infantaria n." 21, José de Melo Ponces de Carvalho.
Direcção da Arma de Artilharia

Capitão <lo quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Alfredo José Corroia Martins.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tonen te do mesmo quadro José Fernan des,
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 3

Tenonto miliciano do artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Afonso Maria Cabral
do Soveral, nos termos do artigo 2.° do decreto
n ,? 29:15G, de 19 de Novembro de 1938, contando a
antiguidade desde 1 do Dezembro do 1938.
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Grupo de artilharia

2." Série

a cavalo n. o 2,

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
tenente do mesmo quadro Alfredo Amado.
Depósito geral de material

Capitão do quadro dos serviços
o tenente do mesmo quadro
Sousa.

o

de guerra

auxiliares
do exército,
Augusto Rodrigues
de-

Regimento de cavalaria

n. o 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro, do grupo de artilharia pesada n.? 2, José Paiva de Almeida.
Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharia,
da direcção do serviço
de obras e propriedades
militares da 2.:l região militar, Vergllio Garcia Braga.
Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

Major, adido, o capitão de engenharia,
Joaquim Mateus Preto Chagas.
I nstituto

de Terra

e Mar

adido, professor,

Feminino de Educação e Trabalho

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,.
o tenente do mesmo quadro Manuel Gomes Coelho.
Adido

Tenente- coronel, o major de infantaria,
adido, em sorviço no Ministério
das Finnnças,
na guarda fiscal,
Herminio ReMlo.

P01'

portaria ele 26 de
(Víeadn
vIdas

.si-u findo:

pelo Tribunal
de Contas,
omotumon tos, nos termos

com fi nno tncão dó sorom dodo decreto n. o 22:257).

Escola do Exército

Coronel, segundo comandante,
fantaria, segundo comandante
de Fontes Pereira de Melo.

o tenente-coronel
ele ininterino, João Augusto

2.' Série
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Pur portaria
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N.· 7

Geral - 3.

a

Repartição

de 5 ele Abril findo :

Promovidos
a aspirantes
a oficial pilotos avidores milicianos, continuando
na situação
de licenciados, cm que
se encontram,
e coutando
a antiguidade
desde 1 de
N OVPIll bro de 1938, os i>q;uintl's soldados cadetes docentro doiustrução
e tre-ino de pilotos aviadores milicianos: u." 3/32 João Pinto Coelho, n." 7/35 Fernando
Hugo ;Um'ia O'Neill, n.? (i/30 Francisco
dp Sousa Botelho do Albuquerque,
n.? H/~-! Francisco José Anjos.
Ribeiro Ferreira,
n.? llJ:!8 Manuel Tõrros d« 1\1endonea Alexandrino,
n." ój:l1 Manuel Carlos Agrolos e
n. o 17;30 Rui Carlos de Laboreiro
da T6rre do Vale.

Por portaria

de 14 de Abril findo:

Promovido
a aspirante a oficial miliciano do infantaria,
para o regimento
de infantaria
n.? 6, nos termos do
ur tiiro 3i), ° do decreto n. o ~ I:365, de 22 de Abril de
103:!, continuando
na s itu ação do licenciado, POl que
se encontra,
o soldado cadete, do regimento de infantaria n.? 18, n.? l:037J:~8, Armando
da Silva Mourão,
contundo a antiguidade desde 1 de Novembro do 1038.

V -CDlDCAÇOES.

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

2.a Repartição

lYIinistério da Guerra _I.a Direcção Geral1'01'

portal'ia de 22 de Abri] findo :
Govêrno militar de Lisboa
Casa de reclusão

Exonprado

do comanduntl',

de reserva, o capitão
de Almeida.

para a situaçãoVicente Gouçalvos

por transitar

do infantaria

CO!._lI:lIldallte, o capitão, do re?imento
Augelo Vítor da Rih'u Laffont.

de infantaria

n.? 5"

ORDEM
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n. ° 8

Regimento de infantaria

Segundo comandante,
o tenente-coronel,
do batalhão
caçadores
n. o 3, António do Magalhãis Cor q ueíra
Queiroz, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão independente

de infantaria

de
do

n.O 23

Aspirante
a oficial miliciano, licenciado,
do regimento
de infantaria
n. o 18, Luiz de Vasconcelos
Trêpa, por
pedir.
Distrito

Sub-chefe,
Luciano

de recrutamento

o tenrnte-coronel,
Augusto Rosa.
Carreira

Tenente,

e reserva n.O 7

na

situação

de tiro da Figueira

na situação

de reserva,

Grupo mixto independente

da Foz

José

de artilharia

de reserva,

Lopes

Abegão.

montada n.O 24

Comandante,
o tenente-coronel
do artilharia,
da escola
prática da arma, Joaquim Dias Bastos, por pedir.
Hospital militar

principal

de Lisboa

Chefe interino do serviço de oto-rino-laringologia,
o major médico, do hospital
militar auxiliar
de Belém,
Américo Pinto da Rocha.

P01'

portaria de 26 de Abrtl findo :

Ministério

da Guerra - 2." Direcção Geral-

1."

Repartição

farmacêutico,
com a patente do capitão, da den. o 1 <la Farmácia
Oontral do Exército, Mário
Coelho Teixoira.

Tenonto

legação

P01'

portaria de 29 de Abril findo :
Ministério

da Guerra - 3." Direcção Geral

Serviços cartográficos

do exército

Oh.ere da ~ocção do desenho, o major, do regimento
infantmin n.? 5, Joaquim Felizardo
Adão Antuuos.

do

4," região militar - Quartel general

Ajudante
de campo do comandante
o tenente do cavalaria António Josó Ramalho
Xa~ier, ficando oxono-

2.· Série
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rado de igual cargo do comandante da 1.a brigada de
cavalaria.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Eduardo Pereira
Coutinho.
n.o·2

Regimento de infantaria

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento e reserva n." 11, António
Soares de Audroa Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n,O II

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento
de infantaria n.? 2, Henrique dos Santos Nogueira,
sem dispêndio para a Fazenda N acioual.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, Mário Rolin
Geraldes Barba.
Quadro de oficiais

médicos

Tenente médico, do 2.° grupo do regimento de sapadores
mineiros, Abílio Duarte Macedo.
Escola do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do oxército,
do regimento de artilharia de costa n.? 2, António
Coelho.
Por portaria de 1 do corrente
Hospital militar

Director,
rocção
vier.

auxiliar

mês:
de Belém

o major módico, da V' Ropar tição da 2. a DiGerai dôste ~[iIlistório, Gilberto Carrilho Xa-

POI' pOl'tw'ias

de 5 do

corrente

Regimento de infantaria

mês:
n. o 21

Capitão do serviço de administl'aç-ão militar, do regimento
de infantaria n.? 17, António Manuel da Fonseca, por
motivo disciplinar.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 7

Exonemdo de adj unto, o tenente, na situação de reserva,
Jacinto Ferreira Ezequiel.
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Adjunto, o capitão, na situação de reserva, José Rodrigues da Silva Mendes, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Distrito de recrutamento

reserva n. o 15

2

Exonerado de adj unto o capitão, na situação de reserva,
Aníbal Maneiros Dias, por pedir.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, Joaquim
Vauez Rosado, por pedir.
Distrito de recrutamento

e reserva

n.· 17

Sub-chefe, o tenente-coronel de infantaria,
arma, Alfredo Ferreira Gil.
Distrito de recrutamento

no quadro da

e reserva n. o 20

Exonerado de adj unto o capitão miliciano, na situação
de reserva, Gualtor Monteiro Alves.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, José Augusto
da Cruz.
Carreira

Adjunto, o tenente,
Caetano Gomes.

de tiro de Braga

na situação

Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
Santos Barata.

de reserva,

Firmino

ligeira n. I
O

em disponibilidade,

Joaquim

dos

Batalhão de pontoneiros

Segundo comandante, o major de engenharia, no quadro
da arma, Vergílio Gurcia Braga.
3.' companhia de administração

militar

Tenente miliciano do serviço do administração
licenciado, António Ribeiro Teles.

militar,

Conselho superior de educação fisica do exército

Exonoral]o do presidente o goneral, na situação
serva, David Augusto Rodrigues, por pedir.
Por portarias ele 6 do corrente
Regimento de infantaria

de re-

?nPS:

n. o 18

Segundo comandante, o toneuto-coronol de infantaria, com
o curso do estado maior, do distrito de recrutamento o
reserva n.? 3, Jorge Dias da Costa, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.

<,l."
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Regimento de infantaria

Capitão
serva
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n.O 19

de infantaria,
do distrito de rocrutamento
n." 19, Acácio Teixeira Lopes.
Batalhão independente

e

1'0-

n. ° 24

de infantaria

Aspiranto
a oficial miliciano,
licenciado,
do regimento
de infantaria
n.? 21, Homero Nunes David, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva n,· 3

Sub-chefe, O tenente-coronel
de infantaria,
do distrito de
recrutamento
e reserva n.? 9, Bártolo Afonso Simões,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.· 9

Sub-chefe, O tononte-coronol,
do rogimento
n.? 18, Joaquim Maria Neto.
Depósito geral de material

do infantaria

de guerra

Alferes do quadro
do grupo

dos serviços auxiliares
do exército,
de especialistas,
Hafa01 da Paz Viva.
Direcção

do serviço

de saúde

militar

Exonerado
de director
o coronel médico Vitorino de
Sousa ~[agalhàis, por transitar para a situação de rcserva.
Director,
o coronel médico, da L." inspecção do serviço
elo saúdo militar, António do ~lendonç'a Montenegro
Pinto de Sousa.
I. I inspecção do serviço

Inspector,
regional

de saúde militar

o tenente-coronel

médico, do hospital militar
n." 1, .Ioaquiiu Lopes de Oliveira e Castro.
Hospital militar

regional

ti.·

I

suo-director,
, o tenontl'-corol1olmódico,
Emílio Antunos do Va::ll'ouceloi:i.
Sub-dil'cctor,
o major médico JOtlO Ferreira
Couto Nobre.

Director

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-J.a

Por portaria de 13 de Abrilfindo

°

(A II mdn polo Trihunal

António
da Silva

Repartição

:

do Co nt ns om 17 do Ahril

do lnSU).

EXOllerUc]O do cargo do professor interino da 3. a cadr-iru
do Curso elo Estauo l\faior o major do corpo do ostauo maior Manuel Francisco ~Iarq ues Valente.
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DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-so
que foi distribuída
om 24 de Abril findo
a Lista geral de antiguidade dos oficiais elo exército 11Ietropolitano e empregados civis, referida a 1 do Janeiro
do corrente ano.
2) Tendo sido agraciudos com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha,
que lhes vão, respectivamente, indieadas, os oficiais ao dianto nomeados,
é-lhos
permitido
usar as respectivas
insignias:
Cruz Vermelha de Mérito
Tenente,

na situação

do reserva,

Eduardo

Francisco.

Cruz Vermelha de Dedicação
Tonento,
viços
Silva.

com a patente do capitão, do quadro dos serauxiliares
do exército
José Alves Corroia o

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

3) Doclara-se que os genorais J OSÓ Vítor Franco,
António Gorjão Couceiro do Albuquerque
o António Alfredo de Magalhãis
Corroia, promovidos
a êste pôsto
pela Ordem do Exército n." 5, 2.n sério, do corrente ano,
contam a antiguidade,
respectivamonte,
desdo 4 de Abril
do 1038, 8 do Janeiro o 28 de Fevereiro
do 1039.
4) Declara-se
que frcqücntaram
na Escola Central
de Oficiais, com aproveitamento,
o curso de informação
do 3.° grau, no presento
ano lectivo, os tenentes-coronéis do corpo do estado maior Salvador
de Oliveira
Pinto da França, Francisco
Aires do Abreu o J osó Filipe do Barros Rodrigues.
5) Declara-se
qno os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presento Ordem do Exército, contam a auti-
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guidade dos seus actuais postos desde
pectivameute,
lhes vão indicadas:

as datas que, res-

Infantaria

Coronéis:
João Augusto de Fontes Pereira de Melo, desde 18
de Julho de 1938.
Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton, desde 11
de Abril de 1939.
Tenentes-coronéis:
Agostinho de Oliveira
de Março de 1939.
José de Melo Poncos
e Sebastião
Maria
desde 31 de Uar<;o

Bafa da Costa Lõbo,

desde 6

de Carvalho, llermfnio Rebêlo
Nóbroga Pinto Pizarro, todos
de HJ39.

Engenharia

2\fajoros Joaquim Matous Preto Chagas e Vergílio
Braga, ambos desde 20 de Março de 1939.

Garcia

Aeronáutica

Major Carlos
de 1938.

Marques

Magalhãis,

desde

1 de Janeiro

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitãis Manuel Caramelo,
Manuel Gomes Coelho, AIfrodo Amado, Alfredo José Correia Martins, Augusto
Rodrigues
de Sousa, J osó Paiva de Almeida e José
Fernandes,
todos desde 4 de Abril de 1939.

6) Declara-se que o tenonte-coronel de infantaria, em
disponibilidade,
Alfredo
Ferreira
Gil. chegou à altura
para entrar no quadro em 3 de Abril findo.
7) Doclarn-so que o curso de informação
do 3.0 grau
da Escola Central de Oficiais, no presente ano lectivo,
termina para os tenentes·coronóis
de infantaria
no dia
(3 de Julho próximo.

8) Declara-se
que o capitão de infantaria
Francisco
JOsé Lemos de Mendonça,
que, por portaria de 25 de
~farço
último , inserta na Ordene do Exército n.? 6, 2.a sé,
rio, do corrente
ano, passou à situação de reserva, es-
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tava na situação de adido, 'com licença ilimitada, e não
colocado no regimento
de infantaria n.? 6, como foi publicado.
9) Declara-se
que os capitãis de infantaria
a seguir
mencionados
foram nomeados
para freqüentar
o curso
de comandantes
de batalhão,
que tem inicio na Escola
Prática de Infantaria
em 7 de Agosto próximo, devendo
os oficiais nomeados
efectuar a sua apresentação
em E}
do mesmo mês na referida Escola:
Manuel de Abreu Ferreira
de Carvalho,
adido, em sdrviço no Ministério das Colónias.
Mário Júlio Jardim da Costa, no regimento de infantaria

n." 17.
Paulo Bénard Guedes, no batalhão de caçadores n.? 7.
André Corsino Pacheco,
no batalhão
independente
de
infantaria n. o 24.
Josó Gonçalves da Silva, no batalhão de caçadores n.? 2.
Francisco
Maria da Costa Andrade, professor
do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exé.rcitos de Terra

o Mar.
Raúl Sátiro da Cunha Fajardo,
na Escola do Exército.
Domingos
J osó Santos de Lemos, no batalhão de caçadores n." 8.
Armelino Almiro da Silva, nos serviços cartográficos
do
exército.
Man uol de A breu Castelo Branco, no regimento do infantaria n. ° 20.
Hearique
Augusto Perestrclo
da Silva, no regimento de
infantaria n.? 1.
Manuel Moniz de Resondos,
no batalhão
independente
de infantaria n.' ~4.
António Augusto Monteiro, no batalhão de metralhadoras
n. ° 2.
Armando
das Neves Lareher,
professor
do Cológio Militar.
Augusto Bernardo
de Freitas Júnior, adido, em serviço
no Instituto Grogrúfico
e Cadastral.
Baltasar
Simões Fer-reirn, professor do Instituto Proflssioual. elos Pupilos dos Ex6rcitos
de Terra o ~[ar.
Emílio Silva de Audrude e Sousa, no Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de 'I'erra e MuI'.
Henrique
Martins Gaivão,
no regimento
de infantaria

n.? 4.
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José. Alfredo do Amaral Esteves Pereira ' adido , em serviço na guarda fiscal.
Carlos ~upusto de Arrochela Lõho, no quadro da arma ..
José Ribeiro da Fonseca Mendonça, no roaimeuto de
infantaria n. ° 1.
o
Marcelino Pais de Figueiredo Alves, adido, em servir;o
na guarda fiscal (A).
António Correia Duarte, no hatalhão de caçadores n. o 5.
Joaquim da Costa Ferreira, no regimento de infantaria

n."

7.

António Areosa Correia da Cruz, adido, em serviço no
Ministério das Colónias.
Paulo Monteiro J únior , adido, em serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral.
José dos Santos Ferreira Júnior, no regimento de infantaria n. ° 20.
Alfredo Correia Nobre, na carreira de tiro de Lisboa.
Arnaldo Lopes Ramos, no regimento de infantaria n." 9.
Alfredo Abel da Costa, no regimento de infantaria n." 11.
Manuel Joaquim Gonçalves
Corucho, no batalhão de
metralhadoras n." 2.
Manuel Luiz Rodrigues J unqucíra, adido, em serviço na
guarda fiscal.
Laurénio Cota Morais dos Reis, na direcção da arma de
iufan taria.
Manuel Augusto de Melo Cabral, no regimento de infantaria n." 20.
David Rodrigues Neto, miliciano do extinto quadro espocial, apresentado na 4." l'0giilo militar.
l~urico Eduardo Rudriguos Nogueira, adido, no Ministório das Colónias.
Plúcido Baptista Bravo da Costa, adido, na guarda fiscal.
Aloxandre do Morais, na. direcção da arma de infantaria.
l<'ernando Augusto Abreu Gonçalves, adido, em serviço
no Instituto Geográfico o Cadastral (A).
Domingos António Bastos Carrapato Calado Branco, no
comando militar de Elvas (A).
As nomeacões acompanhadas da anotação (A) só se
tornam ofoctivus se os oficiais fi quem dizem respeito
obtiver m aproveitamento na presente escola de recrutas.
10) Doclnra-so quú os tenentes de infantaria a seguir
lnon"ionados foram nomeados para freqüentar o curso
de Comandantes de companhia, que tem inicio na. Escola
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Prática de Infantaria
em 5 de Junho próximo, devendo
os oficiais nomeados efectuar a sua apresentação
em 4
do mesmo mês na referida Escola:
Manuel de Jesus Pires, adido, com licença ilimitada, cm
Timor.
Manuel José N oguoira Leite Braga, no regimento de infantaria n.? 3.
Rodrigo Brandão
Guedes Pinto, adido, em serviço no
Ministério das Colónias.
Francisco
António de Moura Carneiro, no regimonto do
infantaria
n.? 10.
F'rancisco Robalo, no regimento de infantaria n.? Ll,
Mário Alberto
Soares Pimentel,
na Escola do Exército.
Joaquim José Bastos Antunes Ferreira,
no batalhão de
caçadores n. ° 7.
Jaime Arnaldo
da Voiga Cardoso, no regimento
de infantaria D.O 16.
Ernesto Augusto Rodrigues,
no batalhão do metralhadoras n ,? 3.
José
do Olivoira
Neto, no regimento
de infantaria
n." 7.
Armando Esteves, no regimento de infantaria D.O 19.
Afonso Jaime de Bivar Moreira de Brito Velho da Costa,
no batalhão de caçadores n." 5.
Rogério Vieira da Silva Castro, adido, em serviço na
guarda fiscal.
Francisco
da Costa Correia, adido, om serviço na guarda
fiscal.
Francisco
Solésio Padinha,
na carreira
do tiro de 'ravira.
Mário Augusto Gil, na companhia
disciplinar
de Penam acor ,
Diniz Evangelista
TOrres Júnior, no regimento de infantariu n.v I Z.
José Rodriguos Aguiocha Júnior, no regimento de infantaria n. ° 1G.
Abel do Sena Raposo, no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Torra e Mar.
Eduardo
Madeira Montês
no roaimento
de infantaria
r
n. ° o.

Manuel Pedro Rodrigues
quadro especial, adido,
Colónias.

,~

Pardal,
miliciano do oxtinto
em serviço no Ministório das
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Aires Baptista
da Costa, miliciano
do extinto quadro
especial, adido, em serviço no Ministério das Colónias.
Carlos Alves, no batalhão de caçadores n.? 7.
Afonso Eurico Ribeiro Casais, no Colégio Militar.
Licurgo António de Pina, adido, em serviço na guarda
nacional republicana.
José Teixeira
da Rocha Pinto, no regimento de infantaria n.? 6.
Justino
da Silva Moreira, adido, em serviço na guarda
nacional republicana.
Francisco
Maria Ramos e Silva, adido, em serviço na
guarda nacional republicana.
Antonio de Matos Silva Freire, na Escola Prática de Infantaria.
Cristóvão
da Ponte Carvalho, no batalhão de metralhadoras n.? 3.
Josó de Albuquerque,
no batalhão de caçadores n.? 1.
Ályuro de La Cruz Quosa da Mendes, no batalhão
de
caçadores n. ° U.
Amadeu César Lopes, na Escola Prática de Infantaria.
Luiz Castelo Lopes, adido, em serviço na guarda fiscal.
João Barroso
Lopes, adido, em serviço no Ministério
das Colónias.
João Mário Prazeres
Milheíro, adido, em serviço na
guarda fiscal.
Alberto
Moreira
Roimão, no rogimento
de infantaria
n.? 18.
Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior, no batalhão
de
caçadores 11.° 5.
Raúl Colaço de Sousa Carvalho,
adido, em serviço na
guarda nacional republicana.
António Augusto do Magalhãis, no batalhão de caçadoros n.? 3.
Gregório
de Paiva Cunha, adido, em serviço na guarda
fiscal.
João Manuel Gomes, no regimento de infantaria
n." 12.
Anibal Rodrigues
de Brito, no regimento
de infantaria

n.v 2.
António
António
•

l'Ht

das Neves Graça, no quadro da arma.
Aucusto Ferreira Vaz, no regimento de infantab

n.? 18.

11) Declara-se
Vilar Bettencourt,

que o tenente de infantaria F'loríberto
a quem se refere a portaria de 1 de
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Abril findo, insorta na Ordem do Exército n.? 6, 2.n série, do corrento ano, teve baixa do serviço nos termos
do artigo 3.° do decreto-lei n.? 28:404, e não do decreto-lei n." 28:-103, conforme foi publicado.
12) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, do regimento de infantaria n ," 5, Agostinho
José Mor-ais, promovido a êste poste por portaria de 17
de Março último, inserta na Ordem do Exérctto n.? 0,
2.n série, do corrente ano, conta a antiguidade dêste
pôsto desde 1 de Novembro de 1937, e não desde 1 deNovembro de 1938, como foi publicado.
13) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento de infantaria n.? 14, João das
Neves, foi autorizado a usar o nome do .Toão das Neves
Abreu, ficando assim rectificada a declaração 21), inserta na Ordem do Exército n. o 0, 2. a sério, do corronto
ano.
14) Doclara-se que o tenente, do regimento de artilharia ligeir'a n, o 1, J OiLO Ferreira, fica desligado do serviço
desde 17 de Abril findo, para os efeitos da última parte
do artigo 15.° do decreto-lei n.? 28:-104, de 31 de Dezembro de 1937.
15) Declara-se, om conformidade da portaria do 22 do
Abril findo, anotada pelo Tribunal de Contas em 2 de
Maio corrente, que o capitão de cavalaria, adido, com
licença ilimitada, Américo Júlio da ::)ilva Reboredo Sampaio e Melo} deixou de estar nesta situação em 10 do Foveroiro do corrente ano, continuando, porém, desde a
mesma data na situação de adido, mas em serviço no
Ministério das Colónias, por ter sido nomeado para ir
servir na Companhia do Moçambique, como chefe da
Ropurticão l\Iilitar, nos termos do decreto 11.0 11:243, de
29 de Outubro Je 1029.
10) Declara-se 'qlle o capitão do Cavalaria, adido. cm
serviço no Ministério do Interior, na polícia do securança pública, Luiz Ferroira Pinto deixou de ostar
nesta situação cm 25 de Fevereiro do corrente ano, continuando, porém, dosdo a mesma data na situncão do
adido, mas om serviço do Ministério das Colónias, nos
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n.? 13:309, de 23 de

17) Declara-se que o capitão Mário Augusto de Meneses Machado, os tonentes Américo Chamiço Dias Heitor
e Jorge da Silva Oliveira Travassos
Lopes, o os alferes
Jaime Filipe da Fonseca, José Félix Alvos Carvalhosa
e António Robôlo Neves Diniz Aiala, todos do cavalaria, e o tenente do serviço de administracão
militar Rodolfo José Branco Ló, constantes
da declaração
ln) da
Ordem do Exército n." 15, 2." série, do 1936, frcqüentaram, com aproveitamento, o curso de metralhadoras
do
cavalaria,
na Escola Prática de Cavalaria, no ano escolar de 1935-193ü.
18) Declara-se
que o brigadeiro
Hui Vitorbo Fragoso
Ribeiro, coronel João 'I'amugnini de Sousa Barbosa, tenonto-coronel
Joaquim José de Andrade e Silva Abranches e major José Luiz Supico, todos de engenharia,
que, pela Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente
ano, foram promovidos
aos actuais postos, contam a respectiva antiguidade
desde 28 de Fevereiro
do corrente
ano.

19) Doclarn-se que o tenente de engenharia,
supranumerário,
Humberto
Lopes Gonçalves
Garcia chegou à
altura para entrar no quadro em 5 do Janeiro do correu to ano.

20) Declara-se que deve ser rectificado nos rospectivos recistos de matrícula para José Correia Vasq 1I0S de
Oarvnlbo
o nome do capitão miliciano módico, líconciado, do regimento de artilharia ligeira n. o 5, J osé.
21) Declara-se que os tenentes-coronóis
do serviço de
administração
militar Josó Riheiro da Costa Júnior, Vitorino Maria Gonçulves
Canclhas
(3 Artur
Xavier
da
::\Iata Poroíra concluíram no corrente ano, com aproveitamento,
o curso de informação do 3.° grau, na Escola.
OOlltral de Oficiais.
3~) Publica-se
a relação dos capitãis o tenentes
do
serviço do administl'a('il0
militar e milicianos do mesmo
soni('o,
do extinto quadro especial, nomeados
para a
freqüênda
do curso técnico a quo aludo a alíuea b) elo
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Capitãis :
Adriano Joaquim de Carvalho, no regimento de cavalaria n. ° 8.
Manuel Carmona Gonçalves,
no regimento de artilharia ligeira n.? 5.
Carlos Augusto Pereira, no regimento de infantaria
n.? 18.
Alberto Silvano de Andrade,
na 3.8 Repartição
da
11
2. Direcção Geral dôste Ministério.
David V az da Fonseca
Aboim, adido, em serviço
nas oficinas gmais de furdamonto
e calcado.
Capitão
miliciano
do extinto quadro especial António
Luiz Caria Rodrigues,
no regimento
de infantaria
n.? 19.
Tenentos:
'I'elérnaco José Garcia, na 3.a Repartição
da 2.a Direcção Geral dêsto Ministério.
Alberto de Sousa Amorim Rosa, no quartel goneral
da 3.11 região militar.
Manuel
Gomes dos Santos,
adido, professor do
Colégio Militar.
J osó Domingos Lampreia, no hospital militar veterinúrio principal.
Henrique
Lorena Ermida,
adido, em serviço nus
oficinas gorais de fardumonto
e calçado.
J osó Maldonado
Ilorta do Vale, adido, com licença
ilimitada.
Artur Gonçalves
da Silveira, no grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 24.
Manuel Joaquim da Conceição
Silva, no regimento
de cavalaria n.? 1.
António Alves Martins Ooimbra, na 3.a Repartição
da 2.8 Direrção Geral dôsto Ministério.
Mário António Augusto
Soares Pinto, adido, orn
ser viço na Manutenção )[ilitar.
Ant.ónio. Flgueirodo
Silva, adido, cm serviço no l\rinistério das Oolónias.
Nuno de Morais Beja, na 2.a companhia do adminístração militar.
Josó Biscaia Rabaça, na Escola Prática do Administração Militar.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

365

Tenentes milicianos do extinto quadro especial:
António
de Gusmão
Mag alhãia Domingues,
na
3.a Repartição da 2.a Direcção Geral dêste Ministério.
Fernando
Ramiro de Seixas l\Iaurity, no Colégio
1\1ilitar.
Francisco
Pinto do A maral, adido, em serviço no
Ministério das Colónias.
Júlio Duarte Costa, no depósito geral de fardamento
e calçado.
Êsto curso tem inicio cm 19 de Junho do corrente
ano, devendo as autoridades
de quem dependem os oficiais nomeados
promover
a sua apresentação
naquela
Escola na véspera do inicio do mesmo curso.
23) Declara-se
que o tenente do serviç-o de administração militar, em disponibilidade,
Francisco
de Abreu
Mnlheico chegou iL altura l)arl!. entrar no quadro om
13 de ~Iarço do corrente ano.

2.J) Declara-se

que o aspirante
a oficial miliciano do
de administração
militar, da 3.n companhia
de
administração
militar, Lniz foi autorizado a usar o nome
de Luiz dos Santos Pinto, devendo portanto ser inscrito
nos respectivos
registos com êste nome.
servico

25) Declara-se
que o alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do depósito
geral de muterial
de
guerra, António Custódio do Sousa, Faria deixa do estar
suspenso das funções de serviço.
2(i) Doclaru-so
filie o tenente-C'oro~el,
rosorva
Alberto Herculano
do Morais
tando ;ef\'iço na 2. a Repartição
da L."
dêsto Ministério, depois da sua passagem

na .situação do
presDirecção Geral
àquela situação.

continuou

27) Declara-se
que 0_ ma.i~r, na situação do reserva,
Hodri<r() g 'tO\'0S Gusmão deIXOU de prestar serviço na
del(\g,~(,'iio n." b da Farmácia
Central do Exército
dosdo
25 do Abril findo.

28) Doclnra-so quo o major, na situacão do reserva,
illvúlido do ~uorra, Eduardo da Cunha Oliveira faz S01'I'i(:o no distrito do recrutamonto
o reserva 11.0 20 desde
19 do Abril findo.
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29) Declara-se

que o capitão, na situação de reserva,
Carneiro
deixou do prestar
serviço na
3. a Repar-tição da 2." Direcção Geral dêste )Iinistério
desdo 25 de Abril findo.
José

Francisco

30) Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Emídio Jacinto da Silva Coelho presta serviço no quartel
genoral
da 4." região militar
desde 1 do Março <lo
corrente ano.
31) Declara-se
que o capitão, na situaçâo do reserva,
Joaquim
da Silva Pires continuou
fazendo serviço na
2.3 inspecção do serviço de saúde militar, mesmo depois
do tor passado àq nela situação.

32) Declara-se que os oficiais, na situação de reserva,
abaixo mencionados,
são oxouorudos dos comandos das
companhias
do reformados
que lhes vão indicadas, por
estas terem sido extintas:
1.11
2."
3."
4.
6. a

companhia
companhia
companhia
II com panhia
companhia
Oliveira.

8." companhia
9." compunhia-

10.3 companhia

-

c=

-

Mauuol de Jesus llIagalhitis.
Nicolau António do Andrade.
Albano dos Santos.
'I'enonte Adriano Augusto Geraldos.
Capitão miliciano Raúl Guy da Costa
Capitão
Capitão
Capitão

Tonento
Capitão
Capitão

Manuel Lourenço Novo.
José dos Reis Lúzaro.
João Mondes do Freitas.

3:3) Declara-se
q ue o tenente, na situação de reserva,
José Lopes Abogão uprosontou-so na carreira ele tiro
da guarnição
militar da Figueira
cm 2;3 de Abril findo.

da Foz,

para

serviC;o.

:34) Declaru-so
que o tenonto, na situação do reserva,
J?ão Basílio Gravo da Costa Rosa passou a fazer sernço na Assistência aos 'I'ubcrculosos do Exército desde
24 do Abril findo.
35) Declara-so
quo o tenente, na situução de reserva,
Eduardo do Sousa V<.\loHOpresta servico no distrito de
recrutamento
o reserva n.? 12 dosdo 140 do )fal'('o d!'
Hl38, ficando aSSillll'Octificada

doo Éxércit
,L'el'a o n. O(!')a,·
v,.....

I

SOl'lO, (O

a declarueão 43) da Urdem
corrente ' ano.
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3G) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 15, Evandro
Jcão Vieira Rodrigues, promovido a ôste põsto por portaria de 8 de Março último, inserta na Ordem do Exérdto n." 5, 2.:1 sério, de 31 do mesmo mês, era soldado
cadete n.? 1:107/38 do regimento do infantaria 11.° 18, e
não n.? 1:IG1/38 do regimento de infantaria n.? 1, como
foi publicado.
37) Declara-se que os a pirantes a oficial milicianos
de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 18, Jorge
Evclino Oliveira da Cunha e Américo Luiz Pedro Nery,
promovidos
a êste põsto por portaria
de 13 de illar<:o
último, publicada na Ordem do Exército n." 5, 2.a sério,
de :31 do mesmo mês, orum soldados cadetes n.os 1::lül/HG
e 1:3iGj34:, respoctivamonte,
do regimento de infantaria
n.? 1, e não n.os 1:4:7:3 BG e 1:140/34: do regimonto do
ânfantariu n." 18, como foi publicado.
38) Declara-se
que o uspiruntc
a oficial miliciano de
infantaria,
do butalhão de oacadoros n." 6, Josó Soares
Cabecudas,
promovido
a êste pOstu por portaria
do 14:
do ilLIl'<:o último, inserta na Ordem do EJ,(J, cito n.? 5,
~.a
série, do 31 do mesmo mês, era soldado
cadete
11.° 1:-t813G
do l'(\gilllonto de infantaria
n.? 1, o não
11.° GSU,:3G do regiuiento do infantaria n ,? 5, como foi
l)ublicado.
3fl) Doclaru-se
que so chama Ricardo Riboiro , (3 1111O
Ric,lrdo Guerreiro,
corno fui p ub licnrlo , o aspirante a oficial miliciano
do infantaria,
do l'!'ginH'nto do infantaria
n." 1: promovido
a ôste posto por portaria
do 8 do
:\[ar<,'o último, inserta na Ordem do E.drcito n.? 5, :?a sérill, do :31 do mesmo mês.
~()) Declara-so que so cht~m~ .JÚlio Brandão A.Jl~aro d.o
OItYl'ira e não Albano do Oliveiru Lopes, como 10L publicado, o 'sol(latlo caddo do regilllento llo infantaria !l.0 1,
1\.0 1: l:3ü/38, promovido.a
a~pira!lt? i.L oHc.ia! miliciano
J(I illfantaria
l)anL o l'!\gLIlH'nto !lo ulfautarra !l.o 4, por
)Jortaria de ,8 dI' ~ral'\u ti'I"tllno, llIsl'rta na Urdem elo
B.t·ército n. ° 5, ~.:t :;érie, do 31 do mosmo mês.
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41) Declara-se
que se chama Vergílio José Lima Orvalho o não Vergilio José Lima Carvalho, como foi publicado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
do
regi monto de infantaria
n.? 2, promovido
a êsto põsto
por portaria do 8 do Março último, insorta na Ordem do
Exército n.? 5, 2.a série, do 31 do mesmo mês.

42) Declara-se que so chama José Andró Amaro Lopes,
e n/LO Viriato da Conceição Gomes, como foi publicado,
o soldado cadete n. ° 608/36 do regimon to de infantaria
n. o 21, promovido
a aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
para o indicado rogimonto , por portaria do 13
de )!arç'o último, inser ta na Ordem do Exército
0.° 5,
2. a série, de 31 do mesmo mês, ficando assim rectificada
a declaração 56), publicada na Ordem do Exé/'cito n," 6,
da mesma série, de 21 de Abril findo.
43) Declara-se
quo se chama Diniz Augusto de Carvalho, e não Diniz Augusto,
como foi publicado,
o primeiro sargento
da 2. a companhia de saúdo, inscrito s01
o n.? 10 na lista da antiguidade
dos primeiros sargentos
do serviço do saúde militar, publicada na Ordem do Erército n.? 4, 2.a série, do corrente ano.
44) Declara-se
que o aspirnnte
a oficial miliciano de
infantaria,
do regimento
de infantaria
n. ° 20, José Cardoso Maurício, promovido
a êsto pôsto por portaria
de
13 de :\[arç'o último, inserta na Ontem do Exército n.? 3,
2.11 série, de 31 do mesmo mês, ora soldado cadoto
n.? 1:V3f>/33 do regimento de infantaria :n.o :>, e uilo
n.? 7U9/33 do regimento
de infantaria
n." 20, como foi
publicado.

Ministério da Guerra - l.a Direcção Geral-

3,a Repartição

4;» Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
q uo, nos termos do decreto-lei n. ° 28:404:,
de 31 do Dezembro elo 1937, transitaram
para :1 situação
de reserva:
Coronel do infantaria Pedro de Azovedo Cruz, 3G.OOO:5.
'I'anonto-coronol
do infunturiu Alberto Herculano
de :'\[0ruis, 29.5Ut$ÜO. Tom 35 anos de serviço o 9 períodos.
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de Vasconcelos,

30.000~ .:
Tenente-coronel
de infantaria Artur Maria Sarmento Rodrigues, 30.00015.
Tenente do serviço de administração
militar João Baptista
Repenicado,
13.909680. Tem 30 anos de serviço.

J6) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos do § 2.° do artigo 16.° do
decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de Hl37, transitaram para a situação de reserva:
do infantaria
Inácio Carreiro Gaspar Teixeira.
20.~99620. Tem 3 aumentos, 38 anos de serviço e 10

Capitão

períodos.
Capitão do infantaria Manuel Alexandrino
de Figueiredo,
20.736;S. Tem ~ aumentos, 4:! anos de serviço e 58
períodos.
Tenente de infantaria Joaquim Botelho, 16.128;$. Tem 1
aumento, 42 anos de serviço e 30 períodos.

47) Declara-se que se chama Emídio Jacinto da Silva
Coelho, e não Emílio Jacinto da Silva Coelho, o capitão
de cavalaria,
a quem, pela declaração 57) da Ordem do
Exército n.? 6, 2.:1 série, do corrente ano, é fixada peu sl:í O
de reserva.
48) Declara-se que tem 1 aumento, 38 anos de serviço
e 1 período o tenente do cavaluria JORO da Cruz :\10ntoiro, que na declarac,:ão 57) da Ordem do Ea-ército 11.° (i,
2." série, do corrente ,lUO, consta ter 1 aumento, :n <I110S
de serviço e 1 período.

VII
Ministério

AVISOS

da Guerra - 3,' Direcção

ServiçoS

cartográficos

Geral

do exército

Do harmonia
com o preceituado
na alínea d) do arti~o 2~.0 elo l"('gulam('nÍ(1 pura a execução dos Scrvi(:os
Carto~rútico~
do Exército
(Urdem do Exército
n.? 12,
La série, de lU3~) dcclar11-se que está aberto ('onCU1'80
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para o preenchimento das vagas existentes de desenhadores dos mesmos serviços e que o concurso se realizará conforme o prescrito no regulamento para o preenchimento de vagas do quadro de desenhadores
dos
Serviços Cartográficos do Exército (Ordem do Exército
n." 2, La série, de 1934).

VIII- ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 13.° do decreto n.? 12:704:, de 21)
de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n." 13:u57, de 23 de Maio de 1927 (Ordem do Exército
n.? 6, La série, de 15 de Junho de 1927) e para ofeito
do respectivo provimento, faz-se público quo, pelo consolho de instrução, foi declarado vago O lugar de professor adj unto do grupo das:
20. a cadeira - Aços e ligas metálicas. Tocnologia
mecânica, industrial e profissional. Organização e
direcção de oficinas. Fabrico do material de guorra.
21.a cadeira-Indústrias
químicas, oxplosivos e gases
de guerra.
Os candidatos ao reforido lugar dovem satisfazor às
condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do regulamento pam o provimento dos lng aros do magistério
da Escola do Exórcito , aprovado por decreto n.? 13:7G1,
de 13 de Junho de 1827 (Diário do Govêrno n.? 121,
1.a sério, de 13 de Julho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na Socretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 2 dEI Julho de 1939,
as suas declar acões feitas em papel solado (I dirigidas
ao comandante ela Escola, instruídas com os documentos
a que se refere o artigo 3.° e seu § único do citado regulamento.
Sala das Sessões, 25 de Abril de H)39. -O Secretário,
Belmiro Auqusto Vieira Fernandes, capitão de infantaria.
(Puhlícudo

no Diàrio

·10 Govêmo

fI,o 10 1,2," sôrro,

do G ,lo Maio ,1. 1030),

2.' Série
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N.· 7

Obituário

l!UG
.Tulho

6-

Aspir-ante a oficial miliciano mérlico, licenciado,
Flávio Augusto Garnboa Navarro.

1934
Março

20-

Alferes miliciano, farmacêutico,
Ab ranches de Almeida Vias.

licenciado,

Carlos

1939
Fevereiro
Abril
»
»

»

»

J'

12 - Capitão miliciano médico de reserva Mizruel Henriques dos Santos J úuior.
"
3 - Capi tão reformado António Soeiro da Costa.
8 - Capitão mil iciano módico, licenciado,
Francisco
José Gonçalves
Rebulo.
13- Capitão mil iciano lJl(\,lico de reserva Alfredo Lopes
de Mato> Chaves.
1:1- Capitão rotorru ,MIo;\Iarti nho José Cerqueira.
16 - Tenente (1(' in í'au ta ria, adido, Rui César Carvalho
da Silva.
18 - Coronel, na situação de reserva, Gustavo de Andrade Pissar ra. ,
20-Alfere, reformado Alvaro José Lêho Pimentel.
21- 'I'oneute-co ronel veterinário, no quadro, Inácio Júlio
Pereira de Sousa.
~7 - Tenente-coronel.
na aituaçâo
de reserva, António
Fernando de Oliveiru Tavares.

Rectificações

Na Ordeni do Exército

n.· 6, 2." série, do corrente ano, p. 287,
deve ler-sI': «Martangil»;
p. 288,
deve lor-sc : «Jorge».

I. 33.', onde se lê: «:\fastangil»,
I. 10.', onde se lê: «José»,

António de Oliveim Salazar,
Está conforme,

o

Ajudante General,

MINISTÉRIO DF\ G~ERRF\

Ordem do Exército
2.&

Série

N,O 8
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29 de Maio de 1939

Mi-nistro

da Guerra

1-

Ministério

faz publicar:

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

,Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo 1\1i·
nistro da Guerra, nomear os oficiais abaixo designados
para, em missão de estudo relacionada com o plano ele
rearmamento do exército, irem 11 Bélgica, IIolanda e
Inglaterra:
Tenente-coronel de engenharia Luiz da Costa de Sousa
de ::\Iacedo.
Capitüis de ooccnharía Luiz Vitória de Frnnca e Sousa,
António de ~fatos Maiu e Armando Néri Teixeira.
Tenente de engenharia Henrique Costa dos Santos Paiva.
Alóm das despesas com transportes, será feito a cada
Um dos oficiais acima citados, a titulo de ajuda de custo,
o abono diário de ;f 3-0-0.
,Ao primeiro dos referidos oficiais, como chefe de
llllSSttO,sorão ainda abonadas ;t 30-0-0, a titulo de desIlesas do representação, tudo pago pela verba constante
d,o, capítulo 25.°, artigo 660.°, do orçamento do Ministerlo da Guerra para o corrente ano.
, :\[inistório da Guerra, 16 de Maío de 1939. - O Sub'ecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Co 'ta.
(;o,'no carece do vlsto ou aaotnção do 'I'rlbunal du Contas).
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Manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo 1\1inistro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para irem a Inglaterra,
Bélgica e Suíça em missão de
estudo relacionada
com o plano de rearmamento
do
exército:
Majores médicos João Calvet Magalhãis
Marques
da
Costa e Américo Pinto da Rocha.
Capitãis médicos José Júlio do Sousa Santa Bárbara e
António Alberto Bressano Leite Perry de Sousa Gomes.
Além das despesas com transportes,
será feito a cada
um dos oficiais acima citados, a título de ajuda do custo,
o abono diário de f, 3-0-0.
Ao primeiro dos referidos oficiais, como chefe de missão, serão abonadas 1:: 30-0-0, a titulo do despesas de
representação,
tudo pago pela verba constante do capítulo 25.°, artigo 669.°, do orçamento
do Ministério
ela
Guerra para o corrente ano.
Ministério

Secretário
Costa.

da Guerra, 16 de Maio de 1030. - O Subde Estado da Guerra, Fernando dos Santos
(Não carece do visto ou anotação

11-

Ministério

do Trllmnal

do Contas).

RECURSOS

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Hepartição

Por decretos de 2 do corrente mês:
Dado provimento
aos recursos
n.OS 2:514, 2:518 e
2:523, interpostos
perante o Conselho de Recursos, respoctivamontc,
pelos cupitãis.: na situação
de reserva,
Luiz Pereira
Faceirn, Amilcar
de MOUl'tlO Gamelas o
Nicoluu de Luizi, contra os despachos
do Ministro da
Guerra de 17 do Outubro, 10 de Novembro e 8 do Dezembro de Hl38, que lhes julgou improcedentes
as roclamações que fizeram por terem sido mnndndos passar à
situação de reserva, nos termos da alínea c) do artigo 1.0
do decreto-lei
n," 28:404, de 31 dl) Dezembro de 1037,
antes de serem submetidos a segundas provas especiais
de aptidão para o posto de major, conforme o disposto
no artigo 20.0 do respectivo regulamento,
por terem fundamento legal.

2.' Série
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DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 15 de Abril findo:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do não serem
devidos omolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Capitão de infantaria,
adido, om serviço no ~linistério
das Colónias,
António
Alberto
Furtado
Montanha,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de 31 do Dezembro
de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta
situação desde 25 do Janeiro
do 1939, sem direito a
pensão pelo Ministério da Guerra.
Capitão de infantaria,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias,
Carlos Henriques
J oues da Silveira,
nos termos da alínea b) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:40-1, 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 3 de Março de 1939, som direito a pensão
pelo Ministério da Gerra.

Por portarias

de 29 de ..:1bl'ilfindo:
Adidos

Capitãis:
do infantaria,
do hatalhâo de caçadores n.? G,
Manuel Nascimento Vieira o, na situação de reserva,
José Joaquim,
por terem sido requisitados
lHlra desempenhar
comi:'lsões d~ serviço depe~d('ntes
do Ministério do Interior, o pnmelro na polícia de segurança
pública e o segundo na guarda nacional republicana,
devendo' ser considerados
nesta situaç-ão, respectivamente, desde 7 de Março de 1939 e 31 do Dezembro
do 1937.
Capitão de artilharia
da 1.n Repartição
da 2. a Direcção
Gorul dêsto Ministério, Francisco José IIonriques Cortês, e tonentes,
do regimonto
do infantaria
n." 18,
A driano Soares de ~[agalhüis o do serviç-o de administraç-ão militar, do regimento
de cavalaria
n.? G,
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Raúl Monteiro Simões Dias, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerados nesta situação desde
22 de Abril de 19390
Tenente, do batalhão independente de infantaria n.? 23,
Joaquim Monteiro de Freitas, por ter sido requisitado
para desempenhar comissão de serviço dependento do
Ministério
das Finanças, na guarda fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Abril de

19390
Alferes de infantaria, no quadro da arma, António Augusto Pinto Machado, por ter sido considerado funcionário administrativo da Câmara Municipal do Pôrto,
como director interino do Palácio de Cristal, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Abril de

19390

(Anotadas

polo Tribunal

do Ccn tas om

Dde Maio

de

lD3D)0

Reserva

Tenente-coronel do corpo do estado maior, sub-chefe do
estado maior da La região militar, António Daniel do
Matos, 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 activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Dezembro de 19380
Tenentes: do rogimento de infantaria n.? 16, José J oaquim Capucho e, do rogimento de artilharia de costa
n." 2, António Afonso Raposo, nos termos da alínea a)
do artigo LOdo decreto-lei noo 28:404, de 31 de Dozombro de 1937, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 20 e 16 de Abril de 19390
(Visadas polo Tribunal
dovlclos emorumentos

do Contas, com a anotação de não serem
, nos tormos do docrot o n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãia: do rogimento de infantaria n." 3, Armando Gonçalves de Sousa, da 1." companhia de saúde, Joaq tlim
Gomos Ferreira Alves e tenente, da 20" companhia de
saúde, Acácio da Silva Ribeiro, todos milicianos médicos, licenciados; alferes miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão de caçadores noo 7, .J oão Carrington
Simões da Costa, nos termos do § 3.0 do artigo 61.0

2.' Série
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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 4, 9,
26 e 24 do Abril de 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas

om 9 de Maio do 193ü).

Reforma
(Dosl,acbos
do 24 de Abril do 1ü39 da Caixa Geral <10 Dopósitos,
Crodito e Prcvldêuc a, publj cado s no Díàrío do Gocêr1Lo n.? !.'W,
2.11.sério, do 25 do mosmo mês).
í

'I'enentes-coronéis
. do regimento
de infantaria
n. ° 16,
Joaquim Augusto de Carvalho
Moniz e, na situação
de reserva, adido, cm serviço no Instituto Geográfico e
Cadastral,
Carlos de Carvalho Dias; major do extinto
quadro de oficiais do secretariado
militar António Gonçalves dos Santos o tenente de infantaria,
no quadro
da. arma, Afonso 'I'ávora Ferreira de Abreu, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 do Dozem bro de Hl37, por terem sido julgados
incapazes
de todo o sorviço, o segundo pela. junta de
saúde da Caixa Geral de Aposentações
e os restantes
pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 6 de
Março, 12 de Abril, 13 de Fevereiro e 0 de Janeiro
de 1939.
(Anotada pelo Tribunal do Contas ern 11 do ~laio do 1(39).
Baixa do serviço

Major António Alberto Dias Paredes e capitãis Augusto
Lourenço
Simões í' Alberto Augusto Forro do Beça,
todos milicianos médicos de reserva,
nos termos do
§ 5.0 do artiao 61.° do decreto n," 12:017, de 2 do
Agosto do 1026, por torem atingido o limite de idade,
devendo SOl' considerados
nesta situaçiio , respectivamente, desde 23, 12 o 14 de Abril de 1039.
(Anotada

pe lo Tt-Ibunal do Contas em ü de Maio do 1939).

Por portarias de 6 do corl'ente mês:
Adidos

Capitão, na sitult,ão de reserva,
Almiro Maia de Loureiro, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma
comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na polícia de seguranç'a pública, devendo ser
considcrado
nesta situaç'ão desde 8 do Março do 1939.
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Tenentes
de infantaria,
no quadro da arma, António
Ferreira
e, do batalhão de caçadores n. o 7, IIenriq uo
Carlos Xavier Henriques,
por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério
do Interior,
o primeiro na guarda nacional republicana
e o segundo na polícia de. segurança pública, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 3 de Maio e 15 de Abril de

1939.

(Anotadas

polo 'I'rlbunal

do Contas

OIU

13 do Maio do lD3D).

Disponibilidade

Major de infantaria
Vergílio Varela de Sena Magalhâís
c capitão da mesma arma IIenriq no Martins Figueirou,
ambos adidos, que de regresso
de comissão civil do
Ministério
do Comércio e Indústria
se apresentaram
em 1 de Maio de 1939, por terem deixado de prestar
serviço no Instituto Geográfico
e Cadastral.
(Visada pelo 'I'rlbunn! de Contas, com fi anotação do nito sorom
dovldos omolumontos,
nos termos do docroto n.o 22:257).

Reserva

Coronel,
do regimonto
de cavalaria
n.? 9, José Júlio
Duarte Silva, nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:40-4, de 31 do Dezembro de 1937,
por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 17 do Abril do 1939.
Tenonte-coronel
de infantaria,
adido, defensor oficioso
do Supremo Tribunal Militar, João Coelho Toixoira e
capitão da mesma arma Vicente Gonçalves de Almeida,
nos tormos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto lei
n.? 28:404, do 31 de Dezembro
do 1937, por torom
atingido o limite do idade, devendo SOl' considerndos
nesta situação,
rospoctivamonte,
desde 27 o 19 do
Abril do 19:>9.
(Vlsndns poto Tr+huna l do Contas, COlO fi nuomção do não sernm
duvídos oruotumouros,
nos termos do docroto n.o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão, do regimento ele telografistaa,
António do Carmo
da Guerra Quaresma Viana; tenontos:
do rogimonto
do sapadores
minoiros
J osó (lo J esus Pires O Augusto
da Silva Reis, do reO'i!;1ento do sapadores do caminhos
do forro, Arnaldo C~l'(loiro Crespo, o do batalhão do
pontonoiros,
Armando José Estêvão da Silva ; ulforos,
do regimento
de sapadores
mineiros,
Jos6 da Silva

2." Série
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:\1e10, todos milicianos de engenharia, licenciados, nos
termos do artigo 7.0 do decreto-lei n." 28:402, de 31
de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considorudos nesta situação,
respectivamente, desde 6 e 28 de Abril, 13 do :\lar<;o
e 3, 6 e 14 de Abril do 1939,
Tenentes,: do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Álvaro
Eugénio de Araújo Vivaldo e, do grupo de artilharia
pesada n.? 2, Celestino Germano Rodarte de Almeida;
alferes: do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Armando de Matos Pereica , do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, Adolfo Burnay Mendes Leal, do regimonto de artilharia ligeira n. ° 3, Bernardino Henriques Arcde Sovera], do regimento do artilharia de
costa n." 1, Américo Homem Gouveia, do grupo mixto
independente do artilharia montada n. ° 24, Manuel
Ferreira Dias Coelho, Antero Teixeira Valente e Arnaldo do França Castro e Moura, todos milicianos de
artilharia, licenciados, nos termos do artigo 7,0 do
decroto-Ici n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem atingido o limito de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16
de :\1arço, 7 de Abril, 6, 6 e 8 de Março, 30 de Abril,
17 de Uar<;o, Õ de Maio e 2 de Março de 1939,
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas om 13 do ~!aio do 1939),

Por portarias de 13 do COiTeI/te mês:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 15 do Outubro
do 19:38, inserto na Ordem do Exército n.? 1o, 2,a série,
de :2G de Noveuibro do mesmo ano, que colocou na
situação de reserva os capitrLis de infantaria, no quadro
da arma, Luiz Pereira Fuceir a, do quartel general da
H,ll região militar, Nicolau do Luizi e, do distrito de
recrutamento e reserva n." 19, Amílcar de 'Mourão
Gamelas, por lhes ter sido dado provimento aos reCUl'80S quo interpuseram
perante o Conselho de Recursos, em que reclamaYilm do facto de terem sido
mandados passar à situação do resor,"I: antes de terem
repetido as provas especl<us do aptidão para o põsto
de major, em que foram julgados inaptos da primeira
YCZ, sondo considorados na situaçüo
de disponibilidade
desde 2 do corrente mês,
(Visada polo Trihunal
do Contas, com a anotação do não serem
(loylclos emolumentosl nos termos do decreto u.? 22:257).
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Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, adido, Porfírio
Hipólito Azevedo
da Fonseca,
que de regresso
do Ministério
do Interior
se apresentou em 1 de Abril de 1938, por ter deixado de
prestar serviço na polícia de segurança pública, preenchendo vaga no mesmo extinto quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de 11!l0 sorem
devIdos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Coronel de infantaria,
do distrito
de recrutamento
e
reserva
n. o 17, Carlos Alberto
Gonçalves
Marques,
nos termos da alínea a) do artigo 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 dosde 27 de Abril de 1939.
Coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento
o reserva n. o 10, António José Teixeira, capitão do regimento de infantaria n.? 19, Manuel Francisco da-Costa
e tenentes de infantaria,
adidos, em serviço no l\Iinistério do Interior, na guarda nacional republicana,
António da Costa o José Alves Viana, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, do 31
de Dezembro de 1937, por terem atingido o limito de
idade, devendo SOl' cousiderados
nesta situação, o segundo desde 2 de Maio e os restantes
desde 27 de
Abril de 1939.
Coronel de cavalaria,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, J osé Ricardo Pereira Cabral, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404;
de 31 de Dezembro de 1937, sem direito ti pensão pelo
Ministério da Guerra em quanto fõr abonado de vencimento pelo Ministério das Colónias, devendo ser considerado nesta situação desde 2 do N ovombro de 1938.
Coronel médico -Vítorino de Sousa Magalhãis,
nos termos da alínea a) do artigo 1. o do decreto-lei n. 028:40-1,
de .31 do Dezembro de 1937, por ter atingido o limito
de Idade, devendo SOl' considerado nesta situação desde
2 de Maio d-e 1939.
Ten~n~e:coronel
de infantaria,
adido, em serviço no Ministório das Colónias, Alberto
do Castro Arez, nos
termos
da alínea f) do artigo 31.0 do decreto-lei
O
D. 28:402, de 31 do Dezembro
de 1937, modificado
pelo decreto-lei
n.? 28:484, de 19 elo Fevereiro
do

2.' Série
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1938, sem direito a pensão pelo Ministério

da Guerra
emquanto fõr abonado de vencimento pelo Ministério
das Colónias,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 31 de Dezembro de 1937.
Major, do batalhão
de pontoneiros,
António de Castro
l\fa.scare~has
de l\Iene~es, nos termos da alínea b) do
artigo 1. 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 inspecçâo,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Março de 193D.
(Vísnãas pelo Tribunal do Contas, com a anot.acão do não serom
daví dos omolumentos,
110S termos
do docroro n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

do regimento de infantaria n. o 15, J oão Augusto
de Gouveia e alferes, do regimento
de artiligeira n.? 1, Manuel António Sórvolo Soares,
milicianos, licenciados,
nos termos do § 3.0 do
0
61. do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 11 de Maio de 1939 e 23 de Dezembro do HJ38.

Tenente,
Correia
lharia
ambos
artigo

(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

de Contas em 25 de ~[aio de 1939).

de 20 do corrente

(Anotadas

poto Tribunal

mês:

do Contas em 25 do Maio no 1939).

Adidos

Capitão, do regimento
de infantaria
n .? 13, Josó Montoiro da Rocha Peixoto H tenente, na situação do reserva José Alves Viana, por terem sido requisitados
para 'dosempenhar
comissões do serviço dependentes
do Ministério
do Interior,
o primeiro
na polícia do
segurança
pública e o segun.do na guarda ~acional
republicana,
devendo ser conslder~dos
nesta sltu~<;i1o,
respectivamente,
desde 16 de Mala e 27 de Abril de

1939.
Capitão de cavalaria,
da escola prática da arma, Carlos
Maria do Carmo, por ter sido requisitado para dosempenhar lima comissão de serviço dependente do Mínistério das Colónias, nos termos do § único do artigo 5. o
do decreto n. o 13:309, de 23 de :\[arr;o de Hl27 , devendo SOl' considerado
nesta situação desde 13 de
Maio de 1939.
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IV - PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a

Repartição

Por portaria de 22 de Abril finelo :
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumontos,

do Contas, com a anotação ':0 serem
nos termos do decreto n.? 22:257).

de-

Adido

Major, o capitão de engenharia?
adido, em serviço no
Ministério das Colónias,
Paulino Celestino da Silva.

Por portarias

ele 29 ele Abl'il finelo :

(Visadas palo Tribunal do Contas, com a anotação (lo sarem dovídos omolumcn tos, nos termos do decroto n.? 22:2ú7).

Carreira de tiro "Vergueil·o·Ducla Soares»

Tenente-coronel,
director, o major de infantaria,
interino, Manuel Afonso de Campos.

director

Regimento de cavalada n. ° 7

Alferes miliciano de cavalaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria,
licenciado, João de Carvalho Mesq uita, nos termos da alínea a) o § LOdo
artigo 35.0 e § 1.0 do artigo 37.0 do decreto n.? 21:365,
de 22 de Abril do 1932, contando a antiguidade desdo
1 do Novembro do 1938.

POI' portaria ele 5 elo corrente mês:
(Visada
vldos

pelo Tribunal
omolumeutos,

de Contas,
nos tormos

com a anotação
do serem
do decreto u." 22:257).

do-

Nos tormos da alínea a) o § 1.0 do artigo 35.° e § 1.0
do artigo 37.° do decreto n.? 21:365, do 22 do Abril de

1932:
Regimento de artilharia

de costa n.O I

Alferes milicianos do artilharia, licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Fornando
José da Gama Lemos o Sousa Castelo Branco e Júlio
Vas~oncelos
Cordeiro,
contando
a antiguidade,
respecnvumonta, desde 1 do Novembro de 1937 e 1 do
Novombro de 1038.
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N.o 8

de costa n.O 2

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado João Manuel
de Abreu Faria, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1938.
3.' companhia de saúde

,

Alferes miliciano médico; licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, Raúl Folque e Brito,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1938.

de 6 do corrente mês:

Por portaria

(Visada poto 'I'r-lbuual do Contas, com a anotação de serem dovídos emolumontos,
n08 termos do docroto n.o 22:257).

Direcção da Arma de Cavalaria

'I'enonto-coronol, o major de cavalar ia Carlos Duarte de
Mascarenhas de Meneses.

P01' portarias

de

13 do C01Tente mês:

(Visadas pelo Tribunal de Contas, com fi. auotnçâo de serem dovidas omolumontos, nos termos do decreto 0.° 22:257).

Ministério

da Guerra - 2." Direcção Geral - 1.' Repartição

Major módico, o capitão médico, do depósito geral de
material sanitário e de hospitalização, Mário Alberto
Pegado Pereira ~Iuchado.
1.' região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão, o tenente de en~(1n~Htria!do regimento de telegrnfistas, António Mana 1< e1'1'C1raBastos.
Regimento de infantaria n. ° 21
Tenente-coronel, scgundo comandante, o major de infantaria, da direcção da arma, Máximo Sisenando Ribeiro
Artur.
Escola Prática

de Engenharia

Major, o capitão de engenharia

Ricardo

Pereira

Dias.
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Base aérea de Ota
Capitão,
Costa

o tenente
Cardoso.

de aeronáutica

Edgar

Pereira

da

2." inspecção do serviço de saúde militar
Coronel médico, o tenente-coronel
mando Macedo.

médico,

inspector,

Ar-

director,

Ma-

Hospital militar regional n.O 2
Tenente-coronel
nuel Pinto.

médico,

o major

médico,

Escola do Exército
Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o tenente do mesmo quadro António Coelho.
Adido
Tenente-coronel,
no Ministério
Viegas.

o major do cavalaria, adido, em serviço
das Colónias, Luiz António de Carvalho

Ministério da Guerra - I. a Direcção Geral - 3. a Repartição
Por portaria

de 13 do corrente mês:

Promovido
a aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
para o batalhão
de caçadores
n. o 7, nos termos do
artigo 36.0 do docroto n. o 21:365, do 22 do Abril do
H)3~, continuando
na situação de Iicencíado cm que
se encontra,
o primeiro sargento cadete, do regimento
do infantaria
n." 1, Américo António dos Santos, contando a antiguidade
desde 9 de Outubro de 1\):37.

Por portaria de 22 do corrente mês:
Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos
médicos
para a unidade a que pertencem,
nos termos do artigo 35.0 do decreto n." 21:365, de 22 de Abril do
1932, continuando
na situação de licenciados
om quo
se oncontram,
os soldados cadetes, da 1." companhia
de saúde, n.? 61/34:, Domingos Francisco
Nunes Ramos, n.? 88/37, Manuel Roimão da Cunha Pinto,
11. o 85/34:, Mário
Augusto
da Costa Vieira Coolho
n.? 71/B5, António Manuol Duarte Mendes, n.? 54:/3:3;
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Eurico Abel Sena Lopes, e n.? 114/34, Vítor Manuel
Sena Lopes, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1938.

V -COLOCAÇÕES,

Ministério
P01' portaria

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

ele 13 ele Abril findo:

(Visada polo Tribunal de Contas em G do Maio de 1939. Não são
dovidos emolumentos,
nos termos do decroto n.? 22:257).

Tendo completado em 9 de Abril findo dois anos de
serviço como j uiz auditor do Tribunal Militar Especial
de Lisboa, nos tormos do § 3. o do artigo 13.0 do decreto n.? 23:203, de 6 de Novombro de 1933, o bacharel
Arnaldo Augusto Bártolo, juiz de direito de L." classe,
manda o Govôrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que o referido juiz seja reconduzido naquele cargo por mais dois auos, desde 10 de Abril de
1939, nos termos da legislação citada.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

P01' portaria

Geral - 2. a Repartição

ele 6 do corrente mês:

(YJsadn pelo Tribunal de Contas, com fi anotação do não serom
devidos omolumontos, nos tormos do decreto n.? 22:257).

Nomeado desenhador dos serviços cartográficos do exército o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército, do distrito de recrutamento o reserva n. o 16,
Jorze l\fontoiro Varela Pinto, nos termos dos artigos°1.0 e 9.0 da determinação
S.", inserta na Ordem
do Exército n." 2, L." série, de 1934.

Por poda1'ia

de 10 do corrente mês:

n.' 5
nlajor de infantaria, adido, en; ~ervi~o no Ministério das
Colónias Luiz Augusto Vieira li ornandes, para os
efeitos d; alínea a) do artigo 45.0 do decreto n." 17:378,
Regimento de infantaria
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de 27 do Setembro de 1029, modificado pelo decreto
n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Regimento de infantaria n. o 12

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
do batalhão de metralhadoras n. ° 2, Sérgio de Assunção de Morais e Castro.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do distrito
de recrutamento o reserva n. ° 19, Eurico da Silva
Baltasar Brites, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 12

Sub-chefe, o tenente-coronel, do regimento de infantaria
n. ° 3, José Marcelino Barreira.

P01'

portarla

ele 13 elo corrente mês,'
Regimento de infantaria n. o 3

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, no
quadro da arma, Mário Arrnão Ferreira.
Regimento de infantaria n,· 6

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento e reserva n. ° 6, Francisco
Monteiro de Carvalho Lima.
Regimento de infantaria n. o 20

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
independente de infantaria n.? 24, José Luiz Fragata.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 6

Sub-chefe, o tenente-coronel, do regimento do infantaria
n.? 6, Miguel Francisco da Conceição Santos.
Distrito de recrutamento e reserva da Madeira

Adjuntos, os tenentes, na, situação de reserva, Jacinto
Sebastião Spinola e Avelino de Aguiar Câmara.
I

t

Escola Prática de Artilharia

Major, do grupo indepondonto de artilharia de montanha
n." 15, Frederico Cortês Marinho Falcão.

2.' Série
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ligeira n.' I

Tenente de artilharia, da escola prática da arma, José
de Figueiredo Bastos.
Regimento de sapadores

de caminhos de ferro

Capitão de engenharia, da inspecção do serviço de obras
e propriedades militares, Henrique Herculano Santa
Clara da Cunha, por pedir e para os efeitos do artigo 44.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1829, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930.
3.· grupo

Capitão de engenharia, da direcção elo serviço de obras
e propriedades militares da La região militar, Joaquim Fraucisco Alves.
Conselho superior de educação física do exército

Vogal, o coronel, na situação de rosorva, Raúl
Loureiro.
POI'

Silvão

portarias de 20 do corrente mês :
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral
Conselho fiscal dos estabelecimentos

produtores

Vogal eventual, o major farmacêutico, supranumerário,
da Direcção do Serviço de Saúde Militar, António
Borges Sacoto.
I.' região militar - Quartel general

Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel elo corpo
do estado maior, chefe da 4. a Repartição, António
José Adriano Rodrigues.
Direcção da Arma de Infantaria

Capitão de ínfautaria,
Martins Figuoiroa.

no quadro da arma, Henrique

Regimento de infantaria

n.' 16

Capitão miliciano do serviço do admiuistl~a~ã? militar,
do extinto quadro especlal, da Escola I rática do Infantaria, José Martins dos Santos Loureiro, por motivo disciplinar.
Distrito de recrutamento

e reserva n.· 13

Exonerado do adj unto, o tenente, na situação de reserva,
Domingos Baptista.
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Adjunto, o tenente, na situação de reserva,
Carvalho Figueiredo.
Distrito de recrutamento
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Aníbal de

e reserva n.O 16

Exonerado de adjunto, o tenente, na situação de reserva,
João Clemente dos Anjos, por pedir.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 18

Exonerado de chefe, o coronel de infantaria Adelino Norberto de Castro, por transitar para a situação de reserva.
Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n. o 8, Herculano Jorge Ferreira, som
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Depósito de remonta

Alfores picador, do regimento de artilharia ligeira n.' 1,
António do Jesus Serôdio.
Regimento de sapadores mineiros

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento do telegrafistas, Jacinto Peixoto.
Direcção da Arma de Aeronáutica

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do depósito de material aeronáutico, José Maria Martins.
2.0 tribunal militar territorial

Exonerado de defensor oficioso o capitão, na situação de
reserva, António Dias.
Defensor oficioso, o capitão, na situação de reserva, Teodorico Pereira Pimenta.

P01'

portarias

de 26 do corrente mês:

3,' região militar - Quartel general

Capitão de infantaria,
Luizi.

om disponibilidade,

Nicolau

de

Regimento de infantaria n. ° 19
Major de infantai-ia, no quadro da arma Gastão Ribeiro
Pereira.
'
Distrito de recrutamento

Capitão de infantaria,
Mourão Gamelas,

e reserva

n.· 19

em disponibilidade,

Amílcar

de

~.a
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Ouadr'o da arma de cavalaria

Tenente-coronel, do regimento de cavalaria n." 3, Primo
de Sá Pinto de Abreu Soto Maior.
Regimento de cavalaria n.v 3

Major de cavalaria,
de Ramos.

da direcção da arma, Abílio Pais

Direcção do Serviço de Administração

Militar

Capitão do serviço de administr ação militar, da 3.11 Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Jaime
Rebêlo Espanha.
Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repal'lição

Por portarias de 27 de Abril findo :
(Anotadas

pelo Trihunal

de Contas em 2 de Maio de 1939).

Escola Central de Oficiais

Exonerados de instrutores eventuais, por terem terminado em 12 de Abril de 1939 os trabalhos do curso
de informação do 4.° grau, os coronéis do corpo do
estado maior João Carlos Pires Ferreira Chaves e
Álvaro Teles Ferreira de Passos.

VI-

AUMENTOS

SÔBRE O SÔlDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra

_La

Direcção Geral-

2.11 Repartição

Concedidas as vantagens de quo trata o decreto
n ," 20:2-17 de 2-1:de Agosto de 1931, desde a data que
lhe vai indicada, ao oficial cm seguida designado:
Por ter completado o tempo de permanência
no oflcialato, desde a data em que é considerado tenente, nos
termos do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessárlo para o segundo aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo:

Por portaria de

(j

do corrente mês:

(Visada polo Tribunal
dovidos omolumontos,

do Contas, com a. auotnção
do serem
nos termos do docroto I1.o 22:257).

Artilharia-tenente,
adido, em serviço na fábrica do cartuchame e pólvcras químicas, Manuel Coelho da Silva
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Ferreira,

n."

nos

termos

do

artigo

28:403, de 31 do Dezembro

Abril

2.· Série

19,0 do decreto-lei
de 1937, desde 29 de

de 1939.

VII- CONDECORAÇÕES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 9 do corrente mês:
Tendo as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico,
durante o período em que foram dirigidas pelo tenente-coronel
do aeronáutica
Carlos Esteves
Boj a, entrado
numa fase de sensível melhoria nos seus serviços técnicos e na sua organização
administrativa:
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar aquele oficial pela competência técnica e pelo zêlo
administrativo
de que deu provas na direcção das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico,
cargo que lhe foi
confiado em circunstâncias
particularmente
difíceis.

Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral-

La Repartição

Por portaria de 20 de Abril findo:
Louvado
o capitão de cavalaria António Francisco
Palermo Leal do Oliveira, professor da Escola do Educação Física do Exército,
pelo inexcedível zêlo, inteligência e entusiasmo
dedicados
ii causa da educação
tlsica no nosso pais,

P01'

portaria de 25 de Abril findo:

Louvado o tanente-coronel
farmacêutico José Maria Pinto
da Fonseca,
pela mnueira como dosompenbou,
desde
Junho de Hl3ó, as íunções do director
da Farmácia
Central do Exército, onde já anteriormente
sorvia como
sub-direct~r,
tendo sem pro revelado,
a par da sua
c?1Dpotêncla té~nica, a sua muita dedicação polo serVIÇO o o seu cuidadoso
zôlo administrativo,

2.' Série
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N.O 8

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição
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DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha que lhos vão indicadas, os sargentos
e praças ao diante nomeados,
é-lhes
permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz

Vermelha

de Mérito

Segundo sargento n.? D5, da extinta 1." companhia
reformados,
António Caetano Rodrigues.
Medalha

de

de Agradecimento

Furriel,
do regimento
de cavalaria n.? 7, Joaquim Augasto Correia, para usar o n. o :3 na fivela da mesma
medalha.
Soldados:
n. o -!34jE. da 3. a companhia do regimento do
telegrnfistas,
Domingos Dias, e n.? 69. da La companhia do batalhão de automobilistas,
Álvaro António
Abreu Bocheiro, sendo o primeiro para usar o n. ° 2
na fivela da mesma medalha.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

I.a Repartição

2) Doclarn-so
quo, por decretos de 5 do Outubro ?o
H)20, publicados no Diário do Govêrno n.? 93, 2.a sério,
de 22 ele Abril findo foram agraciados
com os graus da
Ordem a seguir designados
os oficiais ao diante indicnuos:
Ordem

Militar

de Aviz

Grande oflclal

OO1'on('l, na situaçâo de reserva,
Oardoso :Machado.

António

do Sousa G uedes

Cavaleiro

OUlJituo de cavalaria
, ~) Dec1a1'a-~0
ultimo, publicados

Eduardo

Alberto

de Abreu Brnzíol.

q ue, por decrotos do 23 de J anei.1'o
no Diário do Gocêruo n.? 03, 2. a SÓl'lC,
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de 22 de Abril findo, foram agraciados com o grau da
Ordem a seguir designado os oficiais ao diante indicados:
Ordem

Militar

de Aviz

Comendador

Tenente-coronel, na situação de reserva, Pedro Camilo
Chainha.
Major de cavalaria Adriano Garcês Pereira Caldas.
4) Declara-se que, por decretos de 25 de Janeiro
último, publicados no Diário do Govêrno n.? 93,2." série,
de 22 de Abril findo, foram agraciados com os graus
da Ordem a seguir designados os oficiais ao diante indicados:
Ordem Militar

de Aviz

Oficiai

Capitãis de infantaria Décio da Mata Calisto e José Bernardo Mimoso Correia.
Cavaleiro

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Elísio Gonçalves Louro.
5) Declara-se que, por decreto de 4 de Abril findo,
publicado no Diário elo Govêrno n." 93, 2.11 série, de 22
do mesmo mês, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem Militar de Aviz o major de artilharia Eduardo
Augusto Tavares Nunes.
6) Declara-se que, por decretos de 12 do Abril findo,
publicados no Diário do Gocêmo 11.0 93, 2. a série, de 22
do mesmo mês, foram agraciados com os graus da Ordem
a seguir designados os oficiais ao diante indicados:
Ordem Militar

de Avlz

Oficiai

Capitão de artilharia Antão de Almeida Garrett.
Cavaleiro

Tenente de infantaria, actualmonto na situação de roserva,
Francisco IIenriq ues de Carvalho.
7) Declara-se que, por decreto do 10 do Fevereiro
último, publicado no Diário elo Gouêmo n.? 90, ~.a série,
de 19 de Abril findo, foi agraciada a Escola Prática de
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Artilharia com o grau de grande oficial da Ordem Militar de Cristo,
8) Declara-se que. por decreto de 20 de Março último, publicado no Diário do Govêrno n.? 90, 2.a série,
de 19 de Abril findo, foi agraciado o capitão de infantaria António da Silva Pinheiro com o grau de oficial
da Ordem Militar de Cristo.
9) Declara-se qne, por decreto de 13 de Abril de
1938, publicado no Diário do Govêrno n." 87, 2." série,
de 16 do mesmo mês e ano, foi agraciado com o grau
de cavaleiro da Ordem Militar de Aviz o tenente veterinário Aires Rangel Coolho de Almeida.
10) Declara-se que, por decroto de Ó de Outubro do
1927, publicado no Diário do Govêrno n." 90, 2.:1 série,
de 19 de Abril último, foi agraciado com o grau de cavaleiro da Ordom Militar de Aviz o tenente, na situação
de reserva, actualmente reformado, Alfrodo da Silva
Gomes.
11) Declara-se que, por decretos de 30 de Março último, publicados no Diário do Gooêrno n.? 90, 2.a série,
de 19 de Abril findo, foram agraciados com os graus da
Ordem a seguir designados os oficiais ao diante indicados:
Ordem Militar

de Cristo

Grande oficial

Coronéis, na situação de reserva, Artur José dos Santos
e João Álvaro dos Santos Silvano.
Comendador

Major, na situação de reserva, Joaquim da Fonseca.
Oficial

Capitãis, na situação de reserva, Manuel Soares Fernandes Beirão e António Gomes.
Cavaleiro

rrenente do infantaria Abílio Sales Martins.
}2) Declara-se que, pelo Boleti,m lJ1ilit(~1' das Colónias
n. Ó, do 10 de Maio de 1924, fOI concedida, nos termos
do artigo Ó.O do regulamento aprovado pelo docreto

,
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n.? 3:259, de 26 de Julho de 1017, a Cruz de Guerra de
2. a classe ao então alferes, hoje major do cavalaria,
Carlos Tavaros Afonso dos Santos, polo valor, energia
e decisão com que se houve nas colunas de Naquidunga
e Massassi, tanto nos reconhecimentos
como no árduo
serviço de segurança, que permanentemente
desempenhou
na frente daquelas colunas, comandando
um pelotão de
infantaria
montada, pela decisão e arrojada iniciativa de
que deu pro\'as no combate que sustentou com avançados inimigos em Nhagoma -estrada
Newala-Kiwambono dia 28 de Outubro de 1916, conseguindo,
com 20 atiradores
de q ue dispunha, fazer frente ao inimigo, muito
superior em número, infligindo- lhe perdas que puderam
ser constatadas
e obrigando-o
a retirar.
13) Declara-se
que, pelo Boletim Militar das Colónias
::l, de 10 de Fevereiro
do corrente
ano, foi condecorado com a medalha de prata de serviços distintos ou
relevantes
no ultramar,
por, conforme parecer do Conselho Superior
de Disciplina Militar Colonial, se achar
ao abrigo do n.? 3.° da alínea b) do artigo 16.0 do regulamento para a concessão da medalha de bons serviços
no ultramar,
de 7 de Novembro de 1913, o segundo sargento do extinto quadro dos sargentos
do secretariado
militar Francisco
Rascão Gomes.

n, o

14) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 2." Dil'ecção Geral- 2." Repartição
Coronel de engenharia
Roberto de Oliveira Pinto.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia J caq uim
António Branco.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
Tonente,

na situação

Tenente,

na situação

de reserva,

Jesus

de Deus

I,a região militar - Quartel general
de reserva,

Mário Pinheiro.

Calado.
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2.· região militar - Quartel general

Major, na situação
meida.

de reforma,

Manuel Duarte de Al-

3.· região militar - Quartel general
Direcção do serviço de obras e propriedades

Tenente, na situação

militares

de reserva, António Augusto.

Regimento de infantaria

n. o 10

Tenente Benjamim dos Santos Lopes.
n.O II

Regimento de infantaria

Capitão Eduardo Emiliano Rêgo.
Tenente Francisco Robalo.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 18

Tenentes, na situação de reserva, 'Manuel Francisco Dias,
Américo Rodrigues Ferreira Neves e António Joaquim Fortes.
Distrito

de recrutamento

Tenente, na situação

e reserva

n. o 19

de reserva, Augusto Soares.

Direcção da Arma de Artilharia

'I'onente do extinto quadro auxiliar de artilharia Gilberto
Maria de Carvalho.
Medalha de prata
Govêrno militar

Tenente reformado,
tos Ribeiro.

de Lisboa - Quartel general

inválido

do guerra, Xavier dos San-

Regimento de infantaria

n.O 9

Tenente António Júlio Toixoira de Sousa.
Regimento de infantaria

n,O II

Tenentes Abel de Sena Raposo e "Manuel Maria Coelho
Júnior.
Regimento de cavalaria

n.O 9

Tenente José ela Costa Gomes.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
~ranuel Luiz Ferraz.

do exército

Batalhão de pontoneiros

Tenente módico Mário de Sousa Teles Leitão.
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15) Declara-se
que o coronel
do corpo do estado
maior Ernesto de França l\Iondes Machado, colocado no
regimento
do infantaria
n.? 19, 1)01' portaria
de H) de
Abril de 1938, publicada na Ordem do Exército n.? 6,
2." série, do mesmo ano, para os efeitos do artigo 1.0 elo
decreto n." 19:885, do 15 de Junho de 1931, completou
o ano do comando em 6 do corrento mês, pelo que regressou tl, sua anterior situação de chefe da 2." Repartição da 3." Direcção Geral dos to Ministório.
16) Declara-se que o coronel de infantaria Henrique de
1\1010 foi aprovado nas provas especiais do aptidão para
o posto de general em 2:? do corrente mês, com a classificação de apto, sendo-lhe aplicável, desde a mesma data, a
designacão
de coronel tirocinado, nos termos da determinação III) ela Ordem do Exército n." 9, 1." série, de 1928.

17) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente Ordem do Exército) contam a antiguidade dos sons actuais postos desde as datas que, respectivamente,
lhos vão indicadas:
Tenentes-coronéis:
Manuel Afonso

Infantaria

de Campos,

desde

31 de Março de

H)39,
:Máximo Sisenando
de 1939.

Ribeiro

Artur,

desde 27 de Abril

Cavalaria

Tenentes-coronéis:
Luiz António de Carvalho Viegas, desde 7 do Outubro do 1938.
Carlos Duarte de Mascarenhas
do Meneses, desde
17 de Abril do 1939.
Engenharia

Majores Paulino Celestino da Silva e Ricardo Porcirn
D,ias, ambos desde 20 de Março de 1930.
Capitão António Maria Forreira Bastos, desde 20 do
Março do 1939.
Aeronáutica

Capitão Edgar Pereira
Janeiro de 1938.

da Costa

Cardoso,

desde

1 de

2.' Série
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Médioos

Coronel Armando
Macedo, desde 2 de Maio de 1930.
Tenente-coronel
Manuel Pinto, desde 2 de Maio de 1039.
Major Márlo Alberto Pegado Pereira Machado, desde 2
de Maio de 1930.
Quadro dos serviços auxiliares

Capitão

António

Coelho,

do exército

desdo 4 de Abril do 1939.

18) Declara-se

que ficou suspenso das funções do sermês, nos termos do artigo 170.°
do regulamento
de disciplina militar, o tononte-coronel
de infantaria,
actualmente
na situação de reforma, Joaquim Augusto de Carvalho Moniz.

viço desde 5 do corrente

19) Declara-se
que o major Gastão Ribeiro Pereira e
os cap itãis Hermano
Diogo da Cunha e Henrique Martins F'igueirou, todos de infantaria,
em disponibilidade,
chegaram à altura para entrar nos seus quadros, rospectivamento, em 27 de Abril findo o 2 e 16 do corrente mês.
20) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Exército n.? 2, L." série, de 1924:, que os
capitãis de infantaria
Nuno Ferreira
Viana, Armando
Augusto
da Costa, Eduardo
Jos6 dos Santos, Manuel
António Pereira :\[ilreu e Severino Gonçalves Guerreiro
Chavcs prestaram
as provas especiais de aptidão para o
pôsto imediato em 4 do corrento mês, tendo obtido o
segundo a classificação
do muito apto e os restantes
a
apto.

ue

~1)Declara-se quo os oficiais de infantaria a seguir
111l'ncionados freqüentaram
com apro;~italUel1to,
no a~o
escolar de 1035-1936, na Escola Prática do Infantarin,
o Curso do informação e observação, tendo obtido a elassificu~ão que lhos vai indicada:
Apto a desempenha,: as funções
informaçãO

de oficial de

de ?'efJlmento:

Capitão Filipe do Nascimento Barros.
'ronentes:
-vnzelo Costa, actualmcnto
capitão.
José Joaquim Cortes das Dores, miliciauo.Ldo extinto quadro ospecial, actualmente
na situuçâo
do reserva.
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Rui Padrão Pessoa de Amorim.
João Duarte Marques:
Fernando
dA Magalhãis Abreu Marques e Oliveira.
José Pedro Pires.
Emílio Iloitor dos Santos.
Manuel das Dores dos Santos Madeira Júnior.
Emílio Mendes Moura dos Santos.
Luiz Maria de Santana Pereira.
João Garcia Alves.
Alferes Josó Manuel de Sousa Faro Nobre de Carvalho,
actualmente
tenente.
Apto a desempenhar
as [unçõe«
informação de batalhão:

de oficial

de

Tenentes:
António
Abel de Oliveira Arngão Pinto, actualmente capitão.
José Dourado de Oliveira Martins, actualmente
ca-

pitão,
Rogério Vieira da Silva Castro.
João Damasceno
da Silva Couto.
Francisco
de Sousa, actualmente
na situação
serva.
Salvador Baptista Ribeiro.
João IIormigo Dias l\Iarq ues,
Joaquim Augusto Pinto Guedes.
Arnaldo Nunes Vitória.
Mário da Cesta Santos Anino.
Eduardo Maria Correia Gaspar.

de re-

22) Declara-so para os efeitos da determinação VI) da
Ordem do Exército n." 2, 1.11 série, do 1924, que os capiBis de infantaria Alfredo Augusto da Silva Braga, Luiz
Gonzaga Tadeu, António Germano Serrão dos Heis Júnior, Liberare
Eugénio de Sá Viana Brandão
e A gostinho do Nascimento
Crisóstomo
prostarum
as provas
especiais de aptidão para o posto imediato em 9 do corrente mõs, tendo obtido o quarto a classificação de muito
apto e os restantes a de apto.
23) Declara-se
que a classificação
de apto a desempellha.~· as [unções de oficial de informação
de batalhãa,
obtida pelos capitãis de infantaria
António Abel de Oliveira Araújo Pinto e José Dourado de Oliveira Martins,
no curso de oficial de informação o observação
que fro-
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qüentaram,
como tenentes.
na Escola Prática
taria, no ano escolar de 1935-1936,
alterada

de Infanpara apto
a desempenhar as funções de ofictal de informação, nos
tormos da nota circular n.? 231;'5-i, de li:l de Fevereiro
do corrento ano, da L." Repartição
da Direcç-ão ela Arma
de Infantaria.
é

24) Declara-se para os efeitos da determinação \r I) da
o..J:dem c!o EX'ér?ito n.? 2, La série, de 1924, que os capitãis de infantaria
António Manuel da Mota e Costa José
Pereira
Pascoal,
Carlos Ribeiro Pestana,
:Manuol' Bernardes ele Almeida Topinho o António Ernesto
de Almeida prestaram
as provas ospociais do aptidão para o
posto imediato em 11 do corrento mês, tendo obtido a
classificação
de apto.

25) Declara-se que o tenente do infantaria
Rogério
Vieira da Silva Castro, a quem se refere a declaração 10)
da Ordem do Exército n.? 7, 2.a sério, do corrente ano,
oncoutra-so na situação ele adido e em serviço na guarda
nacional republicana
o não na guarda fiscal, como foi
publicado.
26) Declara-se que o brigadeiro
de artilharia
João
de Azevedo Monteiro Barros, inspector da 3. a inspecção
de artilharia,
desempenha,
interinamente,
as funções ele
governador
militar do Lisboa, desde 20 de Janeiro de
1938.
27) Declara-se que o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, chefe da 1. a Repartição da Direcção da
Arma de Artilharia,
João José Pereira Damasceno,
major de infantaria,
do regimento do infantaria n.? 9, 1\1anuel Rodrlgucs
Leito; capitãis : de engenharia,
do batalhão de pontoneiros,
José Caetano Vieira Lisboa e da
Direcção da Arma de Engonharia,
Múrio António Lisboa
de Oliveira Dores; de cavalaria,
do regimento do cavalaria, n.? 3, Eduardo
Alberto de Abreu Braziol; miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, adido,
em serviço no Ministério elas Colónias, Manuel José da
Cunha Chavos ; tenentes, de infantaria,
do regimento de
infantaria
n.? 16, Alberto
da Encarnação
Pereira,
do
rogimonto
de infantaria
n.? 17, Manuel João Ricardo,
do regimento
de infantaria
n.? 21, António Pereira, de
cavalaria,
do regimento
ele cavalaria n.? 2, José Carlos
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Pinto Coelho Martins de Lima, de aeronáutica, da Escola
Militar de Aeronáutica, João Faustino de Albuquerque
de Freitas, do extinto quadro auxiliar de engenharia, da
direcção do serviço do obras e propriedades militares
da 3." região militar, João Augusto Teodósio; e alferes
do extinto quadro auxiliar de artilharia, do depósito goral de material de guerra, António Custódio de Sousa
Faria, seriam transferidos por motivo de informação
anual se não estivessem naquelas situações.
28) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade, Henrique José Xavier Martins de Figueiredo
chegou à altura para entrar no quadro em 22 de Abril
findo.
29) Declara-se que na Lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano e empregados civis) referida a 1 de Janeiro do corrente ano, deve ser rectificada
para 25 de Março de 1\:)03 a data do assentamento de
praça do major de cavalaria Francisco José Cardoso
Cabral de Quadros.
30) Declara-se que o capitão de cavalaria Eduardo
Sousa de Almeida, adido, em serviço no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, deixou de estar
nesta situação em 15 do corrente mês, continuando,
poróm, desde a mesma data, na situação de adido, mas
em serviço no Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 31. o do decreto n. o 13:309, de 23 de ::\la1'<;ode
1927.
31) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade, António Inocêncio Moreira de Carvalho chegou
à altura para entrar no quadro om 17 de Abril findo.
32) Declara-se que os capitãis de cavalaria a seguir
mencionados foram nomeados para freqüentar o curso
de comandantes de grupo que tem inicio na Escola Prática do Cavalaria em 3 de Outubro próximo, devendo os
oficiais nomeados efectuar a sua apresentação
em 2 do
mesmo mês na referida Escola:
Jacques Rafael Sardinha da Cunha, no Colégio Militar.
António Francisco Palermo Leal de Oliveira, adido, na
Escola do Exército (A).
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António Joaquim de Castro Unia Mendes, no regimento
de cavalaria n." 2 (A).
José António Morais, no regimento
de cavalaria n.? 3.
Humberto
Buceta Martins,
adido, professor
na Escola
do Exército.
Jorge Mário Melo Castro e Sousa, no regimento de cavalaria n.? 4 (A).
As nomeações acompanhadas
da anotação
(A) só se
tornam efectivas
se os oficiais a quem dizem respeito
obtiverem aproveitamento
na presente escola de recrutas.

33) Declara-se
q uo os tenentes de cavalaria a seguir
mencionados
foram nomeados para freq üentar o curso
de comandantes
de esquadrão
que tem inicio na Escola
Prática de Cavalaria em 5 de Junho próximo, devendo
os oficiais nomeados efectuar 11 sua apresentação em 4 do
mesmo mós na referida Escola:
Eduardo Varela de Oliveira Soares, adido, em serviço
na guarda nacional republicana.
Mário Oam pos Oosta, adido, em serviço no Ministório
das Colónias.
Jaime Rosado Semedo, no regimento de cavalaria n. ° 7.
Manuel Ferreira Peixoto da Silva, na Escola Prática de
Cavalaria.
Luiz Alberto Filipe Rodrigues,
na Escola Prática
de
Cavalaria.
Lino Vaz Palma Antunes, adido, em serviço na guarda
nacional republicana.
António J oaq uim Ferreira Durão, na Escola Prática de
Cavalaria.
António Simões Freire; no regimento de cavalaria n.? 8.
António Joaquim Rodrigues
Queiroz, no regimento
de
cavalaria n.? 9.
Armando :\Iário Gonçalves Ounolhas, adido, em serviço
na guarda nacional republicana.
Américo Chamiço Dias Heitor, no regimento de cavalaria n.? 6.
Artur Duarte Pacheco, no regimento de cavalaria n.? 4.
34:) Declara-se
que o tenente de engenharia,
supranumerário,
Humberto
Lopes Gonc,:alves Garcia chegou à
altura para entrar no quadro em 20 de Março do corrente
ano.
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35) Declara-se que na Lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano e empregados civis) referida a 1 de Janeiro do corrente ano, e na respectiva
escala, deve ser rectificada a colocação do tenente de
aerouáutica
Guilherme Teixeira Dias Costa, que passa
a ser inscrito imediatamente à esquerda do tenente da
mesma arma Armando de Sacadura Falcão.
36) Declara-se, em aditamento à declaração 34) da
Ordem do Exército n." 17, 2.a série, de 1938, que ao
tenente graduado mecânico da arma de aeronáutica
Xlanuel António Gouveia deve continuar a abonar-se a
3. fi diuturnidade de serviço, nos termos do artigo 15.°
do decreto n.? 11:279, de 26 de Novembro de 1925,
como se vinha praticando.
37) Declara-se que o capitão módico, supranumerário,
Jerónimo Carlos da Silveira chegou à altura para entrar
no sou quadro em 2 do corrente mês.
38) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano médico licenciado Mário N avarro de l\feneses, abatido ao
efectivo do exército por ter tido passagem ao Ministério
das Colónias por portaria de 10 de Abril findo, inserta
na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do corrente -ano,
pertencia 11 extinta 3.a companhia de saúde e não ao regimento de infantaria n." 9.
39) Declara-se quo ficaram sus pensos das funções de
serviço desde 12 do corrente mês, nos termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina militar, o major
do serviço de administração militar, da 3.a Ropurtição
da 2.a Direcção Geral dõste Ministério, Carlos David
dos Santos, o capitão do mesmo serviço, do regimento
de infantaria n.? 21, António Manuel da Fonseca o o tenente picador, do grupo independente de artilharia de
montanha n.? 12, António dos Santos.
40) Doclarn.so que o major do serviço de administração militar da 3.a Repartição da 2.11 Direcção Geral do
Ministério da Guerra, .Oarlcs David dos Santos, o capitão do mesmo serviço, do regimento de infantaria n.? 21,
António Manuel da Fonseca e o tenente picador, elo
grupo independente de artilharia de montanha n.? 12,

,
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António dos Santos seriam transferidos por motivo de
informação anual, se não estivessem naquelas situações.
41) Declara-se que os tenentes do serviço de adminismilitar Serafim Jacinto dos Santos, Júlio Augusto da Silva Malaguerra, António Gonçalves Coimbra,
Acácio :\Ionteiro Cabral, Álvaro de Oliveira, Joaquim
Gonçalves Duarte da Silveira, Joaquim Maria Belo, AIdemiro da Encarnação Pires e Américo do Patrocínio
freqüentaram
com aproveitamento no corrente ano o
curso de provisores.
tração

\

.

42) Doclara-so que o tenente do serviço de administração militar Artur Gonçalves da Silveira, adido, em
serviço no :\1inistório do Interior, colocado no grupo
mixto independente do artilharia montada n. o 24, por
portaria de 28 do Janeiro último, insorta na Ordem. do
Exército n.? 2 do corrente ano, para efeitos do § 3.° do
artigo 43.0 do decroto 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, por em 5 do corrente mês ter terminado o
tempo de serviço para efeitos de promoção.
43) Declara-se que o tenente do serviço de administrnção militar, em disponibilidade, Joaquim Cabral Cavaleiro chegou à. altura para entrar J?o quadro em 22 de
Abril findo.
44) Publica-se a lista dos oficiais que no primeir.o
quadrimestre do corrente ano so ofereceram para sorvrr
nas colónias, durante o mesmo ano, nos termos do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927:
Infantaria

Capitão António ela Encarnação

Santos Vieira,

Cavalaria

Alferes Álvaro Lopes Borges.
Serviço de administração militar

Tenente Salvador Pereira da Silva.
Médicos

Tenente módico Manuel Cândido Faria Monteiro.

,
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Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes:
Francisco José Pelica.
Delfim Fernandes.,
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Tenentes:
Manuel Martins Ramos.
José Coelho de Moura.
António Alberto Leopoldo.
Alferes Edmundo Alves de Carvalho.
45) Declara-se que o tenente-coronel, na situação de
reserva, João Coelho Teixeira continua prestando serviço, como defensor oficioso do Supremo Tribunal Militar, depois da sua passagem àquela situação.
4G) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
do distrito de recrutamento e reserva n. o 7, José Rodrigues da Silva Mendes presta serviço no mesmo distrito,
desde 1 do corrente mês, e que o tenente, na mesma situação, Jacinto Ferreira Ezequiel deixou de prestar ali serviço na referida data.
47) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Inácio Carreiro Gaspar Teixeira continua exercendo as
funções de director da carreira de tiro de Ponta Delgada.
48) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
António Alves Mendes presta serviço na 2. a Repartição
da La Direcção Geral dêsto Ministério desde 22 do corrente mós.
49) Declara-se que o tenente, na situação do reserva,
Alberto Teixeira deixou de prestar serviço na 2. a Repartição da L." Direcção Geral dêsto Ministério em 5 do
corrente mês, passando a prestá-lo na 3. Repartição da
mesma Direcção Geral desde a mesma data.
A

50) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
João Pedro Diogues presta serviço na 2.a Repartição do
quartel general do govõrno militar de Lisboa desde 28
de Abril de 1938.

.(
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51) Declara-se quo O tenente, na situação de reserva,
Manuel do Rosário presta serviço no quartel general eh
1.a região militar desde 3 de Abril findo.
52) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
João Baptista Repenicado presta serviço na Agência Militar desde 22 de Março do corrente ano.
53) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
.Toão Pedro Nunes Pacheco deixou de prestar serviço na
Agôncia Militar desde 5 do corrente môs,

Ministério

da Guerra - I.a Direcção Geral - 3.

a

Repartição

54) Declara-se quo se chama Manuel Dias Serras e
não Manuel Dias Serra, como foi publicado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. o 2, promovido a ôsto pôsto por portaria de 8 de
Março último, insorta na Ordem do Exé1'cito n. o 5, 2. a sório, de 31 do mesmo mós.
55) Declara-se quo os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria, do regimento ele infantaria n,° 20, António
Clemente Melo de Carvalho e António .T oaquim de Seíça
Guedes, promovidos ao actual pôsto por portaria de 13 de
Março último, insorta na Ordem do Exército n.? 5, 2.&série, de 31 do mesmo mês, eram soldados cadetes u,os 778/33
e 545/i34, respectivamente, e não n.os 771'1/38e G43/34 do
ll1e~mo regimento, como foi publicado.
. 5G) Declara-se que o asp.il'anto ~ ofi~ial miliciano do
Infantaria, do regimonto de infnntaria n. 19, Alfredo de
Brito Pereira, promovido ao actual pôsto por portaria
de 15 do Março último, inserta na Ordem. do Exército
n.O 5, 2.a série, de 31 do mesmo mês, era soldado cadoto n.? 475/35 do regimento elo infantaria n." 20, e não
1\.0 475/33 do mesmo regimento, como foi publicado.
57) Declara-se que os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria: elo regimento de infantaria n.? 1, Alberto
Borges de Pais Salv ação, do regimento de infantaria
u." Ó, Abraham Bonoliel o, do regimento de infantaria

406

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 8

2." Série

n.? 21, Carlos Luiz Vieira Quintas, promovidos ao actual
põsto por portaria de 10 de Novembro de 1938, inserta
na Ordem do Exército n." 16, 2.a série, de 26 do mesmo
mês, contam a antiguidade desde 1 de Novembro de
1938, e não desde 8 de Outubro de 1938, como foi publicado.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

58) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do decreto-lei n." 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situaç'ão de reserva:
Coronel de infantaria Carlos Alberto Gonçalves Marques, 36.000;$.
Coronel de infantaria António José Teixeira, 36.000;$.
Coronel de cavalaria José Ricardo Pereira Cabral,
36.0001S.
Coronel de cavalaria José Júlio Duarte Silva, 36.000t$.
Coronel médico Vitorino de Sousa Magalhãis, 36.000E.
Tenente-coronel do corpo do estado maior António Daniel de Matos, 32.467t$20. Tem 33 anos de serviço e
48 períodos.
Tenente-coronel
de infantaria João Coelho Teixeira,
30.000~.
Major de engenharia António de Castro Mascarenhas de
Meneses, 13.092~. Tem 15 anos de serviço e 34 períodos,
Capitão de infantaria Vicente Gonçalves de Almeida,
21.600;$.
Tenonte de infantaria António da Costa, 13.066680. Tem
28 anos de serviço.
59) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do § 2.° do artigo 16.° do
decroto-Iei n.? 28:401, de 31 de Dezembro de 1937,
transitaram para a situação de reserva:
Capitão de infantaria Manuel Francisco da Costa, 20. 736t$.
Tem 2 aumentos, 44 anos do serviço e 81 períodos.
Tenente de infantaria José Alvos Viana, 16.128;$. Tem
2 aumentos, 44 anos de serviço e 37 períodos.
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de infantaria José Joaq uim Capucho, 15.13U40.
1 aumento, 38 anos de serviço e 1 período.
de artilharia António Afonso Raposo, 9.763i$20.
2 aumentos e 27 anos de serviço.

60) Pensão anual que compete ao oficial a seguir designado, que, nos termos do artigo 31.° do decreto-lei
n. o 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, transitou para
a situação de reserva:
Tenente-coronel de infantaria Alberto de Castro Arez,
30.882t5. Tem 57 anos de. serviço e 293 periodos.
61) Pensões de reforma com que passaram a esta
situação os seguintes oficiais, conforme os despachos da
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Providência, publicados no Diário do Goiiêrno n. o 95, 2. a série, de 25 de
Abril findo:
Tenente-coronel de infantaria Carlos de Carvalho Dias,
31.680;).
Tenente-coronel de infantaria Joaquim Augusto de Carvalho Moniz, 28.8001$.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar António Gonçalves dos Santos, 24.768rS.
Tenente de infantaria Afonso Távora Ferreira de Abreu,
11.136·5.
62) Rectificada se publica a pensão de reserva do tenento de cavalaria Manuel Marciano, que passou a esta
situa~ão pela Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, de 22
de Março de 1938:
Pensão anual ele 18.088~55, que corresponde a 41 anos
de serviço, com 2 aumentos sobre o soldo e 25 periodos.
(3) Rectificada se publica a pensão de reserva do capitão do servi~o de administração militar João Rodrigues Lavadinho Júnior, e que na Ordem do Exército
n.v 19, 2.a série, de 1931, constava ser de 1101$63, correspondente a 22 anos de serviço, 2 aumentos e 16 periodos, e que devia ter sido de 100l\25, por corresponuer a 22 anos do serviço e 16 períodos, sem quaisquer
aumentos.
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64) Declara-se que a pensão do roserva do tenonte
Manuel Augusto de Magalhãis, actualmente reformado,
é de 133t$57, e não de 120M6, como foi publicado na
Ordem

do Exército

n.? 16, 2.:\ série, de 1931.

65) Declara-se que deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral dôsto Ministório, desde
25 de Abril findo, o capitão do serviço de administração
militar, na situação de reserva, José Prancisoo Carneiro.
__

.L_
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66) Nos termos do § 2.° do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Exórcito, declara-se que as estações,
cidadãos e oficiais abaixo mencionados ofereceram it
mesma biblioteca as obras que so indicam a seguir:
Do tonento-coronel
rerra :

António Soares ele Androa Fer-

Re,r;isto de tiro, António

Soaros de Androa Ferroira-

1 opúsc.
Da Academia de Ciências de Lisboa:
NO'Gas considerações
sõbre o paralelismo
super:fícies,
Pedro Josó da Cunha -

das

CUlTas e

Lisboa,

1938

(1 opúsc.).
A reforma do Orçamento em Portuqal, Politica e Técnica}
José Fernando
Emídio da Silva
Lisboa, 1938
(1 opúsc.).
Da Universidade

do Lisboa:

Anuário da Unioersidade
boa, 1938 (1 vo1.).
Da Universidade
Boletim

da Biblioteca

do Coimbra:
da Universidade

mento do n.? xrv
Boletim

(1 vol.).

de Ooimbra, suplo-

Coimbra, 1938 (1 vol.).

da Faculdade

Coimbra}

1932-1933 - Lis-

ele Lisboa}

suplemento

de Direito

da

Universidade

do vol. xv -- Coimbra,

de

1930
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Do Ministério da Marinha:
referida a 31 de Dezembro de 1938Lisboa, 1988 (1 vol.),

Lista da AI'mada,

Da Direcção

do Serviço V eterinário

Militar:

Duas conferências
realizadas
na Direcção do Serciço
Veterlnúl'lo Militar em 1937 -Lisboa,
1938 (1 vol.),

Da Escola de Educação Física do Exército:
Al,r;uns aspectos da gimnástica

cientifica

moderna, tononto

Oelestino F. Marques Pereira - Lisboa, 1938 (1 vo1.).
Do tenente Antonino Fernandes

Pereira

da Cruz :

Manual do segundo sW'gento de cavalaria, La edição,
alferes Antonino Fernandes Pereira da Cruz - Lisboa, 1933 (1 vo1.).
dos earqentos, referido a 15 de Abril de 1937,
tenente Antonino Fernandes Pereira da Cruz - Lisboa, 1937 (1 vol.) .

Almanaque

.A valiaçào de Distãncias em Campanha, La edição, tenente Antonino Fernandes Pereira da Cruz - Lisboa,
1935 (1 \'01.).
Mtlitares, 2. a edição, tenente Antonino
Fernandes Pereira da Oruz-Albergaria-a-Velha,
1037
1 vol.) .

Reconhecimentos

..:1iJe-lIIémoire, para oficiais o sargentos em manobras

campanha, tenente Antonino Fernandes
Uruz-Lisboa,
1936 (14 fasc.).

Pereira

e
da

Do major Flávio J OSÓ Álvares dos Santos:
01'!/anlzaçào e funciona_mento das. transmissões na Escola
de Transmissões, majores Flávio dos Santos e Santos

Calado

-Lisboa,

1933 (1 vol.).

Explora~'(10 das transmissões

na Escola

de Tranemiesoe«,

instrutores majores Hermínio Serrano
Santos
Lisboa, 1939 (1 vol.).

e Flávio dos

SeITI(;U de transmissões, Instruções,
Processos de irausmissão; capitão Flávio dos Santos - Lisboa, 1929

(1 opúsc.).
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Lanterna eléctrica de sinais m/930,· capitão Flávio dos
Santos - Lisboa, 1935 (1 opúsc.),
Do tenente Fernando

Eduardo

da Silva Pais:

As [õrças da segnrança na defesa passiva das grandes
cidades, F. E. da Silva Pais - Lisboa, 1938 (1 vcl.).
Do capitão José Viana Correia Guedes:
Breve estudo sõbre a campanha da Abissínia, capitão
José Viana Correia Guedes - Lisboa, 1937 (1 vol.).
Do alferes Carlos Palmeira:
A Acção de InfantCtl'ia n:" 19 na Grande Guerra, Carlos
PalmeiraChaves, 1938 (1 vol.).

IX -

ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura

do magIstérIo

Nos termos do artigo 23.° do decreto n.? 13:764, de
13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n." 7, La série,
do mesmo ano), e em harmonia com o disposto no decreto n." 29:155 (Ordem do Exército n." 9, La série, de
8 de Dezembro de 1938), e para efeito do respectivo
provimento, se faz público novamente que está declarado
vago o lugar de professor adjunto da 24. a cadeira -Mecânica aplicada às máquinas ; máquinas térmicas; automóveis e aparelhos aeronáuticos.
Os candidatos ao referido lugar devem sati.sfazer 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.? 13:764,
de 13 de Junho de 1027 (Diário do Gouêrno n.? 121,
La série, de 13 de Julho de 1027).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às treze horas do dia 23 de Julho de 1939,
as suas declarações feitas em papel selado e dirigidas ao
comandante da Escola, instruídas com os documentos a
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que se refere o artigo 3.° e seu § único do citado regulamento.
Sala das Sessões, 18 de Maio de 1939. - O Secretário interino, Raúl Sátira da Cunha Fajardo, capitão de
infan taria.
(Publicado

no Diário

do Govêrno n.? 119, 2." sôclo, do 2.t do Maio do 1939).

Obituário

1917
Dezembro

6-

Aspirante
a oficial miliciano
Alfredo Alves de Morais.

médico,

licenciado,

27 -

Aspirante
a ofícíal miliciano
Oscar Truco Guimarãis.

médico,

licenciado,

médico,

licenciado

1918
Outubro

1921
Novembro

1- Aspirante
Joaquim

a oficial miliciano
Coelho Dias.

1924
Junho

11-

Aspirante
a ofieial imi liciano médico, licenciado,
João Pinto Nogueira Avel ar,

1927
Maio

19 -

As~irante
a oficial miliciano
]i uas Roupinho
de Matos.

médico,

licenciado,

1939
Abril
»
»
»
})

»
»
»

?lfaio
»

»
»
»

19 -

Coronel reformado
Artur César Monteiro Guimarãis.
20 _ Tenente-coronel de engenharia, no quadro, J oaquim
José de Andrade e Silva Abrancbes.
25 - Major reformado .Iosé Maria Pereira.
26 _ Capitão reformado Manuel Mendes da Rocha.
28- General, graduado, reformado, José de Abreu Mácedo Ortigão.
28- General reformado Joaquim Mendes Cabeçadas.
29 -Tenente
miliciano ele artilharia, licenciado, Ernesto
Guilhehne Pereira.
30 _ Capitão, na situaçâo de reserva, Alexandre Tomaz
Gil.
3 _ Tenente-coronel,
na situação de reserva, Estanislau da Conceição e Almeida.
11- Tenente, separado
do serviço, José Augusto de
Araújo.
11- Alferes miliciano de aytilharia,
licenciado, Luiz
José de Seabra Ferreira Roquete.
1S _ Tenente-coronel,
na situação de reserva, Artur do
Nascimento Nunes.
18 _ Tenente, na situação de reserva, Bernardino Mergulho.
.
22 _ Major de eavalana,
no quadro, António Raul da
('o sta ;\fi r-a,
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Rectificações

Na Ordem elo Eeército n.v 6, 2.' série, do corrente ano, p. 283,
1. 19.', onde se lê: "Emílio», deve ler-se: «Emidio s ; p. 209, 1. 17.',
onde se lê: "Fernando», deve ler-se: "Fernandes».
N a Ordem do Exército n.? 7, 2.· série, do corrente ano, I': 348,
1. 14.", onde se lê: «Avelino», eleve ler-se: "Aurélio».

António de Oliueira Salazar.
Está conforme.

o

Ajudante General,

MINISTÉRIO Df\ GIJERRf\

Ordem do Exército
2.9

Série

N,O 9

o

29 de Junho de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:
1-

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear o tenente de artilharia Alfredo
Botelho de Oliveira o o furriel, do regimento do artilharia de costa n. ° 2, António Cabrita, para irem a Itália
em missão urgente de serviço público, relacionada
com
o plano do rearmamento
do exército.
Além das despesas com transportes,
serão foitos ao
oficial é furriel acima referidos,
e a titulo de ajuda do
custo, os seguintes abonos diários: 2 libras o 10 xelins
ao primeiro e 1 libra ao segundo, tudo pago pela verba
constante do capitulo 25.°, artigo 669.°, do orçamento do
Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministério
da Guerra, 1 de Junho de 1039. - O SubSecrotário
do Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.

(.."'áo cm-oco do visto ou anotação

Ministério

da Guerra-

Repartição

do 'I'rlbunul

0.0 Contas).

Geral

Nos tormos do decreto n. ° 16:070, do 25 de Setembro
de 1928: manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo Ministro ela Guerra, conceder a D. Vitória Santana
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da Silva Melo Vaz e a D. Leopoldina
Santa Pereira
Vaz, viúva e órfã do capitão reformado
João Pereira
Vaz, o subsidio, mensal no quantitativo
do 238l\5-i.
Ministério da Guorra, 13 de Maio de 1939. legação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
tado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

Por dede Es-

(Visada polo Trilmoal do Contas em 30 do Maio do 1939. São.
devidos emolumontos, DOS termos do decroto u.? 22:257).

Nos termos do
de 1928: manda
pelo Ministro da
Pereira,
viúva do
o subsidio mensal

decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
o Govêrno da República
Portuguesa,
Guerra,
concedor a D. Rita AI vares
capitão reformado Agostinho Pereira,
no quantitativo
do 140J09.

Ministério da Guerra, 5 de Junho de 1939.-Por
legação
do Ministro
da Guerra,
o Sub-Secretário
Estado da Guerra, Fernando elos Santos Costa.

dede-

(Visada pol o T'rlbun al do Contas om 17 do Junho do 1939. Sâodevidos emolumentos,
110S termos do docreto n.? 22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, do 25 do Setembro
de 1928: manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Aurélia da Encarnação Fonseca, órfã do goneral J OSÓ Manuel da Fonseca, a reversão
da cota parto do subsídio mensal no
quantitativo
de 140il09, em virtude do falecimento de sua
irmã D. Isabel da Piedade Fonseca, em 24 de Maio do
corrente ano.
Ministério da Guerra, () de Junho de 1939. -Por
do Ministro da Guerra,
o Sub-Secrotário
Estado da Guerra, Fernando elos Santos Costa.

legação

dede

(Visada polo Tribunal do Contas em 17 do Junho de 1939. Não
são devidos omolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

N OS termos do decreto n.? 16:070, do 25 de Setembro
de 1928: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Maria Luíza da
Silva Noves, órfã do alferes miliciano de infantaria Joaquim José da Silva Neves, a reversão da cota parte do
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subsídio mensal no quantitativo de 1191$27, em virtude
do falecimento de sua irmã D. Maria Helena Catalão
Neves.
Ministério da Guerra, 9 de Junho de 1939. - Por dolegação do Ministro da Guorra, o Sub-Secretário de
Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 17 de Junho de 1~3J. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n,? 22:257).

N OS termos do decreto n. ° 16:070, do 25 de Setembro
de 1928: manda o Govêrno da Rr-pública Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Constança da
Glória Ferreira, órfã do tenente de infantaria Francisco
António Forreira, a reversão da cota parte do subsídio
mensal no quantitativo de 1191527, em virtudo de ter
contraído matrimónio sua irmã D. Branca Alexandrina
Ferreira.
Ministério da Guerra, 14 do Junho de 1939. - Por
delegação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário de
.Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Junho de 193~. Nilo são
dovidos emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

11-

Ministério

da Guerra _La

RECURSOS

Direcção Geral-

2.

a Repartição

Por decretos de 16 elo corrente mês:
Negado provimento ao recurso n." 2:531, interposto perante o Conselho do Rocursos pelo tenente, na situação de reserva, António dos Santos, em que recorria
do despacho do Ministro da Guerra, de 26 do Janeiro
de 1039, que lhe indefer!u um roquerimont~ em que
pedia que ficasse sem efeito a sua passagem a reserva
o conseqüentemente ir satisfaz~r as condições de promoção a capitão, por não ter fundamento legal.
Negado provimento ao recurso n.? 2:533, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, na situa-
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ção de reserva, António Falcão, em que recorria do
despacho do Ministro da Guerra, de 24 de Janeiro de
1939, que lhe indeferiu um requerimento em que pedia
a promoção a capitão, por não ter fundamento legal.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3. a Repartição

Por decretos de 23 do corrente mês:
Negado provimento ao recurso n, o 2:520, interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria, actualmente na situaç-ão de reserva, José Maria
Vale de Andrade, contra o despacho do Ministro da
Guerra que o mandou debitar pela quantia de 20.483$46,
im portãncia da cota parte da responsabilidade
pecuniária que lhe foi atribuída na fraude praticada no
batalhão de caçadores n. o 7, correspondente ao tempo
em que exerceu o cargo de segundo comandante e
vogal relator do conselho administrativo, por não ter
fundamento legal.
Negado provimento ao recurso n.? 2:516, interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, na situaç-ão
de reserva, Carlos Gomes Fernandes, contra o despacho do Ministro da Guorra, de 13 de Outuhro do
1937, que o mandou debitar pela importância de
1.945a66, cota parte da rosponsabilidado pecuniária
que lhe foi atribuída em virtude do prej uizo cansado
à Fazenda Nacional pola fraudo praticada no batalhão
de caçadores n.? 7, correspondente ao tempo em que
exerceu o cargo de segundo comandante e vogal relator
do conselho administrativo, por não ter fundamento
legal.
Negado provimento ao recurso n.? 2:515, interposto porante o Conselho de Recursos pelo capitão, na situaç-ão
de reserva, Rafael N orborto Correia, contra o despacho do Sub-Secretário de Estado da Guerra, do 7 de
Outubro de 1937, que o mandou debitar poja quantia
de .1!3.210;539, importância da cota parte da responsabilidadc pecuniária que lho foi atribuída na fraudo
praticada na secção de depósito do batalhão de caça. dores n. o 7, por não ter fundamento legal.
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DE SITUAÇÃO

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 20 de Maio .findo:
Abatido. ~o ,e~ectivo do ex~rçito, por ter tido passagem
ao Ministério das Colónias como facultativo, o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, do extinto
3.° grupo de companhias de saúde, Manuel da Costa
Monteiro, devendo sor considerado nesta situação
desde 24 de Janeiro de 1917.
(Anotada pelo Tribunal

do Contas em 27 de Maio do 1939).

Quadro da arma de infantaria

Tenente
Silva,
tério
1939,

de infantaria, adido, Lino da Ressurreição e
que de regresso de comissão militar no Minisdas Colónias se apresentou em 19 de Maio de
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Coronel de infantaria, da direcção da arma, José Júlio
de Almeida da Costa Pereira e tenente-coronel, do regimento de cavalaria n. o 4, José de Melo Pinto de
Gusmão Calheiros, nos termos da alinea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerados nesta situação
desde 8 de Maio de 1939.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, do depósito geral de material de guerra, António Eugénio da
Silva Carrajola e capitão de infantaria, em disponibilidade, António GaIvão Jácome de Castro, nos termos
da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de
31 do Dezombro do 1937, por torom sido julgados incapazes do serviço activo pola junta hospitalar de inspecção devendo ser considerados nesta situação, resl)ectiv;mente, desde 1 do Maio e 7 de Janeiro de 1939.
Capitãis: do cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, Matias
Gabriel da Silva Soares e do extinto quadro auxiliar
do serviço do saúde, do hospital militar de Elvas, António dos Santos, e tenente, do regimento de infan-
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n.? 19, Alberto da Maia Mendonça, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404:,
de 31 de Dezembro de 1037, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 13 de Maio, 29 de Abril e 10
de Maio de 1939.
taría

(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumontos, nos termos do decreto n,? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente, do grupo de artilharia pesada n.? 2, Evaristo
J osé de Morais, e alferes, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 2, Alfredo Paulino, do grupo independente
de artilharia de montanha n." 12, Américo Pinto da
Guerra Leão P, do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 24, Francisco Filipe Nery da Silva
Barata, todos milicianos de artilharia, licenciados, nos
termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n. ° 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido
limito
de idado, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 24 de Maio, 27 de Janeiro o
7 e 24 de Maio de 1939.

°

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 27 do Malo de 193~).

Por portarias de 27 de Maio findo:
Adidos

Major de infantaria, sub-director do Cológio Militar,
Augusto Lopes Guerra, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Obras Públicas e Comunicações, nos
serviços de policiamento do porte de Lisboa, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Maio do
1939.
Major de engenharia, no quadro da arma, Eugénio Sanches da Gama, por ter sido requisitado para dosemp~nha.r uma comissão d'o serviço dependente do l\Iinistério
das Colónias, nos termos da 2.11 parto do
artigo 2.° do decreto 11.° 13;300, de 23 de Março de
1927, como governador da província de Loanda, devondo ser considerado nesta situação desde 20 do
Maio do 1939.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

om 6 do Jnnho

do 1939).

2.' Série
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Disponibilidade

Tenente coronel de engenharia, adido, lIeitor de Mascarenhas Inglês, que de regresso do Ministério das
Obras Públicas e Comunicações se apresentou em 20
de Maio de 1939.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação do não serem
devidos omolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Reserva

Coronel de infantaria Adelino Norberto de Castro,
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 activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Maio de 1939.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
grupo independente de artilharia de montanha n.? 12,
Artur do Rêgo, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Maio de 1939.
(Visadas polo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos amolumeutos, nos termos do decreto n. o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
independente de infantaria n.? 24, António Pacheco
Correia de Andrade, nos termos do § 3. o do artigo 61.0
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de :Maio de 1939.
(;\notada

pelo Tribunal

de Contas em 6 de Junho do 1939).

Reforma
(DospacllOS do 23 de Maio de 1939 da Caixa Geral do Depósitos,
CrótlHo o Provillôncia., pubf Icados no D'iàrio do Gocêrno n.? 120,
2." série, do 25 do mesmo mês).

Capitãis: do regimento de infantaria n.? 1, Cãncío José
Jorce e do regimento de cavnlaria n.? 1, Raúl da
Silv~a G~ll1es; tenentes: do regimento de artilharia ligeira n." 1, João Ferreira o do extinto quadro auxiliar do artilharia, do grupo de artilharia posada n.? 1,
J oaq uim Inácio Galhós, nos termos da alínea b) do
artizo 2.° do decreto-Iel n.? 28:404, de 31 de Dezembro bdo 1937, por torem sido julgados incapazes de
todo o sorviço pela junta hospitalar de inspecção,
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devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 6 de Março, 13 de Fevereiro, 17 de
Abril e 27 de Março de 1939.
(Não carece do visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 3 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Alferes de infantaria, adido, Joaquim Júdice Leote Cavaco, que de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias se apresentou em 2 do corrente mês,
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

Tenentes milicianos de infantaria, do extinto quadro
especial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal e Aires
Baptista da Costa, que de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias se apresentaram em 29
de Maio de 1939, preenchendo vaga no mesmo extinto
quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação do não serem
dovidos

omolumontos,

nos tormos do docroto n.? 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Vítor Manuel Saraiva Lopes, que de regresso de comissão militar no Ministério
das Colónias se apresentou em 30 de Maio de 1939,
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
dovidos emolumentos,
nos termos do decreto n," 22:257).

Adidos

Capitão do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n." 4, IIermenegildo Chaves de
Paiva, tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército, do grupo independente de artilharia de
montanha n. ° 12, José Gaspar e alferes do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar, da 2.11.
Repartição da 1. a Direcção Geral dêste Ministério, Edmundo
Alves de Carvalho, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do

2." Série
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decreto n. ° 13:309, de 23 de Março de 1927 devendo
ser considerados nesta situação desde 27 de Maio de
1939.
(Anotada pejo Tribunal do Contas om 15 de Junho do 1939).
Disponibilidade

Coronel do corpo do estado maior adido Fernando
Falcão Pacheco Mona, que de re~resso de comissão
militar no Ministério das Colónias se apresentou em
29 de Maio de 1939.
Capitão do serviço de administração militar, adido, Fernando Dias Antunes, que do regresso de comissão
militar no Ministério das Colónias se apresentou em 1
do corrente mês.
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Coronel do corpo do estado maior, adido, em serviço no
Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana,
Abílio Augusto Valdoz do Passos e Sousa, nos termos
da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Maio de 1939.
Tonente, do regimento de infantaria n.? 10, Benjamim
dos Santos Lopos, nos termos da alínea a) do artigo 1. °
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limito de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Maio de 1939.
(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anotação de não serom
devidos emolumentos, nos tormos do doere to n.· 22:257).

Capitão de infantaria, adido, cm serviço no Ministério
das Colónias, António dos Santos Figueiredo, nos
termos do artigo 4.0 do decreto-lei n. ° 28:402, do 31
de Dezembro de 1937, som direito a vencimentos,
dovondo ser considerado nesta situação desde 1 de
Maio de 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 15 de Junho de 1939).

P01' p01·tarias de 9 do corrente mês:
Adido

Tenonte na situação de reserva, António Manuel Durnna, 'por ter sido requisitado para desempenhar uma
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missão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional ropublicana, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Maio de 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 21 do Junho

de 1930).

Disponibilidade

Capitão de infantaria, _adido, Vasco Ramos de Figueiredo, que do regresso de comissão militar no Ministério das Oolónias se apresentou em 7 de Junho de
1939.
(Visada pelo Tribunal
de Contas, com a anot ação de não sorom
devidos

omolumentos,

nos tormos

do docroto

n.? 22:257).

Reserva

Tenentes: do batalhão de caçadores n.? 1, Oasimiro Janeiro Biló e, do batalhão do caçadores u,o 7, Oarlos
Alves, nos termos da alínoa c) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404,' de 31 de Dezembro de 1937, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
22 e 29 de Maio de 1939.
Tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, António
Manuel Durana, nos termos da alínea a) do artigo 1.°
do decreto-lei n.? 28:40.1" de 31 de Dezembro do 1937,
por tor atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Maio de 1939.
(Visadas pelo Tribunal
do Contas, com a anotação de não serem
dovIdos emolumontos,
110S tormos do docroto n.o 22:257).

Por portarias de 17 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente
Pinto,
tério
1939,

de infantaria, adido, Ernesto Monteiro Góis
que de regresso de comissão militar no Minisdas Oolónias se apresentou em 12 elo Junho do
preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visada polo Tribunal do Coutas, com a anotnção
do não sornm
dovídos emoluruoutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

Tenente miliciano elo infantaria, do extinto quadro espocial, adido, Manuel ele Freixo, quo do regresso do
comissão militar no Ministório das Oolónias se aprosentou em 12 de Junho de 1939, preenchendo vaga no
mosmo extinto quadro.
(Visada pcl o Trihunal
dovldosomolumontos,

do Contas, com a anotação de não serem
nos termos do decreto n.? 22:257).
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do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira
Viana, que de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias se apresentou
em 12 de Junho de
1939, preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(Visada pelo Tribunal
do Coutas, com a anotação do não serem
devidos emolumentos,
DOS termos do decroto n. o 22:257).

Adido

Tenente-coronel,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 3,
J oito José Soarei! Zilhão, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
das Colónias, nos termos da 2. li parte do
artigo 2.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, devendo ser considerado
nesta situação desde
17 de Junho de 1939.
(Anotada

polo

Tribunal

do Con tas om 21 do Junho

de ln3n).

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, J OrLO Dias Leite Machado,
q uo de regresso de comissão militar no Ministério das
Colónias se apresentou
em 9 de Junho de 1939.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação do não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Tenente·coronel
de cavalaria, no quadro da arma, Primo
de Sá Pinto de Abreu Soto Maior, nos termos da alínoa c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nosta
situação desde 5 de Junho do 1939.
Majores:
veterinário,
no quadro,
Alberto
Alfredo da
Silva Lôbo e do extinto quadro auxiliar de artilharia,
da Direcção da Arma de Artilharia,
José Fernandes,
nos termos da alínea ú) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:40.,1, do 31 do Dezembro. de 19?7, por torem
sido julgados
i~capaz~s do serviço activo p~la junta
hospitalar
de mspecçao,
dovendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 22 e 29 de Maio
de 1939.
(Visndlls pelo Tribunal do Coutas, com II anotação de uno sorom
dovidos

omolumontos,

nos termos

do decreto

n,? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes
mento

milicianos, licenciados:
de infantaria,
do regido infantaria n.? 1, José Gonçalves o, do bata-
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lhão de caçadores
n.? 8, Manuel de Araújo Brocas e
médico, da 3.'1 companhia de saúde, Eugénio Augusto
Roseira, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 14 e 17 de Junho e
17 de Maio' de 1030.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 21 do Junho de 1939).

Baixa do serviço

Majores milicianos médicos de reserva Gonçalo Teixeira
Machado
de Moura, Francisco
Vasques
Machado
e
José Júlio Leite Laje, nos termos do § 5.0 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
19, 20 e 26 de 1\Iai.o de 1939.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas em 21 de Junho

de 1939).

Por portaria de 20 do corrente mês:
(Visada polo Tribunal do Contas, com a anotação do não sorem
dovldos omolumentos, nos termos do docroto n.? 22:257).

Disponibilidade

Tenente do serviço de administração
militar, adido, António de Figueiredo e Silva, que de regresso de comissão
mili.tar no Ministério das Colónias se apresentou em 10
do corrente mês.

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 20 de Maio .findo:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do sorem devi.
dos emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Govêrno militar

de Lisboa

Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tenente-coronel,
director, o major, do regimento de sapadores mineiros, José Cunha Lamas.
Capitão, o tenente de engenharia Manuel Cortês Marinho
Falcão dos Santos.
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Grupo independente de artilharia de móntanha n. ° 15
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro José Pinto Gonçalves
Correia.
Depósito geral de material de guerra

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do .mes~o extinto quadro, do grupo independente de
artilharia de montanha n.? 12, Raúl Augusto Martins.
Regimento de sapadores de' caminhos de ferro
3.° grupo

Major, o capitão de engenharia Joaquim Francisco Alves.
Escola do Exército

Tenente-coronel, adido, o major do engenharia,
professor, João Alegria dos Santos Calado.

P01·

adido,

portarias de 27 de Maio findo:
(Visadas polo Tribunal de Contas, com a anotaçâo de serem dovidos omolumontos, nos j ormos do decreto n.? 22:257).

Distrito de recrutamento e reserva n.s 19

Tenente-coronel, sub-chefe, o major, do regimento do infantaria n.? 5, Alvaro do Pinho Monteiro Ferreira.
Regimento de cavalaria n.O I

Tenente-coronel, segundo comandante, o major, do regimento de cavalaria n. o 5, Luiz de Camões.
Inspecção do serviço de obras e propriedades militares

Capitão, o tenente
do Brito.

do engenharia

Anastácio Guerreiro

Base aérea de Tancos

Capitão, o tenente' ele aeronáutic~, da escola prática d~
arma , l\[artiniano Alexandre Pissarra Homem do FIgueiredo.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão, o tenente do mesmo extinto quadro, da bataria
do artilharia do defesa móvel de costa n." 2, Manuel
Juliano.
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de 3 do corrente mês:

pOJ' portarias

(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem devidos emolumentos, nos termos do decreto D. o 22:257).

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 4." Repartição

Ca pitão veterinário,
Martins Barata.

o tenente veterinário

Distrito de recrutamento

José Pedro

e reserva n.s II

'I'onente-coronol, sub-chefe, o major, do regimonto
infantaria n.? 11, António Albino Douwons.

de

Hospital militar regional n.O I

Oapitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro José Ribeiro da
Silva.
Direcção do Serviço Veterinário

Militar

Major veterinário, chefe da 1.:1 Repartição, o capitão
veterinário, do regimento de cavalaria n. o 8, António
Tavares Lebre.

Por portarias

de 12 do corrente mês:

(Visndas pelo Tribunal d o Contas, com a anotação de serem dovidos emolumentos, nos termos do deoreto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - 1." Direcção Geral-

1.. Repartição

3.a

Major, o capitão de infantaria, da
Repartição da
3.a Direcção Geral dêste Ministério, Carlos Ribeiro
Pestana.
Direcção da Arma de Infantaria

Major, o capitão
Costa.

de infantaria

Armando

Regimento de infantaria

Augusto

da

n. o 2

Major, o capitão do infantaria Abel Malhou Zúniga.
Regimento de infantaria

n. o 3

Major, o capitão de infantaria, do quartel general da
1.:1 região militar, Alfredo A ugusto da Silva Braga.
Regimento de infantaria

n. ° 5

Major, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadoros n. o 2, Manuel Bernardes de Almeida Topinho.

2.1 Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 9
Regimento de infantaria

427"

n.O 6

Major, o capitão, do regimento de infantaria
verino Gonçalves Guerreiro
Chaves.
Regimento de infantaria

n." 18, Se-

n.· 7

Major, o capitão de infantaria,
adido, professor
do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e Mar, Armando Martins Dias Rocha.
Regimento de infantaria

1\1nj01', o capitão de infantaria,
Luiz Gonzaga Tadeu.

da direcção

Regimento de infantaria

l'Ir:lj

01', o capitão
o Costa.

do infantaria

n. o II

n. o 13

António

Regimento de infantaria

Major, o capitão da infantaria,
Hilvório do Amaral Lebre.

da arma,

11.0

Manuel
14

da direcção

Regimento de infantaria

da Mota

da arma,

n. o 15

Majoros, os capitãis do infantaria,
do batalhão do caçadores n." 4, Eduardo
José dos Santos, e, adido, em
serviço no Ministério
das Finanças, na guarda fiscal,
Mauuel António Pereira Milrou,
Regimento de infantaria

Major, o capitão, do regimento
Luciano Martins Correia.

n.O 16

de infantaria

n." 1, José

Regimento de infantaria n.? 17

Major,

o capitão

de infantaria

Rodrigo

Regimento de infantaria

Álvares

Pereira.

n. o 21

Majores, os capitãis do infantaria,
d? batalhão índependento do infantaria
n.? 23, António Germano Senão
dos Reis Júnior,
e adido, em serviço no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, Agostinho
do N aseimonto Crisóstomo.
Batalhão de caçadores n.O I

Major,

sezundo comandante,
o capitão de infantaria,
da
1.a Rop~rtição da 3. a Direcção Geral dêsto Ministério,
N uno Ferreira
Viana.
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Batalhão de caçadores n. o 7

Major, segundo comandante,
o capitão do infantaria
borato Eugónio do Sá Viana Brandão.
Batalhão

de caçadores

Li-

n.· 9

Major, segundo comandante,
o capitão, do regimento
infantaria
n. o 8, Mário de Vasconcelos
Cardoso.
Batalhão de metralhadoras

do

n.O 3

Major, segundo comandante,
o capitão
berto Carlos de Almeida Frazâo.

de infantaria

Al-

Adido

Major, o capitão do infantaria,
adido, cm serviço no
Ministério do Comércio o Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral,
Diamantino Antunes do Amaral.

Por portarias de 17 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do sorom dovidos emolumontos, nos termos do docroto n.? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

'I'enonte-coronel,
tunes.

O major

do infantaria

Regimento de infantaria

Major,

o capitão

de infantaria

Vítor

Pascoal.

n.O 19

Majores,
os capitãis 0.0 infantaria
António
Almeida o, do batalhão de metrulhadoras
da Costa Figueiredo.
Grupo independente

Capitão

veterinário,

de artilharia

o tenente

An-

n.O 7

José Pereira

Regimento de infantaria

IIugo

de montanha

voterinário

Fábrica de equipamentos

Ernesto
do
n. o 2, J osó
n. o 15

David Borges.

e arreios

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia,
adido, o
capitão do mesmo extinto quadro, adido, Carlos AugUHtO do Alm0ida.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Alferes
eterinário,
o soldado cadete
<lo reaimento
cavalaria
n.? 9, Artur Rios l\Iondes Sal~ador,

do
nos

2.' Série
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termos do artigo 40.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, e artigos 3.0, 30.0 o 31.0 do
decreto-lei n." 18:716, de 2 de Agosto de 1930, sem
prejuizo do antiguidade.
Regimento de cavalaria n.O 8

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente
do mesmo extinto quadro Artur Gonçalves da Silva.
Ouadl·o da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharia, da inspecção das tropas
de comunicação, Francisco Eduardo Baptista.

Por portarias

de 20 do corrente mês:

(Vlaadas pelo Trlbunal de Contas, com a anotação d.. serom devldcs emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Escola Prática de Cavalaria

Capitão, o tenente do cavalaria Luiz Valentim Deslandes.
Regimento de cavalaria n.· 2

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de cavalaria Francisco Josó da Fonseca Coutinho de Castro.
Depósito geral de material de guerra

:Major do oxtinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mosmo extinto quadro, do grupo mixto indepondente de artilharia montada n." 24, João Ruivo da
Silva.
Adido

Tenente-coronol, o major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional 1'0·
publicana, José Paulino Marccos Mousinho de Albuquerque.

Ministério
P01'

da Guerra -

portaria

de

La

Direcção Geral - 3.a Repartição

31 de Mato findo:

Promovidos aos postos adiante indicados, nos termos
do artizo 35.0 do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de
1932, ~ontinuando na situação de liconciados om que se
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encontram e contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1938, os seguintes cadetes:
A aspirantes a oficial milicianos de infantaria:
Para as unidades a que pertencem: primeiro sargento,
do regimento de infantaria n.? 15, Joaquim Pereira da
Silva e soldado, do regimento de infantaria n.? 5,
n." 865/37, João de Albuquerque Pinto da Silva; para
o batalhão de caçadores n. o 5, o primeiro sargento
graduado, do corpo de cadetes do exército, Augusto
J osó de Macedo Bobela Mota, e para o batalhão de
caçadores n. ° 8, o primeiro sargento graduado, do
corpo de cadetes do exército, António Alborto Homem
Freixo e Cunha da Costa Cabral.
A aspirante
nharia:

a oficial miliciano pioneiro

de enge-

Para o regimento do sapadores mineiros, o soldado, do
regimento do telografistas, n. ° 578/34, Luiz Guilherme
Longle de Carvalho.
A aspirante a oficial miliciano veterinário:
Para a unidade a que pertence, o soldado, do regimento
de cavalaria n.? 8, n.? 370/37, João Manso Ribeiro,

Por portaria

de 3 do corrente mês:

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos do infantaria
para a unidade a que pertencem, nos tormos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, continuando na situação de licenciados em que
so encontram e contando a antiguidade desde 1 <lo
Noyembro de 1938, os soldados cadetes, do regimento
de infantaria n. ° 20, n. ° 543/34, Luiz Pires de Moura,
e n.? 760/33, Francisco Ferreira.

Por portaria de 21 do corrente mês:
Nula e de, n.enhUl~ efeito a parte da portaria de 14 de
Março último, mscrte na Ordem do Exército n. o 5,

2." Série
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2.8 série, de 31 do mesmo mês, que promoveu a aspirante a oficial miliciano de infantaria, para o regimento
de infantaria n. o 8, o soldado cadete n. o 825/36, do regimento de infantaria
n. o 5, IIenrique Moura, o qual,
por se não achar na situação de licenciado ou de disponibilidade, não se encontrava em condições de promoção.

IJ -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÉNCIAS

rRinistérioda Guerra - Repartição do Gabinete

Por portaria de 16 do corrente mês:
Em harmonia com o disposto no artigo 19.0 do decreto
n.? 8:698, de 9 de Março de 1923: manda o Govêrno da
República Portuguesa,
pelo :\Iinistro da Guerra, demitir,
a seu pedido, do quadro privativo
da Oruz Vermelha
Portuguesa
o tenente médico equiparado
Carlos Meireles Guimarãis.
Ministério da Guerra_I.a

Por portaria

de

1[J

Direcção Geral-I.a

Repartição

de fi/aio findo:

(Visada pelo Tribunal de Contns om 13 do Jl.1111O de 1930. Não
são dovIdos omclumeutos, nos termos do docreto n.? 22:257).

Tribunal Militar Territorial do Pôrto
Nomeado juiz auditor o juiz de direito de La classe
António Maria Gonçalves Ferreira,
em substitutçâo
do
juiz auditor Alfredo Alencoão
da Fonseca Bordalo,
que foi aposentado
em 25 de Abril de 1939.

ministério da Guerra_I.a

DirecçãoGeral- 2.& Repartição

Por portarias de 27 de Maio findo:
4.' região militar - Quartel general
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do distrito do recrutamento
e reserva n.? 16,
João Jacinto Tanissa.

,.
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Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, tirocinado, do distrito de recrutamento e resérva n.? 11, Henrique de Melo, para o serviço de inspecções.
Regimento de infantaria

n.O 13

Major de infantaria, adido, professor do Colégio Militar,
Manuel de Matos de Sampaio Nobre, para os efeitos
do artigo 45.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n." 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
Carreira

de tiro "Vergueiro-Ducla

Capitão de infantaria,
Alves da Cruz.

no quadro

Regimento de artilharia

Soares»

da arma, José Raúl

ligeira n.O 2

Major de artilharia, da frente marítimt
Lisboa, Afonso Jorge de Aguiar.
Regimento de cavalaria

n.O I

Comandante interino, o tenente-coronel
Carlos Maria Ramires.
Regimento de cavalaria

da defesa do

de cavalaria

n.O 4

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria, no
quadro da arma, Rui da Cunha o Moneses.
Regimento de cavalaria

Major de cavalaria, da direcção
da Mata Gomes Pereira.

n.O 7

da arma, Antonino Raúl

Regimento de telegrafistas
1.° grupo

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
2.° grupo do regimento de sapadores mineiros, Manuel
da Silva Baltasar, por pedir.
Tribunal militar territorial

de Viseu

~xonera~o ~~ promotor O capitão, na situação de re'serva, inválido de guerra, Armindo da Cunha e Moura.
ProID.otor, o. capitão de infantaria, 110 quadro da arma,
Luiz Pereira Faceíra.

2.' Série
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portaria de 3 do corrente mês:

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral-I."

Repartição

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general do O'ovôrno militar de
Lisboa, José Elisio Gonçalves Lo~ro.
4." região militar - Quartel general

Tenente do extinto quadro auxiliar do artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, José Marq ues
Carrilho.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, tirocinado, do distrito de recrutamento e reserva n." 20, Luiz José da Mota, para o
serviço de inspecções.
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo de artilharia contra aeronaves, Amadeu
Marques Rodrigues, por pedir.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria, no quadro
Ressurreição o Silva.

n.O

"

da arma, Lino da

Batalhão indepc ndente de infantaria

n. o 23

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 19, José Pinto da Costa Monteiro,
por pedir.
Alfores miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
do infantaria n. ° 18, Elísio de Oliveira Alves Pimenta,
por pedir.
Batalhão independente

de infantaria

n. 24
O

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, do
rogimento de infantaria n.? 12, JoSÓ Horta de Mendonçfl, por pedir.
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
quartol general da 4.11 região militar, Eduardo Pereira Coutinho.
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Depósito geral de material de guerra
Grupo isolado do Entroncamento

Alferes do extinto quadro auxiliar de artilharia, do mesmo
depósito, António Custódio de Sousa Faria, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n.O3

Comandante interino, o tenente-coronel de cavalaria, da
direcção da arma, Armando ldalino da Cruz Mesquita.
Regimento de sapadores mineiros

Major de engenharia, da direcção
César Antunes de Lemos.
Direcção do Serviço Veterinário

da arma, Vergílio
Militar

Exonerado de chefe da Ln Repartição
o maj or veterinário Alberto Alfredo da Silva Lôho, por transitar
para a situação de reserva.

Por portarias

de 9 do corrente mês:

Nomeado promotor do Conselho Superior de Promoções
o major, do regimento de infantaria n," 2, Jorge Andrade do, Espírito Santo.
(Visada pojo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel do infantaria, com o curso do estado maior,
tirocinado, no quadro da arma, Agostinho Barreto
Rodrigues de Oliveira, para o serviço de inspecções.
Regimen~o de infantaria

n.O 12

Comandanto, O coronel do infantaria, do distrito do recrutamonto o reserva n.? 12, Orlindo José de Carvalho,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 17

Major de infantaria, no quadro da arma, Vergilio Varela
de Sena Magalhãis, por pedir.

2.' Série
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e reserva n. ° 13
major, na situação de reserva,
o Silva Leitão.
situação de reserva, Albano
Lobo.

de recrutamento

de sub-chefe o
Ivo do Parada
o major, na
Baía da Costa

Grupo de artilharia

pesada 11.° I

Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia,
mesmo extinto quadro, Manuel Juliano.

no

Depósito de remonta

Comandante interino,
Fonsoca Salvação.

o capitão de cavalaria Manuel da

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major
dos casltãls do extinto quadro auxiliar de artilharia,
no corrente ano

J

Exonerado de vogal o tenen to-coronel do artilharia João
J os6 Soares Zilhão.
Vogal, o tenente-coronel de artilharia Sérgio Ribeiro de
Sousa.

Por portaria

ele 14 elo corrente mês :

Conselho Superior

de Promoções

.Exonorado de secretário o major, na situação de reserva,
Jos6 Salas.
Secretário,
o capitão, na situação de reserva, António
Freire de )Iatos )Iergulhito.
Regimento de infantaria

n.O 18

do batalhão elocaçadores n." 0, Alfredo Aboilard
Vieira, som dispêndio para a Fazenda Nacional.

Capitão,

Regimento de infantaria

n. ° 20

Major, do regimento de infantaria n. ° 7, Henrique Ferreira, sem díspôndio parn a Fazenda Nacional. ....
Batalhão independente de infantaria

n.O 23

do batalhão do caçadores
n.? 1, Frederico
Augusto LOP.filS da Silva Júnior, por pedir.

Capitão,
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Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão, do regimento de infantaria n. ° 17, Manuel
Vilhena de Melo Sampaio, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n." 3

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 9, Fernando Martins Salgado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.v 5

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 9, Alberto Faria
de Morais.
Regimento de cavalaria n." 9

Capitão de cavalaria, do quadro da arma, Albertino
Carlos Montenegro Ferreira Margarido.
Direcção da Arma de Engenharia

Chefe da 3.a Repartição,
riu, em disponibilidade,

o tenente-coronel de engonhaHeitor de Mascarenhas Inglês.

Por' portarias de 17 do corrente mês:
Exonerado de sub-director do Colégio Militar, por ter
sido transferido para a situação de adido por portaria
de 27 de Maio de 1939, o major de infantaria Augusto
Lopes Guerra.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 21 de Junho de 1939).

Nomeado sub-director do Colégio Militar o major, do
regimento de infantaria n.? 9, Henrique Augusto de
Lacerda.
(Visada pejo Tribunal do Contas, com a anotação do sorem devidos

omoJumentos,

nos tormos do doere to n.? 22:257).

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 1.. Repartição

Capitão, do regimento de artilharia
Vilhena de Andrade.

ligeira n.? 1, Jaime

4.' região militar - Quartel general

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 2.a Repartição da 2.a Direcção Geral dêste
Ministério, Vergílio Aureliano Guerra.

2.- Sério
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n.· 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento e reserva n.? 8, Domingos
José dos Santos.
Regimento de infantaria

n.· II

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamonto o resorva n. o 11, Armando
Augusto Sarmonto.
Regimento de infantaria

n.· 18

Tenente, do batalhão de caçadores n. o 9, Agostinho Seguro Pereira, por pedir.
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliaros do exército,
do distrito elo recrutamento e reserva n. o 18, Augusto
Teixeira ele Carvalho.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Arnaldo Vitor Marques.
'
Distrito

de recrutamento

e reserva n.·, 2

Adjunto, o tenente, na situação ele reserva, António de
Matos Bugalho.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.· 7

Exonerado do chefe o coronel de infantaria Belizário
Pimenta, pOI: transitar para a situação de reserva.
Chefe, o coronel, com o curso do estado maior, do regigimento de infantaria n." 3, Joaquim Pereira dos Reis,
Colégio Militar

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Ln Repartição da 3.11 Direcção Geral dêste Ministério, António da Rocha Barbosa.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao pôsto de major dos capitãis do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar, no corrente ano

Vo~al, O major do extinto quadro de oficiais do secreta!'lado militar António José de Sousa.
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Por portaria de 20 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral - 3.· Repartição

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Fernando Dias Antunes.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Chefe do estado maior, o coronel do estado maior, em
disponibilidade, Fernando Falcão Pacheco Mena,
2.' região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão de engenharia, da escola prática da arma, Fernando de Arruda, por pedir.
I.a inspecção de infantaria

Inspector interino, o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, tirocinado, da. direcção da. arma,
Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira.
2.' i nspecção de infantaria

Inspector interino, o coronel de infantaria, tirocínado,
da direcção ela arma, Luiz José da Mota.
3.' inspecção de infantaria

Inspector interino, o coronel do infantaria,
da direcção da arma, Henriquo do Uelo.
Regimento de infantaria

tirocinado,

n.O 15

Tenonte miliciano de infantaria, do extinto quadro espocial, no mesmo extinto quadro, Aires Baptista da
Costa.
Regimento de infantaria

n.O 18

Capitão, do rogimento de infantaria n." 8, Josó da Rocha
Sooiro, som dispêndio para a Fazouda Nacional.
Regimento de infantaria n. o 19

Tenente miliciano de infantaria, do oxtinto quadro especial, no mesmo extinto quadro, Manuel Pedro Rodrigues Pardal.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Alferes de infantaria, no quadro da arma, Joaquim Júdico Leote Cavaco.

2." Série
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Regimento de cavalaria n. ° 2
Comandante interino, o tenente-coronel, segundo comandante, Higino Sanches Ferreira Barata.
Direcção

do Serviço Veterinário

Militar

Chefe da 2. a Repartição, o major miliciano veterinário
do extinto quadro especial, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Alfredo de Almeida Ferreira o Sousa.
.
Inspecção do

servlçe

veterinário

militar

Inspector interino, o major veterinário, do hospital militar veterinário principal, Júlio de Mascarenhas Ruela.
Hospital militar

veterinário

principal

Director, o major veterinário, da Direcção do Serviço
Veterinário Militar, António Messias Abade.

Por portarias

de 24 do corrente mês :

Direcção da Arma de Infantaria

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Vasco Ramos
de Figueiredo.
CaI)it~LOmiliciano, do extinto quadro especial, do batalhão de caçadores n. o 8, José de Melo Soares.
Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
Saraiva Lopes.

ligeira

n.O 2

no quadro da arma, Vítor Manuel

Companhia de trem hipomóvel

Capitilo do extinto quadro auxiliar de artilharia,
cola do Exórcito, João Carumona.
Direcção do Serviço Veterinário

da Es-

Militar

Exoneraüo de director o coronel veterinário
João do
Almeida Seara, para transitar para a situação de reforma.
Director interino, o tenente·coronol veterinário, do hospital veterinário principal, João IIenriquos Barroso
Tierno.
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Escola do Exército

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, da companhia de trem hipomóvol, Manuel Joaquim da Silva
Miranda.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major
dos capitãis do extinto quadro de oficiais do secretariado militar,
no corrente ano

Exonerado de presidente
curso do estado maior,
Presidente, o coronel de
tado maior, João José

o coronel de artilharia, com o
Carlos Elias da Costa Júnior.
artilharia, com o curso do esPereira Damasceno.

Por portarias de 26 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O 9

Tenente miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, no mosmo extinto quadro, Manuel de Freixo.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Leite Machado.

n.O16

em disponibilidade,

Regimento de artilharia

João Dias

ligeira n. ° 3

Sogundo comandante, o tenente-coronel de artilharia, da
escola prática da arma, Vasco da Gama Rodrigues.
Inspecção das tropas de comunicação

Major de engenharia,
Eduardo Baptista.

no quadro

da arma, Francisco

Depósito geral de material de guerra

'Tenente do quadro dos serviços nuxiliares do exército,
no mosmo quadro, Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana.
Ministério
Por portaria

da Guerra - Repartição

Geral

ele 29 de Abril do corrente ano:

(Visada polo Tribunal do Contas om 14 do Junho do 1939. São
devidos emolnmenros,
nos termos do dooroto n.o 22:257).

Nomeado por urgonto conveniôncia de serviço, roconhocida por despacho ministerial de ~8 de Abril último,
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professor auxiliar de educação física, interino, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e Mar, nos termos do artigo 95.0 do decreto n. o 18:876,
de 23 de Setembro de 1930, e em conformidade com
o artigo 2.° do decreto n.? 26:34:1, de 7 de Fevereiro
de 1936, o tenente, do batalhão de caçadores n. o 5,
Alvaro Mário Couceiro Neto.

Por portaria

de 27 de Maio findo:

(Anotada

pelo

Tribunal

do Contas

om 8 de Junho

de 1939),

Exonerado do lugar de professor provisório do 5, o grupo
de disciplinas do Colégio Militar o major de engenharia Eugénio Sanches da Gama, por ter sido colocado na situação de adido por portaria de 27 de Maio
de 1939.
VI- CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Minis,tério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 17 do corrente mês :
LOil\'ado o coronel de artilharia Anacleto Domingues dos
Santos porque no dosomponho das funções de chefe
da missão de oficiais do artilharia encarregada de
seguir as operações militares durante a guerra de E~panlia patenteou lima vez mais os seus grandes conhecimentos profissionais, aliados a uma notável serenidade no campo do batalha, honrando assim, em frente
de estrangeiros, o bom nome da artilharia portuguesa,
o porque, tendo depois sido chamado fi desompenhar o
alto cargo de chofe da missão militar portuguesa de
observação na mesma guerra, conseguiu pelo seu inexcedível aprumo e pela forma elevada como desempenhou as mesmas funçõos que fôssom completamente
atingidos os altos objectivos que levaram o Govêrno
a constituir aquela missão, prestanto assim ao exército
e ao País serviços considerados importantes e extraordinários.
PaI' )Jo1'tarias de 22 do corrente mês:
Louvado o capit~LOdo corpo do estado maior Frederico
da Costa Lopes da Silva porque no exercício do cargo
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de presidente
da comissão encarregada
de no estrangeiro receber metralhadoras
'ligeiras para o exército
revelou notáveis qualidades de inteligência, ponderação
e saber, nunca se poupando
a esforços no intuito de
servir os interêsses do País, que sempre defendeu com
tenacidade
e energia, prestando assim com inexcedível
zêlo e dedicação serviços considerados
importantes
e
extraordinários.
Louvado
o tenente de artilharia
João António Saldanha
Oliveira e Sousa porq ue na qualidade
de vogal da
comissão encarregada
de no estrangeiro
receber metralhadoras
ligeiras
para o exército
deu 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 foi encarregado,
que devem ser considerados
extraordinários
o importantes.
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Por portaria de 11 de Maio findo,'
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal
Militar, ter sido julgado ao abrigo das alíneas a) e b) do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento
para a concessão da medalha militar, do 28 (lo Setembro do 1017, alterado pelos decretos n. os 6:003 e
12:081, rospoctivamonto
ele 11 do Setembro
de 1010
e 0 de Agosto de 1926, o major de cavalaria,
actualmento tononto-corouol,
Alfredo Narciso de Sousa.

Por portarias

de 19 de 1.Iaio findo,'

Condecorados
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços,
por se acharem ao abrigo da alínea a) do § 2.0 do urtico 8.0, com roforõncia à última
parto do artigo 10.0, elooreO'ulamento para a concessão
da medalha militar, de
do Setembro
do 1017, alterado pelos decretos n.08 6:003 e 12:081, respectiva-
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mente de 11 de Setembro de 1919 e 9 de Agosto de
1926, o brigadeiro de artilharia J oão de Azevedo Monteiro de Barros e o coronel da mesma arma Eduardo
da Costa Ferreira.
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea b)
do § 2.° do artigo 8.°, com referência à última parte
do artigo 10.°, do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos n. os 6:093 e 12:081, respectivamente
de 11 de Setembro .do 1919 e 9 de Agosto de 1926,
o capitão do corpo do estado maior Manuel Gomes de
Araújo.

VII-

DECLARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS
do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com as mercês ela Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas os
oficiais e a pra~a ao diante nomeados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz

Vermelha

de Mérito

Tenentes-coronéis: na situação de reserva, Henrique Gomes e reformado Manuel Fernandes.
Medalha

de Agradecimento

-Cabo corneteiro, n.? 29 da La companhia do batalhão
n. ° 1 da euarda nacional republicana, José da Cruz,
para usare o n." 3 na respectiva fivela.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-La

Repartição

~2) Declara-se que os o?ci.ais constantes d.a declaraçao 11) da Ordem do Exército n.? 8, 2.& série, do corrente ano, foram agraciados com os graus, que lhes são
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atribuidos, da Ordem Militar de Aviz, e não da Ordem
Militar de Cristo, como foi publicado.
3) Declara-se que por decretos de 23 de Janeiro
último, publicados no Diário do Gooêrno n. 0112, 2. a sério,
de 1G de Maio findo, foram agraciados com os graus da
Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Avlz

Grande oficial

Coronéis: de artilharia Manuel da Silva Martins e, com
o curso do estado maior, João da Ccnceição Tomaz
Rodriguos; módico Alfredo Guilherme de Vasconcelos
Dias; e, na situação de reserva, António Maria o José
Bernardo de Almeida Temudo.
Comendador

Tenentes-coronéis:
do corpo do ostado maior Reinaldo
Vale de Andrade; do infantaria Bártolo Afonso Simões e Sebastião Maria da Nóbrega Pinto Pizarro;
médico João Pedro Medeiros de Almoida; e, na situação do resorva, António Elias Garcia e Norberto
da Silva Queiroz.
Majores: do corpo do estado maior Manuel Francisco
Marques Valente; de infantaria Vorgilio da Silva Calisto, Eusébio Emídio da Silva, Fernando de Castro
da Silva Canedo, Afonso Carlos Ferreira May e Inácio
Monteiro de Azevedo; de artilharia José Luciano da
Silva Cravo; de cavalaria Rogério de Almeida 'I'avaros
e Silva e Inácio Caldeira Risques Pereira; médico
João Calvet Magalhâis Marques da Costa; do serviço de administração
militar Joaquim Gomos Salazar
Braga; e, na situação de reserva, Manuel Coutinho
Vassalo e J osó Fornaudes de Carvalho.
I

4) Declara-se quo por decretos de 19 do Abril último,
publicados no Diário do Gooêrno n." 112, 2.11 sórie, de
16 do Maio findo, foram agraciados com o grau de cavaleiro da Ordem Militar ele Cristo os tonontos de infantaria António Coelho de Sampaio o David Pratos da
Silva .
. 5) Declara-se que por decretos de 25 do Janeiro
último, publicados no Diário do GOVê1'/W n,? 112, 2.n série,
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de 16 de :Maio findo, foram agraciados com os graus da
Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Aviz

Oficial

Capitãis : de infantaria Henrique Lopes Gonçalves, Armando Alberto de Morais da Costa Flórido António
Pinto das Neves Ferreira, Jacinto Perein~ de Magalhãis Faria Araújo, Manuel Joaquim Gonç-alves Coru- '
cho, César Augusto Correia, Filipe Cândido de Sousa
Dias Ribeiro de Carvalho, Francisco Fernandes Pereira da Costa e Alfredo Tôrres Baptista e miliciano
do extinto quadro especial Romano Maximiano Rodrigues ; de cavalaria Santiago Ponce de Castro e
Artur Augusto :Mascarenhas da Piedade e miliciano
do extinto quadro especial Júlio Domingos Borges
Gaspar; médicos António José Félix Alves Júnior e
José Gomes Fernandes Martins; veterinário, miliciano
do extinto quadro ospocial, Joaquim de Sousa Martinho; do extinto quadro auxiliar de artilharia Carlos
A ugusto de Almeida; e, na situação de reserva, Henrique Jacinto Ferreira de Carvalho e Aleixo Paulo
Mascarenhas.
Cavaleiro

Uapitãis : de infantaria Acácio Teixeira Lopes e António
dos Santos Cavaco e de cavalaria Eduardo Rodrigues
ele Almeida Dias.
Tenentes: de infantaria Amadeu Soares Poreira, António Mostre Açuceua, Cristóvão
do Aujo Vidigal,
Emílio Mendes Moura dos Santos, Manuel das Dores
elos Santos Madeira Júnior, Ernesto António dos
Santos , Alberto Crucho
de Almeida, Augusto
César
.'
.
Antunes de Sousa Dias, Alvaro Henrique Antunes,
Francisco Solésio Padinha, Luiz António Ramires,
David Prates da Silva, José Rodrigues Pimenta, Júlio
Capelo Franco Duarte, ,J?sé J~li,o .de Almeida SObrn:l,
Raúl Diniz Abrantes, J úlio Eufrúsio, Lícurgo António
de Pina, Mário da Costa Santos Anino, António Rodriaues dos Santos Júnior, Ernesto Augusto Rodriguos
o José do Oliveira Neto; de artilharia Raúl Simões
Cabrita Alvaro Herculano da Cunha, Dúlio Norberto
Franco 'Simas, Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado, Josó António Santos Monteiro, Rui da
Silva lIo~·ta o Alberto Henriques da Concoição ; ele
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cavalaria JO~lO Evangelista
Garcia Duarte da Silveira:
Amadeu de Santo André Pereira,
Amílcar Hermínio
Rosas, Armando
Mário Gonçalves Canelhas, António
José de Araújo Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira,
Antonino Feruandos
Pereira lia Cruz, Francisco Martins, Joaquim Policarpo
Mendes Dias, Américo Chamiço Dias lIeitor e Carlos Alberto da Costa Botelho;
de engenharia,
actualmente
capitão, Manuel Cortês
Marinho
Falcâo dos Santos;
médicos Fernando
de
Magalhãis,
Luiz António
de Sá Macias Teixeira,
Augusto Carlos Palma e Miguel Maria Greck TOrres
Júnior; do quadro dos serviços auxiliares do exército
Augusto Mendes Ribeiro e Luiz Augusto
Cristóvão;
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar
Manuel Joaquim Leal, José Augnsto da Costa Falcão
e João Mendes Alvos; do extinto quadro auxiliar de
artilharia
José Antunes
Mendes,
Eduardo
Pereira
Coutinho
e Augusto
Pinto de Freitas;
do extinto
quadro auxiliar elo serviço de saúde Severo J osé Pinto;
chefe de banda de música João Pereira dos Santos:
o, na situar-ão de reserva, José Mourato Chambel, Patrocínio
Gonçalves,
Francisco
Raimundo
Rodrigues
Senão e Aniceto ela Cruz Gregório.
6) Declara-se
que por decreto de 27 de Abril último,
publicado no Diário do (Ju1·êrno n.? 112, 2.a sério, de 16
de Maio fin.l o, foi agraciado
com o grau de cavaleiro
da Ordem :JIilitar de Aviz o capitão picador Henrique
Nunes Neves da Costa.
7) Dcclara-so
que os oficiais ao diante nomeados
foram condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto ele 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral- 3." Repartição

Tenente,
na
Gonçalves,

,

situação

de reserva,

Ministério da Guerra -

J0110 Augusto

Rõlo

Repartição Geral

Tenente
do extinto quadro do oficiais
militar Vergílio Camillor Dias.

do secretariado
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Regimento de infantaria

Capitão

Lauriudo

Ferreira
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de Magalhãis

e Vasconcelos.

Distrito de recrutamento e reserva n. o 7

Capitão,

na situação

de reserva,

José Diogo de Oliveira.

Regimento de sapadores mineiros

Alferes do quadro
José Félix.

dos serviços

auxiliares

do exército

Depósito geral de material automóvel

Capitão do extinto quadro
Tomaz Nunes Pires.

auxiliar

de engenharia

Joaquim

Medalha de prata
Batalhão independente de infantaria

Tenente

Eduíno

n. o 23

Ramos.

Grupo de artilharia

contra aeronaves

Tenente, com o curso do estado
Sarsfield Rodrigues.

maior, Daniel

Alexandre

Batalhão de automobilistas

Tenente

José

Joaquim

Rodrigues

Junqueira.

Base aérea de Ota

Tenente
médico
Cortês.
8) Declara-se

António

que

por

Falcão

Marinho

de

Barros

decreto

de 24 de Junho

de

1033, publicado no Diário do Oooêrno n.? 150, 2.a série,
de 1 de Julho do mesmo ano, foi agraciado com
grau

°

de cavaleiro da Ordom de Benemerência
o tenente
ciano do cavalaria GO!l<;alo Cristóvão Meireles.

mili-

0) Declara-se
que pelo Boletim Militar das Colónias
n." 3 de 10 do ::\farço último, foi condecorado
com a
,
.
1

medalha de cobre do bons serviços no u tramar, da classe
de nssidutdade
de serviço, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado pelo decreto de 7 do
Novembro
do 1913, o segundo sargento n.? B27/E do
batalhão de ca<:adores 11.° 9, Agnelo Zamith Gonçalves
Viana.
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10) Declara-se, para os efeitos da determinação VI)
da Ordem do Exército n.? 2, La série, de 1924, quo o
coronel do corpo do estado maior João Carlos Piros
Ferreira Ohaves foi aprovado nas provas especiais do
aptidão para o pôsto de gonoral om ~O do corrente mês,
com a classificação de milito apto, sendo-lho aplicável
desde a mesma data a designação de coronel tirocinado,
nos termos da determinação III) da Ordem tlo Exército
n.? 9, La sórie, do 1928.'
11) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Joaquim dos Nantos Correia, colocado no regimento de
infantaria n." 12 por portaria de 7 de Maio de 1938,
publicada na Ordem do Exército n. ° 7, 2. a série, do
mesmo ano, para os efeitos do artigo LOdo decreto
n." 19:385, do 15 do Junho do 1931, completou o ano
de comando em 3 do corrente mês, pelo que regressou
à sua anterior situação na 2. a Repartição da 3.11 Direcção
G('ral dêste Ministério,
12) Declara-se que o tenouto-coronol do corpo do estado maior Luiz Pinto Lelo, que regressou do ::\Iinistório
das Colónias, reassumiu as funções do professor do curso
do estado maior na Escola Contrul de Oficiais.
13) Declara-se, para os efeitos da determinação VI)
da Ordem elo Exército 11.° 2, La sério, de 10~4, que os
coronéis de infantaria Luiz José da Xlotu e, com o curso
do estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira foram aprovados nas provas especiais de aptidão
para o posto de general, respectivamente em ~D de Maio
findo e l) do corrente mês, o primeiro com a classificação
ele apto e o segundo com a de muito apto, sendo considerados desde a mosma data coronéis tirocinudos, nos
termos da dotorminaçâo III) da Ordem do Exército n." 9,
1.n sério, do 19:.?8.
14,) Declara-so quo o coronel de infantaria José do
Ascensão VaI dez exerceu o cargo de governador civil do
distrito da Guarda desde 10 do Setembro de 1D18 :1. 18
de Fevereiro do 1919 (Diárto do Gooerno, 2. a sério do
12 de Setembro de HH8 e 19 de Fevereiro de 1919).
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15) Declara se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
P0]a presente
Ordem do Ex-ército, contam a
antiguidade
dos seus actuais postos desde as datas que,
respectivamente,
lhes Vil o indicadas:
Infantaria

Tenentes-coronéis:
yitor Hugo Antunes,
desde 27 de Abril de 1939 .
.A lvaro de Pinho Monteiro Ferreira (\ António Albino
Douwons, ambos desde 8 de Maio de 19:39.
Majores:
Nuno

Ferreira Viana, desde
Augusto da Costa,

Armando
1938.
Eduardo

José

dos

Santos,

0 de Abril de 1938 .
desde 11 de Abril de
desde

12 de Abril

de

1938.
:\Ianuel António Pereira Milreu, desde 18 do Abril
de 1938.
Seyerino Gonçalves Guerreiro
Chaves, desde 21 de
Abril de 1938.
Alfredo Augusto da Silva Braga, desde 10 de Maio
de 1938.
Luiz Gonzaga Tadeu, desde 1~ do ~Iaio de 1938.
António Germano Serrão dos Reis Júnior, desde 21
de J[aio
1938.
Liberato
Eugénio de Sá Viana Brandão,
desde 20
de Junho de 1938.
Agostinho
do Nascimento
Crisóstomo,
desde 8 de
Julho de 1m8.
António Manuel da :\10ta e Costa, desde 18 do Julho
de 193ft
J osó Pereira Pascoal, Carlos Ribeiro Pestana e Manuel Bernardes
do Almeida 'I'opinho, todos desde
1 de Agosto de 1938.
António grnesto
do Almeida, desde 22 de Agosto
de 10:38.
Alberto Carlos de Almeida Frazâo e Abel Malhou
Zúnig«, ambos desde 29 de Agosto de 1938.
José da Costa Figueiredo,
desde ~ de Sotem oro de

ue

1938.
Silvório do Amaral
1938 .

Lebre,

desde

•José Luciano :\Iartills Correia,
de 1\1:38.

j de Setembro

de

desde 1J de Setem bro
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Mário de Vasconcelos Cardoso, desde 30 de Setembro
de 1938.
Armando Martins Dias Rocha, desde 18 de N ovembro de 1938.
Diamantino Antunes do Amaral e Rodrigo Alvares
Pereira, ambos desde 28 de Novembro de 1938.
Cavalaria

'I'onoutos-corouéis:
Luiz de Camões, desde 8 de Maio de 1939.
José Paulino Marecos Mousinho do Albuquerque e
Francisco José da Fonseca Coutinho de Castro,
ambos desde 5 de Junho de 1939.
Capitão Luiz Valentim Deslandes, desde 14 de Março de
1939.
Engenharia

Tenentes-coronéis:
João Alogria dos Santos Calado e José Cunha
Lamas, ambos desde 20 de Abril do 1939.
Majores:
Joaquim Francisco Alvos, desde 20 de Abril de 1939.
Francisco Eduardo Baptista, desde 20 do Maio de
1939.
Capitãís :
Manuel Cortês Marinho Falcão dos Santos, desde
20 de Abril do 1939.
Anastácio Guerreiro do Brito, desde 20 de Maio de
1939.
Aeronáutica

Capitão Martiniano Alexandre Pissarrn Homem de Figueiredo, desdo 1 de Janeiro de 1938.
Veterinários

Major António Tavares Lebre, desde 21 de Abril do 1939.
Capitãis :
J osó Pedro l\Iartins Barata, dosde 21 do Abril de
1939.
David Borges, dosdo 22 do Maio do 1939.
Extinto

quadro auxiliar

de artilharia

Majores:
Raúl Augusto Martins, desdo 1 do Maio do 1939.
Carlos Augusto de Almeida e João Ruivo da Silva,
ambos desdo 29 de Maio de 1\)39.
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Capitãis :
José Pinto Gonçalves Correia, desde 1 de Maio de
1939.
Manuel Juliano, desde 14 de Maio de 1939.
António Gonçalves da Silva, desde 29 de Maio de
1939.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão José Ribeiro
1939.

da Silva, desde 29 de Abril de

. 16) Declara-se que pela portaria de 13 de Maio findo,
mserta na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, de 29 do
mesmo mês, e que passa à situação de reserva o tenente-coronel de infantaria Alberto de Castro Arez, são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n. 022:257,
ficando assim rectificada, nesta parte, a correspondente
anotação do visto do Tribunal de Contas.
17) Declara-se qne ficou suspenso das funções de serviço desde 31 de Maio findo, nos termos do artigo 170.0
do regulamento de disciplina militar, o tenente-coronel
de infantaria José Marcelino Barreira.
.
18) Declara-se que o major Vergílio Varela de Sena
1Uagalhliis e os capitãis Luiz Pereira Faceira
Amílcar
de :Hourão Gamelas, todos de infantaria, em disponibilidade, chegaram ti. altura para entrar nos seus quadros,
respectivamento, em 8, 8 e 22 de Maio findo.

°

19) Declara-se, para os ofeitos da determinação VI)
da Ordem elo Exército n.? 2, VI série, de 1924, que os
actuais maj ores de infantaria Alberto Carlos de Almeida
Frazão Abel :\lalhou Zúniga, José da Costa Figueiredo,
Silvéri~ do Amaral Lebre, José Luciano Martins Correia,
::\fúrio de Vasconcelos Cardoso, Armando ::\Iartins Dias
Rocha, Diamantino Antunes do Amaral e Rodrigo Álvares Pereira prestaram como capitãis as provas especiais
de aptidão para a promoção ao pôs to imediato, os cinco
primeiros em 25 e os restantes em 30 de Maio findo,
tendo obtido todos a classificação de apto.
20) Declara-se que é António Abel de Oliveira Araújo
Pinto, e não António Abel de Oliveira Aragão Pinto,
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como foi publicado,
o nome do capitão do infantaria
a
quem se refere a declaração
21) da Ordem do Exército
n.? 8, 2.a série, do corrente ano.

21) Declara-se
que o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial,
Francisco
José Dentinho,
promovido
a êste posto por portaria
de 11 do Março
último, inserta na Ordem do Exército n.? 5,2.:1 série, do
corrento ano, conta a antiguidade
do actual pôsto desde
1 de Janeiro de 1938.

22) Declara-se que os oficiais de infantaria a
indicados
obtiveram
no curso do armas pesadas
fantaria,
que freqüentaram
na Escola Prática de
taria, no ano oscolar de 1938-1939, as seguintes
ficu\õos:

seguir
do inInfanclassi-

Instrutores

Capitãis :
Leonol Aleluia da Costa Lopes.
Joaquim do Brito Vinhas Júnior, miliciano do
quadro os pecia L
Luiz Côrte Real de Almeida, miliciano do
quadro especial.
Eugénio Gonçalves de Magalhãis Figueiredo.
Joaquim Cardoso do Moura Bessa.
Amadeu da Paz Olímpio, miliciano do extinto
especial.
.
José da Paixão Simões Saraiva, miliciano do
quadro especial.
Alfredo Abeillard Vieira.
José da Rocha Soeiro.
José Vitorino Pavia de l\Iagalhãis.
Rodolfo Martins Viana.
Mário Telos Pamplona.
Acácio Joaquim nomes.
Tenontes:
António Augusto 'I'avoira Pereira.
José Policarpo MondEIS Dias.

extinto
extinto

quadro
oxtinto

Com aproveitamento

Capitãis :
::Ila~uel Francisco
do Sousa
tinto quadro especial.
Mário Artur Fernandes.
Manuel de Faria.

Yiana,

miliciano

do ex
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Francisco Augusto Borges
Argílio de Oliveira Rocha.
Raúl Videira.
Luiz da Costa Azevedo,

K.G !l

453

de Castro.

,

,

23) Declara-se
que o alferes miliciano
licenciado
do
batalhão de caçadores n. ° 1, Florindo Madeira foi autorizado a usar o nome de Florindo
Eugénio Madeira,
devendo
portanto
ser inscrito nos respectivos
registos
com õste nome.
24) Declara-se
que o coronel de artilharia.
com o
curso do estado maior, João José Pereira Damasceno,
a quom se refere a declaração 27) da Ordem do Exército
n.? 8, 2.:1 série, do corrente ano, não é chefe da La Repartição
da Dirooção da Arma de Artilharia,
mas sim
adjunto da mosma Repartição.
25) Declara-se ~que o tenente-coronel
de artilharia, em
disponibilidade,
Angelo Ferreira
chegou à, altura para
entrar no quadro em 17 do corrente mês.
2G) Declara-se
que o tenente de artilharia,
do regimento do artilharia
ligeira n." 2, Armando da Conceição
Simões fica desligado
do serviço desde 5 do corrente
més, para efeitos da última parte do artigo 15.° do decreto-lei n." 28:404:, de 31 de Dezembro de HJ37.
27) Dsclaru-se
que o actual tenente-coronel
ele cavalaria Luiz António de Carvalho Viegas, colocado como
rnaj 01' no regimento
do cavalaria n. ° 7, por portaria de
22 de Outubro de 1038, publicada na Ordem do Exército
n. o 15, -2. a série, do mosmo ano, para os efeitos da alínea a) do artigo 45.° do decroto n.? 17:378, de' 27 do
Setembro
de 1920, modificado pelo decreto 11.° 19:175,
de 27 do Dczombro de 1930, completou o tempo de serYiço nas tropas em 3 de Maio findo, pelo que regressou
à Sua anterior situação' do adido, em serviço no Ministório das Colónias.
28) Declarnso
que o curso de comandantes
de grupo
de osq uadrões a realizar na Escola Prática de Cavalaria
tem inicio cm 30 de Outubro próximo, devendo os oficiais
nomeados ofcctuar a sua nprosontação
cm 2D 1I0 mesmo
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mês,

EI

não nas datas

mencionadas

N.o

o
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na declaração

Ordem do Exército n. o 8, 2. a sério, do corrente

32) da
ano.

29) Declara-se
que os oficiais de cavalaria
adiante
mencionados
freqüentaram
no ano escolar de 1938-1939,
na Escola Prática de Cavalaria,
o curso de informações,
obtendo a seguinte classificação:
Instrutores

Capitãis : Domingos de Sousa Magalhãis, Raúl Martinho ,
António
Carlos Garcia de Oliveira Reis ; tenentes:
Mário Jaime Machado Faria o José da Costa Gomes;
e alferes Raúl Ribeiro Ramos.
Com aproveitamento

Capitão Albino Augusto
res de Oliveira.

de Oliveira

e tenente

Luiz Soa-

30) Declara. so que os oficiais a seguir moncionados e
constantes da declaração 19) da Ordem do Exército n.? 15,
2. a série, de 1936, freqüentarnm,
com a classificação que
respectivamente
lhos vai indicada, o curso de metralhadoras de cavalaria, na Escola Prática
de Cavalaria,
no
ano escolar de 1935-1936:
Instrutores

Tenentes:
de cavalaria Américo Chamíço Dias Heitor e
Jorge da Silva Oliveira Travassos
Lopes e do serviço
de administração
militar Rodolfo José Branco Ló.
Alferes:
de cavalaria
Jaime Filipe da Fonseca o José
Félix Alves Carvalhosa,
actualmente
tenentes, e António Rebêlo N oves Diniz do Aiala.
Com aproveitamento

Capitão de cavalaria
ehado , actualmente

M,írio Augusto
do Meneses
na situação do reserva.

Esta declaração
substituo
n. o 7, 2. a série, do corrente

1\1a-

a 17) lia Ordem do Exército
ano.

:31) Doclara-se q ue o tenento do cavalaria, adido, em
serviço no l\rJnistÓl'io do Interior
na zuarda nacional
republicana,
Apio Felisberto
N l1n~s de Almoida deixou
do estar nosta aituação om :30 do Maio findo continuando
,
des de a mesma data, na situação "de adido, mas
porem,

2.' Série
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em serviço no Ministério
das Colónias, nos termos do
§ único do artigo 5.° do decreto 11.° 13:309, de 23 de
1\larço de 1927.
32) Declara-se
que foi nomeado para a freqüõucia do
curso de comaadantos
de esquadrão no corrente ano escolar o tenente de cavalaria Mário J <lime Machado Faria
.
'
em su b stituíçâo do tenente da mesma arma Mário Campos Costa.
33) Declara-se
q ne os capitãis de engonharia
Artur
Quintino Rogado, Fernando
do Arruda, Fernando
Sales
Lougares,
Aquiles J osó de Oliveira e Luiz Gonzaga dos
Santos Moura freqüentaram
no corrente
ano lectivo,
com aproveitamento,
na Escola Prática de Engenharia,
o curso de chefes de serviço,
34) Declara-se
que fica sem ofoito a dotorminaçüo 34)
da Ordem do Exército 11.° 8, 2." série, do 20 elo Maio
fi ndo, respeitante
ao tenente de engenharia
Humberto
Lopes Gonçalves
Garcia, por se haver reconhecido
que
o mesmo oficial já dera entrada no quadro pela declara<:ão 19) da Ordem elo Exército n.? 7, 2.a série, do corrente ano.

3ó) Declara-se que os tenentes de engenharia, supranumerários,
Fernando
de Sousa Medeiros Júnior e João
José Rodrigues Mano chegaram à altura para entrar no
quadro, respectivamente,
em 20 de Março e 20 de Abril
do corrente ano.
36) Declara-se
que concluíram
com aproveitamento,
no hospital militar principal
de Lisboa, os capitãis módicos Manuel Maria dos Santos Paiva e milicianos,
do
extinto quadro especial, António Gomes Ferreira Lemos,
.Júlio Coutiuho de Sousa Refóios, Vasco Henriques Verdial, Manuel Neto Cabral, Alfredo Pereira de ~ousa e
Manuel lIermenogildo
Lourinho.
37) Declara-se
quo o alferes veterinário,
supranumerário, Emílio Vieira Lisboa chegou à altura para entrar
no quadro em 21 de Abril do corrente ano.
38) Declara-se
que o capitão
tra~ão militar, em disponibilidade,

do serviço de adminísNey Pompílio da Veiga

J
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39) Declara-se,
para efeitos da determinação
VI) da
Ordem do Exército n.? 2, L." série, do 1924, que os CHpitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia João Ruivo
da Silva, Augusto Ruivo da Silva, José Júlio da Silva,
Joaquim Inácio Pereira Vaz, Manuel Joaquim Gonçalves
da Costa, José Antão Nogueira, Francisco Inez, }Ianuel
Joaquim da Silva Miranda e José Podro Ferreira Malha
prostarnm
as provas especiais de aptidão para o posto
imediato, ficando aprovados,
em 14 do corrente mês.

40) Declara-se
que o capitão, na situacão de reserva,
Manuel Henrique
de Faria passou a fazer serviço na
3. a Repartição
da 1. a Direcção
Geral dôste Ministério
desde 1 do corrente mês.
41) Declara-se

que o capitão, na situação de reserva,
da Costa continuou prestando
serviço
no quartel gonoral da 2. n região militar depois de ter
passado àquela situação.

Man uol Francisco

42) Declara-se
que o capitão, na situação do resorva
Carlos Eloutério de Almeida deixou de prestar serviço
na Direcção do Serviço de Administração
Militar desde
8 do corrente mês.
43) Declarn-so
que o capitão, na situação do reserva,
Aleixo Paulo Mascarenhas
continuou ao serviço do depósito geral de material de guerrn desde 31 do Dezembro
de 1937, data em que passou àquela situação.
44) Declara-se
qno o capitão, na situacão
Júlio Augusto Couceiro Feio presta serviço
1\Iilit[ll' desde '20 de Abril do corrente ano.

de reserva,
na .Agência

45) Declara-se
quo o capitão miliciano médico do rcsorva Augusto
Lourenço
Sim (los quo por portaria
de
'20 (10 Abril último, inserta na Ordem do E.l'él'c·ito n.? 8,
n
2. sério, de 2D de Maio lindo, teve baixa de serviço,
devo ser considerado
nesta situação desde 17 de Abril
de 1939, o não desde 12, como foi publicado.
4G) Declara-se
que o tour-nto na situacão de reserva
António Alves 1\Iontles deixou d~ fazer serviço na '2.a Re~

2.' Série
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Direcção

Geral

dêste

Ministério

desde

27 de Maio findo .•
47) Declara-se
que o tenente, na situação de resorva,
César Augusto
de Oliveira
Caolho foi nomeado para
prestar serviço de justiça no quartel conoral do zovêrno
militar de Lisboa.
o
o

Ministério da Guerra - I.a Direcção

Geral - 3.

a
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48) Declara-se que os actuais alferes milicianos: de
infantaria António Duarte Pereira, de artilharia de costa
Fernando
José da Gama Lemos e Sousa Castelo Branco
e Ramiro da Silva Gueifão, e de cavalaria Mnnuel Marques
da Silva Soares e Lniz Rocha da Trindade,
promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos por portarias
de 23 de
Dezembro
de 1937, publicadas
na Ordem do Eaército
n.? 20, 2.3 série, de 31 do mesmo mês, contam a antiguidade dês te posto, respectivamente,
desde 14 de Dezembro de 1931, 11 de Outubro de 1033, 28 de Setembro
de 1935, 11 de Outubro de 10;32 e 11 de Outubro de
1932, e não desde as datas quo constam daquela Ordem
do Exército,
49) Declara-se
que os aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria
Pedro Pinheiro Gonçalves e Mário Nunes
de Oliveira Fnlcão, promovidos u êsto pôsto por portaria
do 9 de Janeiro último, publicada na Ordem do Exército
11.0 1, 2." série, de 24 do mesmo mês, contam a antiguidade desde 28 de Setembro de 1935 e 10 do Outubro de
~\)36, respectivamente,
e não desde as datas que foram
iudicadas na referida portaria.
50) Declara-se
que se chama Francisco l\~an~lOl Loite
da Cunha J\Iartins Barbot de ..\ze\'edo 1favlgll('e, e não
Francisco
Manuel Leite da Cunha Martins Barbot de
Azevetlo Ilavi<ru6e, coma foi publicado,
o aspirante
a
oficial milician;
do regimentu do infantaria n. ° 3, promovido a êsto pô~to por portaria
de 14 de Março último,
publicada na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 31
do mesmo mês.
51) Declara-se
que se chama Pedro Cabral de Moucada, o não Pedro Carv alhal de Mancada, como foi publi-
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oado, O aspirante
a oficial miliciano,
do rogimento
de
infantaria
n.? 14, promovido
a êste pôsto por portaria
do 15 de Março último, inserta na Ordem do Exército
n.? 5, 2.a série, de 31 do mesmo môs,

52) Declara-se que se chama Augusto de Lima Mayer,
e não Augusto da Silva Mayer, como foi publicado,
o
aspirante
a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n. ° 10, promovido
a ôste pôsto por portaria
de 17 de
Março último; inserta na Ordem do Exército n. ° D, 2.3 série, de 31 do mesmo mês.
53) Declara-se que se chama José de Sá Gamboa, o
não José de Sousa Gamboa, como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano, elo regimento do infantaria n.? 10,
promovido a ôste põsto por portaria do 17 de Março último, inserta na Ordem do Exerctto n.? 5, :!.a série, de
31 do mesmo mês.
54) Declara-se que so chama Augusto Moroiru Romão
do Azevedo,
e não José Soares Cabocadns,
como foi
publicado,
o soldado cadete n. ° 680/i3G do rogimento de
infantaria n. ° 5, promovido a aspirante a oficial miliciano
de infantaria,
para o batalhão
de cucadoros n ,? 6, por
portaria
de 14 de Março último, inscrta na Ordem do
Exército
n. ° 5, 2.a série, do 31 do mesmo mês, ficando
assim rectificada
a doclaração 38) publicada na Ordem
do Exército n.? 7, 2.a série, de 9 de Maio findo.
55) Declara-se que se chama José Francisco do Arez,
e não Óscar Ribeiro Filipe, como foi publicado,
o soldado cadete n. ° 408/38 do regimento de infantaria n. ° 15,
promovido
a aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
para o indicado regimento,
por portaria de 8 do Março
último, inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do
31 do mesmo mês.
56) Declara·se
que os actuais alferes milicianos dr infantaria Fernando
de Abreu Araújo, Júlio David José
Gonçalves
Magno, Edgard Ivons Lôbo da Costa o José
Bernardino
Corroia do S{t, promovidos
a aspirantes
a
oficial milicianos
por portarias
<lo 30 de Setembro do
1932, Hl de Setembro de 1933, 18 do Agosto do 1934 e
13 do Julho de 1935, publicadas nas Ordens do Exé/'clto
S
n.O
15 ele 1932, 14 do 1933, 15 de 1934 o 11 de 1935,

2.' Série
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2. a série, contam a antiguidade dêste pôsto, o primeiro
desde 14 de Dezembro de 1931, o segnndo desde 11 de
Outubro de 1932 e os dois últimos desde 11 de Outubro
de 1933, e não desde as datas que constam das citadas
Ordens do Exél·cito.

57) Declara-so que o actual alferes miliciano de artilharia Horácio Augusto Ramalho Góis, promovido a aspiranto a oficial miliciano por portaria de 22 de Setembro
de 1934, inserta na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série,
de 29 do mesmo mês, conta a antiguidade dêste põsto
desde 12 de Outubro de 1933.
58) Declara-se que os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia de costa António Nobre Castilho e Artur
Ferror Henriques Bastos dos Rois, promovidos por portaria de 10 do Novembro de 1938, inserta na Ordem do
Exército n. o 16, 2. a série, de 26 do mesmo mês, contam
a antiguidade desdo 9 de Outubro de 1937, e não desde
as datas que vêm indicadas na citada Ordem elo Etcérctto,
[)0) Declara-se
que o aspirante a oficial miliciano do
artilharia do costa Alberto da Silveira Ramos, promovido por portaria do 5 de Dezembro de 1938, inserta na
Ordem do Exército n. o 17, 2. a sórie, de 2.1 do mesmo
mês, conta a antiguidade desde 0 de Outubro de 1937,
o não desde 2 de Dezembro de 1938, como foi publicado.

(0) Declara-se que o actual alferes miliciano de cavalaria ~Ialluel Ferro Marçal, promovido a aspirante a oficial miliciano por portaria de 27 de Julho de 1935, inserta na Ordem do Exército n.? 12, 2. a série, de 31 do
mesmo mês conta a autiguidade dêste pôsto desde 12
de Dezembl:o de 1931, e não desde 31 de Maio de 1935,
cOmo foi publicado.
(1) Declara-se que o actual alferes miliciano de artilharia Valdemar Jerónimo Barbas de Passos e Sousa,
promovido a nspirunto a oficial miliciano por portaria
do 8 do Agosto de 1936, publicada na Ordem elo Exército
n.O
13, 2.11 série, de 27 do mesmo mês, conta a antiguidade dêste posto desde 28 de Setembro de 1935, <3 não
desdo 27 de Julho de 1936, como foi publicado.
62) Declara-se quo os actuais alferes milicianos do
cavalaria Elisiário Luiz Faria l\Ionteiro, António Co1'-
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reia Gonçalves,
Manuel de Faria Pereira Ilintzo Ribeiro
N unes e José Marin Pires da Silva Mousinho de Figueiredo, promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos por
portarias
de 23 de Agosto de 1934, de 2 de Novembro,
de 22 de Junho e de 28 de Dezembro de 1935, publicadas nas Ordens do Exército} 2.'"' série, 11.° 15 de 1934
dõste
e n.OS 19, 10 e 21 de HJ35, contam a antiguidade
põsto, respectivamente,
desde ] 1 de Outubro de 1932,
12 de Dezembro de 1931, 11 de Outubro do 1933 e 29
de Setembro de 1934, e não desde as datas que constam
das citadas Ordens.

63) Declara-se
que os aspirantes
a oficial milicianos
elo cavalaria Luiz Domingos Guerra de Barros, Joaquim
Augusto Godinho de Mira e Manuel Marçal de Mendonça
Júnior,
promovidos
a êste posto por portaria
do 9 de
Janeiro último, publicada
na Ordem do Exército n.? 1,
2.:l série, de 24: do mesmo mês, contam a antiguidade
desde 11 de Outubro de 1932, 5 do Setembro de Hl36 e
9 de Outubro de 1937, respectivamente,
e não desde as
datas que constam da citada portaria.
64) Declara-se que foi abrangido polo artigo 45.° do
decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o primoiro sargento, do regimento de infantaria n.? 10, Horácio
Albino.
65) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria J osó Guilherme Barreto Pereira dos Reis, promovido por portaria de 10 de Novembro do 1938, inserta
na Ordem do Exército n. ° 16, 2. a série, de 26 do mesmo
mês, conta a antiguidade desde 28 do Sotembro de 1935,
e não desde 3 de Setombro de 1938, como foi publicado.
66) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria
Luciano Vieira, promovido
por portaria
de
24 do Janeiro do 1938, inserta na Ordem do Eaército
H.O 2, 2.a série, do 11 de Fevereiro do mesmo ano, conta
a. antiguidade
desde 11 do Outubro do 1933, o não desde
3 do Dezembro de 19:37, como foi publicado.
67) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano do
cavalaria
Humberto
Carvalho da Conceição, promovido
por portaria
de 23 do Dezembro
de 1037, inserta na
Ordem do Exácito 11.° 20, ~.n série, de 31 do mesmo
mês, conta a antiguidade desde 11 de Outubro do 193;~, e
não desde 15 de Setembro de 1936, como foi publicado.
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68) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
cavalaria
:Manuel Palma Leal, promovido por portaria
de 28 de Novembro de 1938, inserta na Ordem do Exército n.? 17, 2.a série, de 24 de Dezembro do mesmo ano.
conta a antiguidade
desde 11 de Outubro de 1932, e não
desde 18 de Novembro de 1938, como foi publicado.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

69) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
des-ignados, que, nos termos do decreto-lei n." 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram
para a situação
de reserva:
Coronel do corpo do estado maior Abílio Augusto Valdez
de Passos e Sousa, 39.000;5.
Coronel de infantaria
José Júlio do Almeida da Costa
Pereira, 36.000&.
Coronel
de infantaria
Adelino
Norberto
de Castro,

36.000: .
Tenente-coronel
de cavalaria
Primo
de Sá Pinto de
Abreu Soto Maior, 30.000a.
Tenente-coronel
de cavalaria
J osé de Melo Pinto do
Gusmão Calhoiros, 30.000;5. Tem 33 anos de serviço
e 76 períodos.
Major do serviço veterinário
militar Alberto Alfredo da
Silva Lôbo, 27.000&.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia José Fernandes, 25.800;5.
:Major do extinto quadro allxilia~' de artilharia António
EuO'énio da Silva Oarrajola, 2D.8006.
Capit~o de infantaria António Galvão Jácome do Castro,
10.472.)40. 'l'om 32 anos do serviço o 9 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
Artur
(lo R6"0 19.8:3:3,5.Tem 35 anos de serviço.
Oapitão ~l; oxtinto quadro auxiliar do serviço de saúde
António dos Santos, ~0.400t5.
Tencnto
do infantaria
Benjamim
dos Santos
Lopes,

16.800r$.

Tenente de infantaria António Manuel Durana, 13.533;560.
'I'em 29 anos de sorvico.
Tenentn
de infantaria
Carlos Alves, 13.218660. Tem
2;) anos do serviço e 66 períodos.
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Tenente de infantaria Casimiro Janeiro Bilé, 13.093680.
Tem 27 anos de serviço e 21 períodos.
70) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16.0 do
decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação de reserva:
Capitão de cavalaria Matias Gabriel da Silva Soares,
20.736t$. Tem 2 aumentos, 44 anos de serviço e 20 períodos.
Tenente
de infantaria
Alberto da Maia Mendonça,
11. 162t$90. Tem 2 aumentos e 31 anos de serviço.

71) Pensões de reforma com que passaram a esta' situação os oficiais ao diante nomeados, conforme os despachos da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicados no Diário do Gouêrno n.? 120, 2.3 série,
de 25 de Maio findo:
Capitão de infantaria Câncio José Jorge, 13.455,560.
Capitão de cavalaria Raúl da Silva Gomes, 20.73615.
Tenontc de artilharia João Ferreira, 9.403a55.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia Joaquim
Inácio Galhós, 10.752:5.
72) Declara-se que o capitão miliciano do serviço de
administração militar, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Leonel de Lima Barreto Xardoné, a
quem se refere a determinação 60) da Ordem do Exército n.? 6, 2.· série, do corrente ano, continua na 3.· Re·
partição da 2. a Direcção Geral dôsto Ministério desde
31 de Março último e em diligência na Caixa Geral de
Aposentações.
73) Declara-se que fica sem efeito a declarução 65)
da Ordem do Exército n. ° 8, 2.· série, do corrente ano,
respeitante ao capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, José Francisco Carneiro,
por o assunto nela referido ter já constado da declaração 20) da Ordem do Exército n." 7, da mesma série, de
9 de l\f aio findo.
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral-La
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74) Declara-se
que
as datas do inicio dos estácios
a
c
.
o
que se 1'0101'0 o artigo 4:7.° do decreto n.? 17:378, de 27
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de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n. 022:400,
de 4 de Abril de 1933, constantes da declaração 56) da
Ordem. do Exército n. o 14, 2. a série, de 1938, foram alteradas pela forma seguinte:
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

de Transmissões -7 de Agosto.
Prática de Aerol1áutica -14 de Agosto.
Prática de Infantaria-21
de Agosto.
Prática de Cavalaria-28
de Agosto.
Prática de Engenharia - 4 de Agosto.
Prática de Artilharia -11 de Setembro.

Os coronéis nomeados para tomar parte nos referidos estágios devem apresentar-se na Escola de Transmissões na véspera do início do respectivo estágio.
75) Declara-se que o número de alunos a admitir à
matricula nos diversos cursos da Escola do Exército, no
ano lectivo de 1940-1941, é o seguinte:

.

60
18
20
8
16

Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria.
Engenharia
Aeronáutica.
Total.

VIII-

. 122

ANUNCIOS

Colégio Militar

Declara-se que está aberto concurso documontal por
~spaço de trinta dias, a contar da data da publicação
dôste anúncio no Diário do Gooêrno, para a nomeação
de professores provisórios de todos os grupos de disciplinas dês te Colégio no ano lectivo de 1939-1940.
As condições de admissão e actos do concurso constam
do roeulamento literário déste Colégio, aprovado por decfeto °n. o 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 do<!umentos, devem dar entrada na referida secretm-ia até
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às quinze horas do dia em que terminar o prazo do concurso.
Colégio Militar, na Luz, 19 de Junho de 1039. - O Secretário, Francisco da Conceição Dias) capitâo.
(Publicado

no Diá,'io do Govêmo n.? 145,2," sórle, do 24. de Junho d& 1939).

Obituário

1939
Março 2 - Tenente-coronel
reformado Augusto Rodrigues Mendes Moreira.
Abril 24-Capitão
reformado Berardo Maria Eleutério Loureiro.
»
25~Capitão
reformado Manuel de Almeida Lima.
Maio 10- Capitão reformado Agostinho Pereira.
»
10- Tenente reformado António Dias IIeitor.
»
15-Capitão
reformado Roque Jacinto Varela Júnior.
»
17 - General reformado António Teixeira de Aguiar.
»
18- Major, na situação de reserva, António Dias Bargão.
»
18-Major,
graduado, reformado José Levy da Silva Saturuino.
»
20-Alferes
reformado António Curado Rino Jordão.
»
24-Alferes
reformado Artur Leal de Matos.
»
25-Alferes
de artilharia,
adido, cm serviço na arma de
aeronáutica, Horácio da Silva Gonçalves.
»
27- Tenente, na situação de reserva, Joaquim da Fonseca.
Patacas,
»
29 - 'I'encnte-coroucl
reforrnado, inválido de guerra, Isidoro
Francisco.
»
30- Tenento-coronel
reformado João Carlos Rodrigues dos
Reis.
Junho 1- G ellerall'eformado
J osé Domingues Pores.
»
1- Tenente-coronel
reformado António Moreirr, da Câmara Botelho de Gusmão.
»
2 - Capitão, na situação de reserva, António Lourenço
Guedes.
»
2 - Capitão reformado Celestino Maria dos Santos.
»
3-Alfereô
reforuiado Amadeu da Cunha Oliveira.
»
5- Coronel reformado José Bernardino de Sousa Romano.
5 - Capitão, na situação de reserva, Francisco Gomes BarfOSO.
»
»

\)

5 - Capitão reformado Anfbal da Si! va.
14 - Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
pranumerário,
Amadeu Ferrei ra Matias.
lG - Coronel raícrruado Henrique Baptista da Silva.

António de Oliceira Salazar.
Está conforme.

o

Ajudante General,

su-

MINI5 TERIO DF\ GUERRF\

Ordem

do Exército
2 .... Série

N.O 10
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29 de Julho de 1939

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 seguintes oficiais para irem
tL Alemanha em missão urgente de serviço público, relacionada com o plano de rearmamento
do exército:
Coronel de artilharia Eduardo da Costa Ferreira.
Tenente-coronel
de artilharia
José do Carmo da Silva
Dias.
l\1aj 01' de artilharia
Mário Alberto
Sardinha
Pereira,
Coelho.
Capitão do corpo do estado maior }Ianuel Gomes de
Araújo.
Além das despesas com transportes,
será feito aos referidos oficiais e a titulo de ajuda de custo o abono diário de 3 libras a cada um.
Ao primeiro dos citados oficiais, como chefe de missilo, serão ainda abonadas 30 libras a título de despesas
do representação,
tudo pago pela verba constante do ca-
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pítulo 25.°, artigo. 669.°, do. orçamento do. Ministério. da
Guerra

para

o. corrente

ano.

Ministério. da Guerra, 7 de Julho. de 1939. - O SubSecretário.
de Estado. da Guerra,
Fernando dos Santos
Coeta.
(Não carece do vIsto ou anotaçâo do Tribunal de Coot,,").

Manda o. Governo da República Portuguesa,
pelo. Ministro. da Guerra, nomear os seguintes oficiais para irem
à América do. N orte em missão. de- estudo. relacionada
com o. plano. de rearmamento.
do. exército :
Capitãis de aeronáutica
Carlos Mário. Sanches de Castro.
da Costa Macedo. e Edgar Pereira da Costa Cardoso,
Teneute de aeronáutica
J oão J osé Ribeiro. Ferreira.
despesas
com transportes, será feito. aos
oficiais e a titulo. de aj uda de custo o. abono
diário. do 3 libras a cada um, tudo. pago. pela verba constanto do. capítulo. 25.°, artigo. 669.°, do. orçamento
do.
Ministério. da Guerra para o. corrente ano.
Ministério. da Guerra, 13 de Julbo do 1939.-0
SubAlém

das

referidos

Secretário.
Costa.

de Estado.

da Guerra,

Fernando

(Xão C01'OCO do visto cu auotução

Ministério

da Guerra - Repartição

dos Santos

do Tvlbunn

l de Contas).

Geral

Nos termos do. decreto. n.? 16:070, do 25 de Sotembro
de 1938: manda o. Governo da República
Po.rtuguesa,
pelo. Ministro. da Guerra, conceder a D. Rosa Capito.lina
de Sousa F'alcão, viúva do. major médico. 'I'ornaz de
Aquino. Pinheiro. Fulcão, o. subsídio. mensal no. quantitativo. de 140609.
Ministério da G uerru, 6 do Junho. de 1039. - Por delegação
do. Ministro. da Guerra,
o. :-\uh-Spcretàrio.
de
Estado. da Guerra, Fernando dos Santo» Costa.
(Visada pelo Tribunal
vidob emolumentos,

do ContR" om 4 do Julho do 1939. Süo denOS termos do decreto u.o 22:257).

Nos termos do. decrnto n.? 16:070, de 25 de Setembro
do 1928: manda o. Govôruo da Iiopúblicn
Portuguesa,
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pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Vitória Santana
da Silva Melo Vaz a reversão da cota parte do subsidio mensal no quantitativo
de 140;$OU, em virtude do falecimento
de sua filha D. Leopoldina
Santana Pereira
Vaz, em 13 de Junho findo.
Ministério da Guerra, G de Julho de 1939. legação do Ministro da Guerra, o Sub-Secretário
tado da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

Por dede Es-

(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Julbo de 1939. Não
são dovídos omotumeutos,
DOS tormos do decreto
n.? 22:257).

" -

Ministério, da Guerra _l.a
Por decretos

RECURSOS

Direcção Geral - 2.a Repartição

de 24 de Junho findo:

Rejeitado o recurso n.? 2:338, interposto perante o Conselho de Recursos
pelo tenente-coronel
de infantaria,
actualmente
na situação de reserva, Alberto de Castro
Aroz, contra o despacho do Ministro da Guerra,
de
27 de Agosto de 1038, que lhe indeferiu um requerimonto em que podia O segundo aumento de 10 por
cento sobro o sôldo, por ter sido interposto
contra as
regras prescritas
na lei e ainda por o Conselho se não
poder pronunciar
sôbre o assunto.
Negado provimento
ao recurso D. ° 2:511, interposto
perante o Conselho de Recursos
pelo capitão de infantarja, nrtuahuouto
major, Artur Martins Dionísio, e em
que recorria da antiguidade que lhe
atribuída na lista
geral do untiguidade,
referida a 31 de ;_\[l1r~odo 1038,
como sendo ~t <lata n que se refere o artigo 103.0 do
decreto n.? 17::378, dp 27 do Setembro de 1020, por
ser mnnífsstnmento
ilegal.
é

Rejeitado o recurso n.? 2:;,}35, interposto
perante o Consolho de Hecllrsos pelo major de> artilharia
Fruucisco
Luiz SIIpico e om que recorria da untiguidade
que
lhe foi ntri1n;ida 110 actual pôsto pela Ordem do EJ.'ér-
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cito n.? 2, 201L série, referida a 8 de Fevereiro de 1939,
por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso n.? 2:536, interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de artilharia Frederico
Cortês Marinho Fnlcão , e em que recorria da antiguidade que lhe foi atribuída na escala dos majores da
sua arma pela Ordem do Exército n. ° 2, 20 a série, referida a 8 de Fevereiro de 1939, por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso n.? 2:534, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia João José
Simões, contra o despacho do Ministro da Guerra, de
23 de Fevereiro de 1939, que lhe indeferiu um requerimento em que pedia para lhe ser contada a antiguidade de tenente desde 13 de Setembro de 1922, intercalando na escala de acesso entre os actuais capitãis
da sua arma Agostinho Correia Bastos Pereira e Luiz
Esteves, por ter sido interposto fora do prazo legal.
o recurso n.? 2:-HH, interposto perante o Consolho do Recursos p('10 tenente do serviço de administração militar António ESÍt1\"cS de Carvalho, e em que
recorria elo despacho do ~Iinistro da Guerra, de 19 de
Maio de 1938, que lhe mandou arquivar um requerimento em que pedia para ser colocado na lista geral
de antiguidade imediatamente à esquerda do tenente
do mesmo serviço Albino Rodrigues de Soure, por ter
sido interposto fora do prazo legal.

Rejeitado

Extinto o recurso n.? 2:50:3, interposto poranto o Conselho do Recursos pelo tenente, na situação de reserva,
Bernardino l\[prgulho, por o recorrente ter falecido cm
18 do l\Iaio último.

POI' decretos

de 17 do COITe/de mês:

°

o recurso n.? ~:343, interposto perante
ConRelh? do Recursos pelo major do ongenhat-ia José Luiz
SUI?ICO,e em que recorria da antiguidade do posto do
major que lhe foi atribuída pela Ordem do Etcército
n.? 7, 20:; sério, referida a 9 do Maio do corrente ano,
por ser manifestamente ilegal.

Rejeitado
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Rejeitado o recurso n.? 2:54A, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo capitão do infantaria,
actualmente na situação do reserva, Henrique Matos da Fonseca Serra, e em que recorria do ter sido excluído ela
nomeação para 11 frcqüência
do cnrso de informação
do 2.0 grau da Escola Central do Oficiais, por ser
manifestamente
ilegal.
Rejeitado o recurso n." 2:541, interposto perante o Conselho de Recursos
pelo tenente miliciano do serviço
de administração
militar, do extinto quadro especial,
Rogério Ferreira
Proença, contra a sua preterição no
pôsto do capitão verificada
pela Ordem do Exácito
11.0 5, 2.a série, referida a 31 de Março do 1930, qoe
promoveu
ao posto imediato o tenente miliciano do
mesmo serviço e extinto quadro Jos6 de Brito Rodrigues,
colocado imediatamente
à sua esquerda
na
escala de acesso, por ter sido interposto fora do prazo
legal.
Rejeitado o recurso n." 2:5,1.2, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do quadro dos serviços
auxiliares do exército :\Iatias ?lIollrato Chambcl, contra
a antiguidade
que lhe fui atribulda no quadro a qne
pertence pela última lista de antiguidade,
distribuída
em 24 de Abril d<1 19:30. om relação aos tenentes do
mesmo quadro
Carlos
de Sampaio,
António Faria
Pais, António Joaquim Cândido Ferreira
e Rornói-ito
Paulo Trias, que considera
ilegalmente
colocados à
sua direita, por ser manifestamente
ilegal.

Ministério

da Guerra _1.3 Direcção

Geral - 3.a Repartição

PaI' decreto de 18 do corrente mês:
Negado provimento
ao recurso
n.? 2:.407.' interposto
perante o Conselho d? Recursos 1~el0 prunorro sar~ont?,
do dopóeito do material noronáutico, Manuel Apolinário
da Cunha. e om que recorria do dospacho do :\Iinistro
da Guerr~
de 37 de Julho de 19:18, quo lho indeferiu
um reqnerime~to
?lll quo pedia a modificação da antiguidade <lo l)l'llllClro sargento do q uadro permanente,
por não ter fundamento legal.
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III-MUDANÇAS
Ministério

N.O 10

2,' Série

DE SITUAÇAo

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2. a Repartição

Por portarias de 24 de Junho findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Armindo de Almeida, que
de regresso
de comissão militar no )Iinistél'io
das
Colónias
se apresentou
em 22 de Junho de 1939,
preenchendo
vaga no respectivo quadro.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com fi anot açâo do não serem
duvídos emolumoruos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Adidos

Capitão de infantaria,
110 quadro
da arma, Carlos Augusto de Arrochela LObo, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
de serviço dependente do "Jlillistério das Obras Públicas e Comunicações, no Comissariado
do Dosemprêgo,
devendo ser
considerado nesta situucão desde 23 dr Jnnoiro c10 1939 .
Alferes, do regimento de inf'antuviu n.? 15, Abílio Augusto Brito e Melo e, do batalhão de caçadores n.? 8,
Ernosto Sérgio Jaime Leal, por terem sido req u isitaelos para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de ~3 de 1\1<11'(:0de
1927, devendo sor considorndos
nesta situação desde
13 do Junho de 1939.
(Auotndas

1'010 T'r-i bunnl do Contas

om 1 do J'ul ho do lU3D).

Disponibilidade

Tenente-coronel
de artilharia,
adido, Ricardo
Moreira
do Amaral, que de regresso do :\linistério .las Obras
Públicas e Comunicações
se apresentou em ~O de Junho
de 1\)39.
Tenonto do 80r"i<;:0 de adminietrução
militar, adido, Carlos da Purificação
do Nascimento
Santos, por ter deixado de prestar
serviço na Manutenção ::\lilitar, dovendo ser considerado
nesta situucão
desde 13 de
J unho do 1\)3\).
•
(Vrsudas polo 'I'r+hunnl do Contas, com fi al1otnçÍlo do uno s c i-em
dcvldcs omolumentos,
lJ08 termos do decreto 11.° 22::!57).
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Reserva

Capitão, do regimento de infantaria n.? 18, Henrique
Matos da Fonseca Serra, nos termos da alínea a) do
artigo 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 8 de Junho
de 1939.
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Hermano
Diogo da Cunha, nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei D.O28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
.i unta hospitalar, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Junho de 1939.
Tenente, do regimento de infantaria n. o 4, Francisco
Solésio Padinha, nos termos da alínea c) do artigo 1.0
(lo decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1037,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 d(l
Junho de 1\139.
(Viaadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do não serem
dcvldo s emolumentos,
nos LorUlOS do decreto ri." 22:257).

Tenente de artilharia, adido, com licença ilimitada, -"\1varo Pires Mirundu, nos termos da alínea c) elo artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, do 31 de Dozemlrro
do 1937, devendo ser considerado Desta situação desde
12 de Junho de 1\130.
(\"1. arl~t palo 'I'r-Ibuunl de Contas,
com a nuot1t\no <lo ~t.'Y'l1m
,lo"jdos omoluiueu to«, uos tormos do decreto n." 22:2.'17).

Por portarias

de 30 de Junho fineZa:

(Yio;ad:\s polo Tribunal
otJvidolb ourolumcuto-

do Con tns , com n anot ação ele não serem
, nos tormos do decreto u." 22:257).

Reserva

chefe do estado maior do exército, José Augusto
Lobato Guerra, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 38:404, ele ;31 do Dezembro de 1937,
por ter atingido o limito do idade, devendo ser considerado nesta situac;~lOdesde 21 de Junho de 1939.
Coronel do infantaria Bolisário Pimenta, nos termos da
alínea (') do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404, do 31 d('
Dezembro do 1937, devondo ser considerado nosta situução desde 13 do Junho do 1930.
Gcnornl,

r

472

ORDEM DO EXERCITO
PaI' portarias

N.o 10

2.' Série

de 1 do corrente mês,'
Adidos

Capitão, do regimento de infantaria n.? 15, António da
Encarnaçlio Santos Vieira, tenente, do batalhão de automobilistas, José Joaquim Rodrigues Junqueira e alferes, do regimento de infantaria n. ° 6, Júlio Augusto
Ramalho Correia, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerados nesta situação desde 24 de Junho de
1939.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Julho do 1939).
Reserva

Capitão miliciano módico, do extinto quadro especial, do
grupo de especialistas, João Baptista Leitão Pimenta,
nos termos da alínea a) elo artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atino
gido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 23 de Junho de 1939.
Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Florival Crato Simões Fogaça,
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 central de
inspecção, reünida no hospital central Miguel Bombarda, da colónia de Moçambique,
e confirmada pela
junta hospitalar de inspecção, reünida no hospital militar principal de Lisboa, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Junho de 1939.
Tenente, do regimento de telegrafistas, António Figueiredo de Matos, nos termos da alínea c) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Junho de 1939.
(Visadas polo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contas, com fi anotação do não serem
DOS tormos do decreto
11,° 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano, licenciado , do recimento
de infantaria
o
n." 21, Francisco Miguel Henriques da Silva, no termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de
2 de Agosto do 192G, por ter atingido O limite de
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nesta situação desde

de Contas em 11 do Julho de 1939).

P01" portarias de 8 do corrente mês:
Adidos

Coronel Vitorino Máximo de Carvalho Gnimarãis e major Herculano Amorim Ferreira, ambos na situação de
reserva, por se encontrarem em serviço no Ministério
da Educação Nacional. como professores catedráticos,
respectivamente, da Universidade Técnica do Instituto
Superior de Ciências Económicas e Financeiras e do
grupo de física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, devendo ser considorados nesta situaçâo desdo 5 de Julho de 1939.
Capitãis : de infantaria, da escola prática da arma, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva, do regimento de infantaria n." 2, Henrique Guilherme Antunes Baptista, e, do regimento de cavalaria n.? 3,
Eduardo Alberto de Abreu Braziel ; tenente, do batalhão de caçadores n. ° G, João IIormigo Dias Antunes;
alferes, do regimento de cavalaria n." 2, António Feliciano Pereira Rabaçu e, do regimento de cavalaria
n.? 8, Adriano Augusto Tadeu Ferreira, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação, o primeiro desde 6, o último desde 4 e os
restantes desde 1 de Julho de 1939.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Conta" em 14 de Jul~o de 1939).

Capitão médico em disponibilidade, Carlos Máximo de
Figueiredo, por lhe ter sido concedi~a li~ença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 16
de Maio de 1939.
(Anotada

pelo TrJbunal

do Contas em 18 de Julho de 1939).

Disponibilidade

Oapitão módico adido, Carlos Máximo de Figueiredo,
que de 1'eO're;so de comissão militar no Ministério das
Colónias ~e apresentou em 17 de Novembro de 1938.
(Visada
duv.ídos

rolo Trlhunal de Contas, com a anotação do não serem
omolulIlOIllOS,
nos termos do decroto D.O 22:257).

•
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Reserva

Coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento
e 1'0serva n.? 6, Raúl da Silva Tavares, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei
no° 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta
situação desde 23 de Junho do 19390
(Visada pelo 'I'ribunal do Contas, com a ano tnção de não serem
devidos omotumoutos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente
miliciano de engenharia,
licenciado"
do regimento de sapadores
de caminhos de ferro, Alvaro Almeida da Cruz, nos termos do § 3.° 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 3 de Julho do 1~39.
(Anotada

POl'

portarias

pelo 'l'rfbunal

do Conta,

om 11 de Julho

de 19Sn)0

de 15 do corrente mês :
Adido

Tenente de cavalaria,
(la escola prútica da arma, José
Félix Alves 'de Carvalhos a, por ter sido req uisi tudo
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do :üinist6rio
do Interior,
na guarda nacional
republicana,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 11 de Julho de 1939.
[Anot adn polo Tribunal

do Contns

om 21 do Julho

de 19Sn).

Reserva

Tenente,
do regimento
de infantaria
n. ° G, António do
Carvalho
Sampaio,
!lOS
termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:40.,1., do 31 de Dpzolllhl'o
do 1937, por ter sido julgado incapaz do serv íco activo
pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 do Junho de 1~);~\).
(Visada polo 'I'ríbunal do Conta!', com n nnotac;rio de tino EO:t)!U
devidos emolumentos,
JlOS termos
do decreto J1.0 !?:!::!:J7).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes milicianos, licenciados, do rcgirucuto d ' infantnria
n.? 11, H.aúll'alazun::i
Duarte o, do regimento de infantaria u.? 1G. Alexuudro Herculano
Pires Murruz, nus
termos do § 3.° do artigo l.i1.0 do decreto n.? 1~:017,
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de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 10 de Julho e 14 de Junho de 1939.
(Au otnda

pelo Tribunal

do COD!n.s om 21 de Julho

de 19059).

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - La Direcção

Por portarias

lI

Geral-

2.

Repartição

de 29 de Junho findo:

(Visadas pelo 'I'rtbun al do Contas, com a anotação do serem dovi ..
dos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2G7).

Nos termos do artigo 2.° do decreto-lei n." 20:156, do
19 de Novembro de 19:38, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1938:
Batalhão independente

de infantaria

n.' 24

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, J cão IIickling Anglin.
Regimento de cavalaria

n." 3

Tenente miliciano de cavalnria, licenciado, o alferes miliciano do cavalaria, licenciado, João Bernardo Caldeira.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano ele
cavalaria António :\IarÍa Gavino Simões do Couto.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Silvestre Augusto Rosmaninho.
Nos termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.0 e § 1.0
<lo artizo :37.0 do decreto n. o 21 :3G5, de 22 de ~\bríl de
1032, gontando a antiguidade desde 1 do Novembro de
1938:
Regimento de infantaria

n.· 8

.Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, Iiconciado, António ::\hnuel Seixas.
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n.O 18

°

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
aspirante a
oficial miliciano, liconciado, do rogimonto do infantaria n." 6, José Curry Cabral de Castro Ataíde Carva-

lhosa.
Batalhão independente

de infantaria

n.O 23

Alforos miliciano de infantaria,
licenciado,
oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
reira do Bruges.
Batalhão independente

de infantaria

° aspirante
Pedro

a
Par-

n. o 24

°

Alferes miliciano do infantaria,
licenciado,
aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
liconciad o , João Henrique Caldo ira Bottoncourt
da Câmara.
Batalhão

de caçadores

n. o I

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano, licenciado,
do regimento
de infantaria n.? 6, António Josó Mendes 'I'eixeira da Fonseca.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano, licenciado,
do regimento
de infantaria n." 1, Bacili Alcino Dionísio,
Batalhão de caçadores

Alferes miliciano de infantaria,
oficial miliciano, licenciado,
ria n.? 1, José Pinto ~Iorais

n. o 8

licenciado,
o aspirante a
do regimento
de infantada Cruz.

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Alferes miliciano Üp artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilhuria,
licenciado,
António de
Avelal' Marinho :Falc1LO.
Regimento de artilharia

Alferes miliciano
oficial miliciano
dos Santos.

de artilharia,
do artilharia,

de costa 11.0 I

licenciado, O aspirante a
licenciado, José Ormondo

Regimento de artilharia

Alferes miliciano de artilharia,
oficial miliciano de artilharia
Henriques
Bastos dos Reis.

de costa n.O 2

licenciado,
liconciado,
'

o aspirante a
Artur Forrcr

2.' Série
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n. o 7

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, José Godinho Gama Barata.
Regimento de telegrafistas

Alferes miliciano de engenharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de engenharia, licenciado, Fernando
Júdice Samora da Cunha Eça.
1.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, António Cassiano
Ferreira Melo.
3.· companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, J o~LO
Maria Paradela de Oliveira, João de Matos Bilhau e João Rodrigues Ferreira da Silva.

POI'

portaria de 30 de Junho .findo:
(\'Isaua polo Trlhunal
vidos emolumontos,

do Coutas, com a anotação
do serem
tormos do decreto D.o 22:257).

de-

nOS

Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Alferes miliciano veterinário, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano veterinário, licenciado, Joaquim Ferreira Pedrosa .Túnior, nos termos da alínoa a) e § 1.0
do urtico 3D.o e § 1.0 do artigo 37.0 do decreto
n. o 21:365, de 22 de Abril de 1932, o contando a anguidado desde 1 de Novembro de 1918.
3.' companhia de saúde

Alferes miliciano módico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano médico) licenciado, Arménio Olindo, 110S
termos da alínea a) e § 1.0 do artigo 35.0 o § 1.0 do
artizo 37.0 do decreto 11.° 21:36D, de 22 de Abril de
1\)32, e contando a untiguidude desde 1 de N ovombro
de 1934,
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PaI' portaria de

1{5

N.o 10

2.' Série

mês:

do corrente

(Visada pelo Trlhunal
de Contas, com a anot"3lto do serem
vidos amol um ou tos, nos termos do decreto D. 22:257).

da-

Base aérea de Tancos

Capitâo, o tenente do aeronáutica,
da base aérea de Sintra, Venilncio Augusto Deslandes.

Por portarias

21 do corrente mês:

de

(VI,adas pelo Tribunal
vidos emolumentos,

Ministério

da Guerl'a -

Tenente-coronel,
nuel Francisco

3.'

de Coutas, com a anotação
de sorem denos termos do decreto n.o 22:257).

Direcção

Geral - 2.· Repartição

o maj 01' do corpo
Marques Valente.

Govêrno militar

do estado maior Ma-

de Lisboa-Quartel

general

Tonente-coronel,
o major do corpo do estado maior, sub-chefe do estado maior, Reinaldo Valo de Andrade.
Base aérea de Sintra

Coronel, o tenente-coronel
de aeronáutica,
Alfredo Delesquo dos Santos Sintra.

comandante,

Por portaria de 24 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com fi anotação
do sorem
tormos do decreto 11.022:257).

Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
~ollsa Xavier.

a oficial

O

aspirante
Gouveia.

Joaquim

de

n. o 9

a oficial de infantaria

Regimento de infantaria

Alferes,
Borges

n. o 3

de infantaria

Regimento de infantaria

Alferes, o aspirunto
Irache de Pinto.

de-

lIOS

Armando

JOHé

n.O II

a oficial de infantaria

António

Júlio

2.' Série

479

ORDEM DO EXÉRClTO N.O 10
Regimento de infantaria

n. ° 14

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria Viriato Marques dos Santos Oliveira.
Regimento de infantaria

n,O 20

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria
Hipólito.
Regimento de infantaria

Abel Barroso

n.O 21

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria Frederico Manuel Ferreira Braga Paixão.
Batalhão de caçadores n. ° I
Alferes, o aspirante a oficial de infantaria Henrique Manuel Salvador de Vasconcelos o Rã.
Batalhão de caçadores n. ° 4

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Eurico dos
Prazeres, }Ianuel Francisco Stadlin Baptista e Jorge
}[ar<;al Carneira.
Batalhão de caçadores n,O 6

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria Joaquim António Franco Pinheiro.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes, o aspirante
gusto Carrinho.

a oficial de infantaria António Au-

Batalhão de metralhadoras n.O 2

j..lferes, O aspirante a oficial de infantaria
xandre Brum do Canto e Castro Serrano.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

Pedro Ale-

3.a Repartição

Por porta1'Íll de 26 de Junho findo:
Pt'omovido a a~pirnnto a oficial miliciano de infantaria,
para a unidade a que pertence, nos termos do artigo BG.o do decroto H.O 21:365, de 22 de Abril de
lUH2, continuando na situaçâo de licenciado em que
xe oncontra, o se~und,o sargento cadete, do regimento
do infantaria 11.° 20, Alvaro de Melo Atuide e Corga,
contando a antiguidade desde 9 de Outubro do 1037,

2,' Série
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Por portaria de 29 de Junho findo:
Reintegrado
no pósto de alferes miliciano de infantaria,
nos termos do artigo 7.° do decreto n.? 26:636, de 25
de Maio de 1936, continuando
na unidade a quo portence e na situação do licenciado, o primeiro sargento
cadete, licenciado,
do regimento do infantaria n, ° 21,
José Serejo.

Por portaria de 11 do corrente mês:
Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos médicos,
para as unidades a que pertencem,
nos termos do artigo 35.° do decreto n," 21:365, de 22 de Abril de 1932,
continuando
nu situação de licenciados em q ue se encontram e contando a antiguidade
desde 1 de Novembro do
1938, os seguintes soldados cadetes:
Da L." companhia de saúde, n.? 150/33, :JIanuol da Silva
Pereira;
n.? 76/33, Carlos Soares
Noronha
e Meneses j n. o llG/3.J:, Luiz de Vasconcelos
Costa O Melo j
n.? 74/33, Baltasar
Augusto
Ribeiro,
e n.? 183/33,
Francisco Salter de Sousa Cid de Castro Pereira Lopes j
Da 3.a companhia de saúde, n.? \)3/33, Artur de Oliveira.

v-

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÉNCIAS

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-I.a
P01'

portarias
(Anotadas

Repartição

de 23 de Junho findo:
pelo

Trtbunnl

do Contns

orn 21 de Julho

do lQSQ).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogais, os generais Miguel do Almeida Santos e Bernardino Pires Franco, acumulando com as funções quo
exorc?m no Conselho Superior
de Promoções,
o cm
substlt~Içü~,
respcctivnmonto,
dos genorais
Amílcar
Barei,mo Pmto, que atingiu o limite de idade para
transitar
para a situação do reforma, c Fruncisco Soares de Lacorda Machado, nomeado para outra comissão
de serviço.

2.' Série
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2. a Repartição

de 9 de Junho findo:

Exon~rado
de co~andante
do Depósito de Remonta o
mUJor do .cavalarw Carlos Alberto da Silva Abrantes,
por ter sido colocado na Escola Prática de Cavalaria
por portaria de 5 de Noverubro de 1938.
(Anotada

pelo Tribuual

de Contas om 18 do Julho de 1939).

Nomeado comandante,
interino, do Depósito de Remonta
o capitão de cavalaria Manuel da Fonseca Salvação,
nos termos do artigo 2.° do decreto n." 26:34:1, de 7
de Fevereiro de 1936.
pelo 'I'r-lbunnl do Contas, com a nnotnçâo do serem devi ..
dos emo lumentos, nos termos do decreto n.? 2:?:257j.

{Yl sudu

P01'

portarias

de 20 de Junho findo:

Exonerado
de inspector,
interino, da 1. fi inspecção
do
infantaria
o coronel
de infantaria
J oão Rodrigues
Baptista, por tor transitado
para a situação do reserva
por portaria de 7 de Janeiro de 1939.
Exonerado
de inspector,
interino, da 2. a inspecção de infantaria o então coronel do infantaria, tirocinado, J OSÓ
Vítor Franco, por ter sido promovido
a brigadeiro,
para o quadro da arma, por portaria de 10 de Dezombro de 1938.
de
Exonerado
do inspector,
interino,
da :3.a inspecção
infantaria
o coronel do infantaria
José Júlio do Almeida da Costa Pereira, por ter transitado
para a situação de rcserya por portaria de 20 do Maio de 193~). .
(Anotada,

pelo Tribunal

do Contas em 11 do Julho de 193~).

N" omoados Inspectores, interinos, da 1.~, 2. n e 3." inspecções de infantaria, nos termos do urtigo 2.0 do decreto
D.O 26:341
de 7 de !i'('\,creiro de Hl3G, respectivamente os ~oronóis do illÚtntaria, tirociuados,
da direcção dt: arma, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira,
Com o curso do estado maior, e Luiz J osó da Mota o
Ilonrique de lUeIo.
(Vi~nt1m~ nclo Trlhtwnl
YlUOS omolumuntu:-,

do Contas, com a anotnc âo do serem (\0·
termos do decreto u.? 2~:257).

U05:
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Por portarias ele 24 de Junho findo:

Exonerado de vogal do Oonselho de Recursos o g0neral,
na situação de reserva, Raúl Olímpio Boaventura Ferraz, por ter atingido o limite de idade para transitar
para a situação de reforma.
(Anotada

pol o Tribunal

do Contas em 1 de Julho de 1939).

Nomeado vogal do Conselho do Recnrsos o genoral, na
situação de reserva, Francisco Soares de Lacerda Machado, ficando oxonerndo de vogal do Conselho Superior de Disciplina elo Exército.
(Vfsndn pelo Tribunal do Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos,
DOS tormos
do decreto 0.° 22:257).

PaI'

portarias

de

1 do corrente mês:

Exonerado de presidente do conselho fiscal dos estabelocimentos produtores dêste Ministério o general, na
situação de reserva, Amílcar Barcínio Pinto, por ter
atingido o limite de idade para transitar para a situação de reforma.
(Anotada

pelo Tdbunal

de Contas

cm 11 do Julho do 1939).

Nomeado presidente do conselho fiscal dos estabelecimentos produtores dôste Ministério o genorul, na. situação de reserva, José Augusto Lobato Guerra.
(Anotada

polo Tribunal

da Contas cm 12 do Julho do 1939).

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Capitãis, com o curso do estado maior: do regimento do
cavalaria n." 3, António Maria Moira e Cruz P, do hatalhão de pontonoiros, António de Matos Maia.
Tenentes, com o curso do estado maior: (lo regimonto
de artilharia ligeira n. o 2, Jorge Mário Apolinúrio'
Leal; do grupo mixto independente de artilharia montada n, 024, .Toão Alberto Pimenta Vilas Boas CastelBranco; do grupo de artilharia contra UI'rOIIa\'OS,
Daniel Alexandre Sarsfield Hodrigucs; do regill1!'nto
ele sapadores mineiros, António José Martins LpiWo
e, do regimento elo tclografístas, Adolino Alves \' er[ssimo.
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2." Série

2.' região militar - Quartel general

Capitão, do regimento
da Sil va Sanches.

de infantaria

14, ~\.l\'[\ro Duarte

n.?

Quadro da arma de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 18, José :'I1aria de
Araújo.
Regimento de infantaria

n.O 3

Tenente de infantaria, 110 quadro da arma, Ernesto 110ntoiro GMs Pinto.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
regimento
ele infantaria
n.? lí, .Iúlio do Araújo, por
pedir.
Regimento de infantaria

Oapitão, do regimento do infantaria
cisco do Almeidu, por pedir,

n.O 6

n.? 10, António

Regimento de infantaria

11.0 II

n. °

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
Santareno
de Sousa Cunha Pignatelli.
Regimento de infantaria

Fran-

13, .TOS('

n. o 17

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do distrito de recrutamento
e reserva n.? 15, Arrnclo
Garcia Queiroz.
Batalhão

de caçadores

II. o

2

Tenente do snrviço do ndministração
militar,
nibilidade, Antóuio de Figueiredo o Silva.
Batalhão de caçadores

Capitão, cio hatalhtlO de cacudores
nio :\[ao(.(lo Leal,
cional.

t;01l1

(lo norurO

'b

trula n. o

n. ° 7

n." 2, Norberto

dispêndio

Escola Prática

Tononto

em dispo-

para

ti

Fazenda

de Artilharia

mixto ill(lCjlolldonto do artilharia

:!..J., Alberto

AntóNn-

\'
.
C"]
Arauj o o ., I va.

mono

Quadro da arma de artilharia

C:1I)it~o, elo

"J'llpO

C>.
n.? 1:!, António

ill(h']lf'ndontp
::\1'"'[
uriu "artllls.

do artilharia

J'vngracra.
('

montada
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Escola Prática de Engenharia

Alferes do extinto quadro auxiliar de engenharia, do regimento de sapadores mineiros, Joaquim Rosado Charrua,
Hospital militar regional n,OI

Chefe interino do gabinete de oto-rino-laringologia,
o
tenente médico, da L." companhia de saúde, Joaquim
Magalhãis de Oliveira Barbosa.
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Tenente, do batalhão de caçadores n.? 5, .Alvaro Mário
Couceiro Neto, por ter sido nomeado professor auxiliar de educação física, interino, por portaria de 2U
de Abril do corrente ano,

P01' portarias

ele 8 do corrente mês:
2,' região militai'
Casa de reclusão

Exonerado de comandante o capitão, na aituaçâo de
reserva, Abílio Lourenço, por pedir,
Comandante, o capitão, na situação do reserva, Manuel
Rodrigues Dias Júnior, ficando exonerado de adjunto
do distrito de recrutamento e reserva n." 1J.
Regimento de infantaria n.· 2

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 1, Isidro Nogueira,
por pedir.
Regimento de infantaria n.· 14

Tenentode infantaria,
Almeida.

no quadro da arma, Armindo do

Regimento de infantaria n.· 18

Capitão, do rogimento de infantaria n.? 3, Raúl Ribeiro
dos Santos, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n. o 14

Adjunto, o capitão, na situação do reserva, Froderico
Ferreira de J esus, ficando oxonerado de defensor oficioso do tribunal militar territorial do Visou.

2.' Série
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de Artilharia

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Alfredo
da Silva Barreto de Carvalho.
Regimento de cavalaria

n. ° 2

Major de cavalaria, da escola prática da arma, Carlos
Alberto da Silva Abrantes.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major dos capitãis de infantaria,
no corrente ano

Exonerado de vogal o coronel de infantaria Cir1aco
José da Cunha Júnior.
Vogal, o coronel do infautariu, com o curso do estado
maior, tirocinado, Agostinho Barreto Rodrigues de
Oliveira.
Por portaria de 13 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.v

18

Exonerado de comandante o coronel de infantaria Bernardino de Sena Lopes, por transitar para a situação
de reserva.
Comandante, O coronel, do regimento de infantaria n.? 9,
Joaquim Peixoto }Iartins Mendes Norton.

Por jJo1·tm·la de 15 do corrente mês:
Batalhão independente

do infantaria

n.O 24

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento de
infantaria n.? 18, Alexandre Janeiro, por pedir.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, do regimento de artilharia de costa n.? 2, Pedro
António Couceiro Vilar Moreira.
Tenentes: do regimento do ar-tilharin do costa n.? 1, Fornando Ferreira Castelão, Alvaro da Silva Carvalho e
J oag uim Ilonriq uc da Costa Branco e, do r0gimento
do artilharia de costa n.? 2, José Ventura Roldão e
Armando Alberto da Silva Pereira.

ORDEM
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n. o 5

Aspirante
a oficial miliciano,
licenciado,
elo regimento
do cavalaria n. ° 2, Carlos Penaforte c Costa, por motivo disciplinar.
Quadro dos serviços

auxiliares

do exército

'I'enento do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de artilharia
de costa n.? 1, ::\Iatias Monrato Chambel.
Extinto

quadro auxiliar

Tenente (lo extinto quadro
gimento de artilharia
de
Alferes do extinto quadro
gimento de artilharia
de

de artilharia

auxiliar de
costa n.? 2,
auxiliar de
costa n.? 2,

artilharia,
do reJúlio Rodrigues.
artilharia,
do reJosé Alves ~oa-

res.
Por portaria

de 26 do corrente mês:

Direcção da Arma de Infantaria

}[ajor,
do regimento
do infantaria
Alfredo Cardoso dos Heis.
Distrito

Adjunto,
Júnior.

o tenente,

de recrutamento

na situação

n."

e reserva

Por portada

Armando

11. o 15

do reserva,

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Ir),

J osó )Iateus

Repartição

de (] do corrente mês:

(Visada polo 'l'rlhunnl rle Contas oru lU do Julho tio 1939. São
dovtdos omojumunt ca, nos termos do <10Cl'OW n.o 2:?:207).

Nomeado O capitão de cavalaria João A ugusto Azin hais
de ~[olo para, nos termos do artigo LOdo rognlnmont»
para o provimento aos lugares do magistério da Escola
do IDxército, aprovado pelo decreto n.? la:7G4, do 13
do J unho de' H)27, e nos termos do artigo:.? o do decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, exercer interinamente
as ,funções de professor adjun to da 15. fi cadeira da referida Escola, em substiturçüo
do capitão

2.' :::;61'10

ORDEU DO EXERCITO

N.o 10
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de cavalaria.

com o curso do estado maior
J..urrelo
,t>
que se encontra desempenhando
as funções de professor
da mesma cadeira em substituição do capitão de cavalaria llumborto Buceta Martins, qlle foi colocado no rogimonto de cavalaria D.O 2
por portaria do :?2 de J anriro de 1038. Esta nomeação
Ó .considerada
~e urgeute conveniência
de serviço público, reconhecida
por despacho de 6 do corrente mês.

'
F'
dA
o . gUiar 'err01ra,

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 27 de J.llaio do corrente ano:
(Visada pele Tribunal do Contas cm 19 do Julho de 1939. f;iio
dovfdo s nmol umcuto s, nos termos do docreto 11,° 22:257).

Nomeado, por urgente conveniência
de serviço, reconhecida por despacho ministerial
de 22 de ::\Iaio último,
professor
provisório
do ;).0 grupo do disciplinas
do
0
Colégio Xlilitnr, nos termos do § único do artigo 93.
do decreto n."
de 1-t de Julho <lo 10;10, acumulando com as funções de professor provisório
do Instituto Pronssional
dos Pupilos elos Exércitos de Terra
e Mnr, o capitão do artilharia,
do grupo do defesa
submarina de costa, António Vicente Teixeira, na vaga
do major de engenharia
gllgénio Sanches da Gama,
exonerado
p01: portaria do 27 do referido môs de Maio.

ra.ooa.

Pai' portaria de 10 do corrente mês:
Internados
no Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. }1nl'ia Benodita, noe termos do artigo 2.J. ° do
decreto-lei n.? 28:.J04, <10 31 de Dezembro de 1937, nas
datas que lhes y50 indica dus, por so encontrarem
nas
condições legais, O~ seguin tos antigos combatentos:
Ex-soldado,
<lo distrito de recrutamento
c reserva n.? 21,
Joaquim Roxo, illter~lad_o no dia :?6 de Junho último;
Ex-sogundo
cabo, do distrito do recrutamento
o reserva
u. o 18 Alfredo Pereira do Carvalho Pinto, internado
no dia':?7 de Junho último;
E.·-~oldndo, tio distrito de recrutamento
o reserve D.O 21,
Bernurdo Cruz, internado no dia 27 do Junho último;
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Ex-primeiro cabo fogueiro da marinha de guerra, do distrito de recrutamento (' reserva n.? 5, Bernardino Rodrigues, internado no dia ~8 de Junho último;
Ex-soldado, do distrito de recrutamento e reserva n.? 2,
Joaquim da Costa Lento, internado no dia 28 de Junho
último;
Ex-soldado, do distrito de recrutamento e reserva n.? 1,
1fanuel Pacheco Júnior, internado no dia 28 de Junho
último;
Ex-soldado , do distrito de recrutamento e reserva n.? G,
• João Félix, internado no dia 28 de Junho último;
Ex-primeiro cabo, do distrito de recrutamento o reserva
n.? 4, Fernando José dos Santos, internado no dia 20
de Junho último;
Ex-soldado, do distrito de recrutamento e reserva n.? 8,
.Jerónimo Lopes, internado no dia 20 de Junho último;
Ex-soldado, do distrito de recrutamento e reserva n." 20,
José Maia, internado no dia 29 de Junho último;
Ex-soldado, do distrito de recrutamento e reserva n.? 8,
Domingos Goncalvos de Oliveira, internado no dia
30 de Junho último.

VI- CONDECORAÇÕES
Ministério
P01'

podadas

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

ele 11 do corrente mês:

Louvado o general José Augusto Lobato Guorra pela
superior inteligência, inexcedível lealdade e grande
proficiência como desempenhou, durante quatro anos,
o cargo de chefe do estado maior do exército, onde
manifestou a sua grande competência e pondorução,
evidenciando assim, mais uma voz, as suas distintas
qualidades de oficial.
Louvado o capitão de cavalaria Albertino Carlos 1\10nteD~gro Ferreira :Margarido pelas provas de muita
dedicação, zõlo e lpaldade mauifostadas
no desompenbo do cargo do ajudante de campo do Ministro da
Guerra, em quo mais uma YCZ se rovolou um oficial
de reconhecidos méritos.

2,1 Série

Ministério

ORDE:\[

DO EXÉRCITO

da Guerra _I.a

Por portaria

KO 10

Direcção Geral-I.a

489

Repartição

de 19 de Maio do corrente ano:

Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo ela alínea a)
do § ~,o do artigo 8,°, com referência à última parte
do artigo 10.0 do regulamento
para a concossão da
medalha militar, de :?8 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos 11.OS 6:093 e 12:081, respectivamente,
de 11 de Setembro
elo 1910 e 0 de Agosto de 1926,
o brigadeiro
de artilharia J 01tO de Azevedo Monteiro
de Barros.
Por portaria

de 6 de Junho findo:

Condecorado
com a medalha militar. de prata da classe
do valor militar, com a letra C, o segundo
sargento
n.? 307/E, elo batalhão
ele caçadores n." 7, António
Amaral,
por, segundo deliberação
do Supromo Tribunal Militar, se encontrar
ao abrigo do § 2.° elos
artigos 3.0 o ó. ° do regulamon to para a concessão da
medalha militar, do 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos u." G:0\)3 e 12:081, respectivamente,
de 11 de Setembro
de 1910 e 9 de Agosto do 1926.

P01' portaria

de 23 de Jnllho findo:

Condecorado
com a medalha militar de onro da classe
de bons serviços o general António Alfredo de Uagalhãis Correia, por, segundo deliberação
do Supremo
Tribunal
Militar, se encontrar
ao abrigo da última
parto do § LOdo artigo 8.0 (lo regulamento
para a
Concessão da medalha militar, aprovado por decreto de
28 de Setembro do 1917.

Por portal'ias

de 5 do corrente mês:

Condecorado
com fi medalha militar de ouro
de bons serviços, com palma dourada, por
ao abrizo da alínea (I) do § 2.° e disposição
§ 1.0 d~ artigo 8.°, com rcíorência à última
artigo 10.0 do regulamento
para a concessão
dalha militar, de 28 do Setembro
de 1017,

da classe
se achar
final do
parto do
da mealterado
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pelos decretos n.OS 6:093 e 12:081, respectivamente,
de 11 de Retembro do 1919 e 9 de Agosto de 1926, o
coronel de artilharia Anacleto Domingues dos Santos.
Condecorados
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se acharem ao abrigo da alínea a) do § 2.° do artigo 8.°, com referência h última
parte do artigo 10.0 do regulamento
para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos n.OS l):On3 e 12:081, respectivamente, de 11 de Setombro do 1919 e 9 do Agosto de
1926, os seguintes
oficiais: capitão do corpo do estado maior Frederico
da Costa Lopes da Silva e tenonto do artilharia
Jono António Saldanha Oliveira o
Sousa.
Condecorado
com a medalha militar ele prata ela classe
do bons serviços, com palma dourada,
por, segundo
deliberação
do Supremo Tribunal :\Iilitar, tor sido julgado ao abrigo da alínea ú) do § 2.° do artigo 8." do
regulamento
para a COllCCSSi'lO da medalha militar.
de 28 de Setembro do 1917, o <lo estipulado no n.? 3.°
do artigo 13.° do docroto u.? 12:081, de \) de Agosto <lo
192G, o tenente-coronel
de infantaria Ilcuriquo
lle Josus o Silva Escudeiro.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por, segundo deliberução
do Supremo Tribunal :\lilitar, tor sido .i ulgado ao abrigo da
alínea a) do § 2.° do artigo 8.0 do regulamento
para
a concessão ela modallm militar, aprovado pelo decreto
n. n 3:3~12, ele :?8 ele Setembro do H117, o tenente-coronel de engonharia
João Alegria dos Santos Calado.

Por portarias

ele 23 de Junho findo:

Louvados os coronéis de artilharia,
Alfredo Ernesto de
Sousa Faria Leal e Gilberto Duarte Mota, O o tenente-coronel da mesma arma, José do Carmo da Silva
Dias, pela muita com potência,
dedicação o interôsso
mauifostudos
na instalação
(' direccão dos cursos do
oficiais milicianos
o do snreentos
milicianos,
contribuindo pela sua acção pers~\,(lntllto
para os bons roo
saltados da instrução ministrada.

2.' Série
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Louvados
os oficiais a seguir designados
pela muita
competência,
dedicação
e interêsse
com q ue desempenharam as funções do instrutores
dos cursos ele oficiais milicianos,
tomando
parte em dois turnos do
instrucüo,
o que representa
um esforço físico o intelectual digno do especial aprê(:o:
Major de artilharia
Emídio Duarte Cadirna.
Capitão de artilharia
Arruando José de "Matos.
Tonentes : de artilharia Alvaro do Castro Fernandes
e Boaventura
do Sousa Pinheiro, e do serviço de
administração
militar Daniel Neves Sales Grade.
Alii'ros de artilharia
Xuno Guilherme Roriz Rubim,
Tornaz José Basto ~Iachudo, Alberto Ferreira
<.10
Freitas Costa, .vlvaro José Duarte dos Penedos
o Napoleão Pita :\Ioira do Amorim.
PaI" portarias

de

o do

corrente

mês:

LOU\'tHlo o capitão do corpo do estado maior João Carlos
de i':1[t N oguoira pela milita competência,
bom critério
o inexcedível
z610 e dedicação pelo serviço, que tem
munifcstudo
no desempenho
das funcões do chefe da
2." :-lecç1'to da La Iiepartição
do Estado
Maior do
Exército,
e, nomeadamente,
nos serviços relativos aos
cursos de oficiais milicianos, iro portante problornn da
Defesa Nacional, cuja normulizução
nos anos de 103í
e 1\)38 exigiu trabalhos cxtraordinários
e um excepcional esforço dignos de uieução ,
Louvado
o capitão do serviço de administração
militar
Armando
Luiz Pinto, porque,
tendo olaborndo
um
« I;~stlldo sôbre a exploraçiio
dos rCClll'SOS locais em
subsistôncias
na rogiito da Beira Alta», conformo tema
estudado
pela H.a Direcção Geral desto Ministério, e
tendo apn>sentado o reú;1'ido tra"?alho à citada Direcc:ito, foi o mesmo consldentdo interessante, não só
pela forma inteligente como está traçado, mas também
pelos crandes conhecimentos,
competência e dedicação
pelo s~n'ic;(), que nêlo são rovelados pelo S611 autor.
LOln·ado o capitão do extinto quadro do capclãis militares
roformado,
Erll('~to A ugusto Pereira. do Sales,
]>or(,,;e, tendo o~er?ido :lu.rantll \'i.nt~ e sete ano~ ocargo
do adjunto do blblrot('Ca1'LO da Blbltotcca do EXl'rclto,
lll<lllifl':,;tou sempre inexcedível
zelo e dodicaçâo pelos

ORDEM

492

DO EXÉRCITO

2.· Série

N,o 10

serviços a sou cargo, a par do muita inteligência,
grande cultura e vastos conhecimontos
da espocialidude, revelados
em in vestignções
científicas
de reconhecido valor,
Por pcrtaria

de 26 do corrente

mês:

Louvado
o coronel do corpo do ostado maior António
José Bernardes
de Xlirandn, pela maneira leal e criteriosa como desempenhou
as funções de chefe do estado
maior da 2,' região militar, onde demonstrou
sempre
a sua superior competência
profissional,
notável zêlo
e dedicação pelo serviço, a par das suas muito apreciáveis q ualidndos de carácter,
grande inteligência
e
vasta cultura, que o impuseram
sempre à muita considerução e estima do todos os seus comandantes e camaradas da região.

VII-

DECLARAÇÕES

E DISPOSiÇÕES

Ministério da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Declara-se que, tendo sido agraciado pela segunda
vez com a Medalha de Agradecimento
da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
o soldado n. ° 215/38, da
companhia de depósito, do regimento de infantaria n.? 11,
António -:\Iiguel }Icndcs,
é-lhe permitido usar o n." 2 na
fivela da referida medalha,

Ministério

da Guerra - l." Direcção Geral-I,a

Repartição

2) Declara-se
que o general, na situação do rosorva,
Domingos
Augusto
Alvos da Costa Oliveira foi a~ntciado pelo Governo
da GrãBretauha
por ocasião da
coroação de Sua Majestade o Roi Jorge VI, e n1\0 pela
da coroação do Roi Eduardo VIII, como foi publicado
na Ordem do Etcéreito n." 20, 2,a série, do 1937.
3) Declura-so que
publicado no Diário
de Junho findo, foi
da Ordem Militar de
Cubral.'

por decreto de 27 do Maio último,
do Oorêrno u." 141, 2,a série, de 20
agraciado
com o grau de grã-cruz
Cristo o 0'e1101'n1Tasso de Miranda
b

2." Série
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4) Declara-se que por decreto de 29 de Maio último,
publicado no Diário do Gocêrno n." 141, 2.a série, de 20
~e Junho findo, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem Xlilitar de Cristo o major de artilharia José
Augusto Monteiro do Amaral.
5) Declara-se que por decretos de 23 de Janeiro último, publicados no Liiári« do GOVê1'/Wn." 116, 2.a série,
de 20 de Maio findo, foram agraciados com os graus da
Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Aviz

Grande oflcial

Coronéis: de infantaria José Augusto do Melo Vieira e
José Tristão de Bettencourt, e, na situação do reserva,
Vasco Lopes de Mendonça e Ernesto José dos Santos.
Comendador

'l'enente-coronel de infantaria José de Castro Branco Ribeiro 'I'õrres.
Majores: de infantaria António de Quadros Flores, e
miliciano do engenharia, do extinto quadro especial,
Manuel de Medeiros Tânger.
6) Declara-se que por decretos de 25 de Janeiro último, publicados no Diário elo Govêmo n. ° 116, 2. a série,
de 20 de Maio do corrente ano, foram agraciados com
os graus da Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Avlz

Oflclal

, Capitrtis: de infantaria JOl>6da Costa Figueiredo, actualmante major, Augusto José Machado e José C?rr~ia
do Carvalho' de ongenharia Armando Nery 'I'eixeira
o Manuel Br~z Martins ; do oxtinto quadro auxiliar de
enaenharia Aurélio da Cunha Ribeiro e Joaquim Ferna~dos Pires, e, na aituução de reserva, Albano José
da Cruz e José Pires da Cruz.
Cavaleiro

Capitãis: do infantaria Armando Aquiles do Espírito
Santo, e de engenharia Angelo Tavares da Silva.
Tementes: de infantaria Jorgo Alexandre de Campos Barbosa Vieira JOrLOYieira Remexido, José Nunes Barroso, RaÍll' da Cruz Po roira, e miliciano, do extinto
quadro especial, Luiz Filipe de Albuquerque Rebêlo ;
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de artilharia
de cavuluria

Jerónimo
Ribeiro Tasso do Figueiredo;
José de Figueiredo
Hintze Ribeiro Nunes
e António Augusto i-\ousa Dias Ribeiro de Carvalho;
de engenharia
António ~[aria Ferroiru Bastos; do serviço de administrução
militar Vasco Serapião <las N eves
Martins, o, na situação t!(' reserva, Teodorico Augusto
Palmeira,

7) Doclara-se que por decretos das datas ao diante
indicadas,
publicados
no Diário do Govêrno n.? 137,
~.a sério, do 15 de Junho findo, foram agraciados
com
os graus da Ordem ~Iilitar de A viz a seguir designados
os seguintes oficiais:
Por decretos de 23 de Janeiro

do corrente ano:

Comendador

Majores:

de infantaria Carlos Augusto Dias Costa e António Silveira Bettencourt,
e de artilharia António Rodrigues dos Santos Pedroso,

Por decretos de 25 de Janeiro do corrente ano:
Oficiai

Capitãis : do infantaria Aníbal Eugénio de Avilez e José
Nogueira
Soares Júnior;
de artilharia
Joaquim
dos
Santos Barata; de cuvalariu JIúrio Vitorino 1Iondes o
Firmo Baptista Lúcio da Silva; de aeronáutica
Joaquim do Almeida Bultasur;
do extinto qaudro auxiliar
de engenharia
Olímpio Baptista, e, na situação de reserva, Luiz Teixeira Baptista,
Cavaleiro

Capitãis: de infantarjn Miguel Criatóvão do Araújo, e do
engenharia
Júlio Angelo do Sou su :\f ontoiro ,
Tenentes:
de infautaria Jncinto Gonçalves Godinho, }\fanuol José Cardoso de Sim:!s, José :\Im'ia Baptista 1mchado, Luiz :\[aria d<, Suntnua Pereira, .TorlO Duarte
da Costa Júnior, Armando do Sousu Botelho, Alvaro
Augusto
Xlartins Vicente,
n li iIherruiuo JIorgado e
Mário do Figuoirr do ; do r-avn lu ria .Iouquirn
António
Ramos,
Jacinto
Islu d(' ~lolltal\"ão Santos o Silva.
Carlos Alberto do Serpa f:)o/t'rps o Gnudôncio António
da Rosa Garcia; d(, pngenha,'ia I~dlla]"(lo Jorgo Gomes
da Silva ; módico Au tón io Aloxuud re Júdico Pnrgunu ;
do 801"\'i<;0,de admilli~tra(Jlo
militar Acácio Monteiro

2.' Série
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José Henrique

do Sousa; do extinto
do secretariado
militar .T oão Colares
extinto quadro do picadores militaros
Frazão Pereira.

quadro
üifuonAh'aro

Por decretos de 12 de Maio do corrente ano:
Comendador

'I'encntc-coronol

reformado

Carlos

Gomes

Teixeira.

Oficiai

Capitão

do infantaria

Fernando

Óscar

,\"ilton

do Ó Pe-

reira.
8) Declara-se que por decretos do 29 de :\1aio último,
publicados
no Diúrto do God'l'110 11.° l·H, 2. a série, do
20 do J uulio findo, foram agrucindos com o grau de oficial da Ordem Militar da TOrro Espa<la os capitãis : milicianos <le infun taria, do extinto q II adro especial, David
Rodrigues Noto o :'IIúrio Pessoa da Costa, o, na situacão
de rOSe]TU, Jorgo Botelho :'I1oniz; o o tenente, na situaçüo do reserva,
inválido dó guerra, Mariuno Moreira
Lopes.
9) Declara-se que. tendo sido agraciado por Sua l\Iajestado
o Hei da Bélgica, com o grau de comondador
da OrdPTU 'Real do Lion ~L 1\1., capitão de cavalaria,
na situac::LO de reserva, D. António de Almoidu, é-lhe
permitido,
em couformidudo
com as disposições
do regUIUIlWlltO das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê
e Usar as l'(\specti\'as insíguias.

°

10) Declarn-so qUI' p0r decreto de 23 do Janeiro último, puulicado no Diário do GUl'PI"nO n.? l ..H, 2.'1 sério,
de ~I) de Junho findo) foi agruciudo com o grau do
COll)(\ntlutlor da Ordem :'I[jJitar do A viz o major, na si ..
tU<I(;i'íodo J"(\sen'a, _\lbano Augusto Dias.
11) Doclarn-se quo por decreto de 25 <lo Janoiro

úl-

timo, publicado no Diário do Gorêrno n.? Lll., 2." série,
do :?() de Junho findo, foi agraciado com o grau do oficial tia Ord"Jll Militar do Avi» () capitão, na situação do
reiPrva, .\ntóllio da Piollad(\ Vaz.

l~) Doclnru-so quI' por decreto de 2[) <ln .Ianoiro último, publicado no Diário rio Gorêrno n." 150, :1." série,
do HO do Junho fhulo, foi ngrnciudo com o grau do ca·
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valeiro da Ordem Militar de A viz o tenente
ria Jaime José da Silva Pereira.
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de infanta-

13) Declara-se
que por decretos
de 25 de Janeiro
último, publicados no Diário do Govênio n.? 145, 2.11 série, de 2J de Junho findo, foram agraciados
com o grau
da Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem

Militar

de Aviz

CavaleIro

Capitão de artilharia Mário Augusto Lopes.
Tenentes:
de infantaria João Alexandre Caeiro Carrasco,
e de artilharia
Augusto do Carmo Machado,
Artur
de Jesus Fernandes,
Humberto
Vieira de Castro e
Mário da Conceição Almeida.
14) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Direcção da Arma de Infantaria

Major

de infantaria

Major

Luiz

Armando

Augusto

Regimento de infantaria

Gonzaga

da Costa.

n.O II

Tadeu.

Batalhão de caçadores n.· I

Tenente

de infantaria

Capitão

Leopoldo

Tenente

Jaime

José

de Albuquerque.

Regimento de cavalaria n. ° 5

Esquotim

da Rosa.

Regimento de cavalaria n.O 7

Rosado

Semedo.

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Tenente miliciano,
Nunes.

na situação

de reserva,

Ministério da Guerra - I. a Direcção Geral-

Luiz Alcide

2. a Repartição

15) Declara-se
que, em virtude do disposto no § 1.0
do artigo 4.° do decreto n. ° 2:3:0G8, de [) de Janeiro de
1933, alterado, pelo decreto n.? 22:164, do 28 do mosmo

2." Série
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mês
do
foi
júri

e ano, e durante a prestação
de provas do coronel
corpo do estado maior Alfredo Ernesto
da Cunha,
o general Tasso de Miranda Cabral substituído
no
para avaliar as provas especiais de aptidão para a
promoção ao pôsto de general pelo general José Alberto
~a Silva Basto, tendo-se mantido depois a mesma substiturção, nos termos do artigo 20.° do referido decreto
n.? 22:068, por ter adoecido o primeiro daqueles oficiais
generais.

16) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Exército n.? 2, La série, de 1924, que o
coronel do corpo do estado maior Ernesto de França
Mendes Machado foi aprovado em 4 do corrente mês nas
provas especiais de aptidão para general, com a classificação de apto, sendo-lhe aplicável desde a mesma data a
designação
de coronel tirocinado,
nos termos da determinação III) da Ordem do Exército n. ° 9, 1.a série, de
1928.
17) Declara-se, para os efeitos da determinação VI) da
Ordem do Exército n.? 2, 1.a série, de 1924, que o coronel
do corpo do estado maior Alfredo Ernesto da Cunha
concluiu em 11 do corrente mós as provas especiais de
aptidão para general, com a classificação de apto.

18) Declara-se
que foi
do estado maior Vasco de
fazer parto do j úri para
aptidão para a promoção
do estado maior.

nomeado o coronel do corpo
Carvalho para provisbriamente
avaliar as provas es peciais de
a major dos capitãis do corpo

19) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente Ordem do Exército, contam a
antignidade
dos seus actuais postos desde as datas que,
respectivamente,
lhes vão indicadas:
Corpo do estado maior
Tenentes-coronóis:
Reinaldo Vale

de Andrade,

desde

5 de Julho de

1939.
)[anuel

Francisco

J ulho de 1939.

)[arques

Valente,

desde

12 de
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Aeronãutica
Coronel Alfredo Dolos qne dos Santos Sintra,
de Julho do 1~)39.
Capitão Venâncio
Augusto Dealun dea, desde
neiro do 1038.

desde

~1

1 de Ja-

20) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Exército n.? ~, 1." sério, elo H)~-!, que os
capitãis do corpo do estado maior Luiz Augusto Soares
de Sousa Sanches, Frederico da Costa Lopes da Silva,
Celso Mendes de Magulhãis, Manuol Gomes do Arnújo,
J oito Cândido Figueiredo
Valente e José d a Costa Poroira Estaço de Sacadura Boto Cõrto Heal prestaram
as
provas especiaia do aptidão para o posto iruodiato , os
três primeiros em 20 e os três últimos cm 15 do corrente
mós, ficando aprovados,
o segundo, terceiro o quarto
com a classificação
de muito apto o os restantes
com a
de apto.
~1) Declara-so
parto (la portaria

que fica nula e do nenhum efeito LI
de 20 de .J unho findo, publicada
na
Ordem do Exército n. ° 9, ~. fi sério, de 29 do mesmo mês,
de infantaria,
que colocou na La, 2." o 3.a inspeoçõas
como inspectores
interinos, respectivamente, os coronéis
de infantar-ia, tirocinados, Agostinho
Bar-reto Rodrigues
do Oliveira, com o curso do estado maior, e Luiz Josó
da Mota e Henrique do Melo,

22) Declara-se,
para os efeitos da determinação
V I)
da Ordem, do Exército n.? ~, L." série, do 1!)~..J:, que o
coronol de infantaria, Luiz Sampaio foi aprovado em 18
do corrouto mês nus pl'o\a~ especiais de aptiJflO Jl111'11 goneral, com a classitieação de apto, sondo lhe aplicin'el
desde a mesma data a designacão de coronel tirociundo,
nos termos da detormiuacão III) da OI'(/1'1n do HJ'h'cltu
n." \), La série, de 1\')28.
~3) Declara·se
quo froqücntarum
na Escola Central
de Oflciai«,
com aproveitamento
.} U
, o C1ll':;O de inforrnucão
.
d o 'J. grau, !lO presento auo lectivo
os tenentes-coro116i8: de iJlfuIItal'ia, Alfr0do Ferroiru Gil António
Coelho
Correia da Cruz, l\lallllcl
i\ntónio do Ca~'\'alh(), JOS('\ .Augusto do l\fOUl'il, .JosÓ 1\1al'colino llalT0ira, Joaquim :\[Ilria Noto, Gllttltlino Augusto VidC'iru, ~(;I'gi() do AS~llnC;ãO' de ~lol'ais e Castro,
Eugónio Hibejl'o do ,.1hlll\idt1,
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João Pedro da Silva, Jaime Tomaz da Fonseca,
José
Francisco
Faúlho Rasoilo, Miguel Francisco da Conceição Santos, Alvaro Pactfico de Oliveira e Sousa, Luiz
Emílio Ramires,
Florentino
Coelho Martins, Leopoldo
Gerardo Martins, Alfredo Riboiro Ferreira Luiz Quirino Monteiro, Jaime Rodolfo Novais e Silva e Manuel
Fornandes
da Costa;
de cavalaria,
Armando
Pereira
Oarvalhal
da Silveiru Teles Bettencourt,
João Justino
Morais 'I'eixeiru, Carlos Maria Ramires e IIigino Sanches Ferreira
Barata, e do engenharia
Luiz de Meneses
Leal, Augusto Azevedo o Melo Esmer aldo de Carvalhais
e J osé Inácio Castelo-Branco.
~J) Declara-se
que a colocação
como sub-chefe do
distrito
de recrutamento
e reserva n." 12 do tenente-coronol de infantaria .J osé Marcelino Barreira, constante
da portaria
de 10 de Maio último, insorta na Ordem do
Exército n. o 8, 2.11 série, do corrente uno, deve ser considerada por motivo disciplinar.

25) Declara-se que deixa de ser considerada por motivo disciplinar
a transforência
pum o regimento de infantaria n.? 9 do major do regimento de infantaria n.? 19,
Manuel Rodrigues Leite, constante da portaria de 24 de
Dezembro de 1938, inserta na Ordem do Exército n." 18,
2. a série, do mesmo ano.
26) Declarase
que froqüontarum
na Escola Central
de Oficiais, com nprovoitamento,
o curso de informação
do 2.° grau, no presente ano lectivo, os capitãís de infautaria ~ Eduardo
António
Santos Pereira,
Graciliano
Heis da Silva Marques, Teodoro Vergílio da Silva Santos, Octávio Câmara, Júlio Rodrigues ela Silva, Alfredo
F'errE>ira EStovE1S, Francisco José da Silva Santos Júnior,
J uime Martinho Ferreira Leal, José Fartado IIenriques,
com o curso do estado maior, Anacleto Pinto da Cunha
Paiva, Joaquim .Auroliano S()are~. ua Silva, Leonel Neto
Lima Vieira, JORé ::\lana Correia Cardoso,
Fernando
Dini;,: de Aiala Alberto Alvim Leal, João Alves Ferreira José Esq~lvel, Juão Pinto Ribeiro, Salvador Nunes
'l'eix~ira.
J<jrllestO Sardinha,
Júlio Augusto Vuladares
'1'õ1'1'os e Fernando Inácio Gomes.

27) Declara-se que os capitãis de infantaria. em disponibilidado, Nicolau de Luizi e João Dias Leite 'Machado
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mente, em 8 e 24 de Junho findo.

2.' Série

respectiva-

28) Declara-se
que o capitão, do batalhão de metralhadoras
n.? 2, Guilherme
Oarlos Ferreira
Pinto Basto
Carreira
foi nomeado
director
da carreira
de tiro do
Coimbra, em substituíção
do capitão da -mesma unidade
José da Oosta Figueiredo,
promovido
a major por portaria de 17 de Junho findo.
29) Declara-se
que o tenente, do batalhão de caçadoros n.? 1, Casimiro Janeiro Bilé, que, por portaria
do
9 do Junho findo, inserta na Ordem do Exército n.? 9,
2.n série, do correute ano, passou à situação de reserva,
deve ser considerado
nesta situação nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de
Dezembro
de 1937, e não nos da alínea c) do mosmo
artigo, como foi publicado.

30) Declara-so .que o tenente, do regimento de infantaria n." 14, Abel da Silva Rebêlo foi nomeado adjunto
da carreira do tiro do Visou, em suhstitutção
do tenento
da mesma unidade José Raúl Ramalho Fernandes,
promovido a capitão por portaria
de 10 de Dezembro
de

1938.
31) Declara-se
que concluíram com aproveitamento
o
tirocínio para alferes na Escola Prática
de Infantaria,
no ano escolar de 1938-1939, o alferes de infantaria
José Oatela Teixeira Stockler de Albuquerque
e os aspirantes a oficial da mesma arma Pedro Alexandre
Brum
do Oanto e Castro Serrano, Abel Barroso Ilipólito, Joaquim António Franco Pinheiro,
António Augusto Carrinho, Joaquim de Sousa Xavier, Armando José Iracho
de Pinto, Eurico dos Prazeres,
Manuel Francisco
Stadlin
Baptista, Viriato Marques dos Santos Oliveira, Frederico
Manuel Ferreira
Braga Paixão,
António Júlio Borges
Gouveia, Henrique
Manuel Salvador
de Vasconcelos
e
Sá e Jorge Marçal Cameira.
Os aspirantes
a oficial acima referidos e promovidos
a alferes por portaria de 24 do corrente mês, inserta na
presente
Ordem do Exército, contam a antiguidade
do
seu actual posto desde 1 de Novembro
de 1938.
.
32) Declara-se
que
Luiz Augusto
e não Luiz Oarlos Pissarra Pimentel,
ó

Pissarru
o nome

Pimentel,
do alferes

2.' Série
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miliciano de infantaria,
licenciado,
reintegrado
e colocado no regimento
de infantaria
n." 12 por portaria de
5 de Dezembro de 1938, inserta na Ordem do Exé1'clto
n." 17, 2.a série, do mesmo ano.

33) Declara-se
que o aspirante a oficial miliciano, do
regimento de infantaria n.? 1, Luciano Galveia foi autorizado a usar o nome de Luciano
GaIveia Salzado
o
,
devendo portanto
ser inscrito nos respoctivos
registos
com êste nome.
34) Declara-se que o capitão de artilharia Pedro Couceiro Vilar Moreira e os tenentes da mesma arma Armando Alberto
da Silva Pereira
e José Ventura Roldão, todos do regimento
de artilharia
de costa n." 2,
quo, por portaria de 15 do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, são colocados no quadro da
arma, prestam serviço no destacamento
do forte do Alto
Duque.
35) Declara-se
quo os tonontes de artilharia,
do regimento de artilharia
de costa n.? 1, Álvaro da Silva Carvalho, Fernando
Ferreira
Castelão e Joaquim Henrique
da Costa Branco, que, por portaria
de 15 do corrente
mês, inserta na presente Ordem do Exército, são colocados no quadro da arma, prestam serviço no destacamento mixto do forte de Almada.
36) Declara-se que é Américo Pinto da Gama Leão, e
não Américo Pinto da Guerra Leão, o nome do alferes
miliciano de artilharia, licenciado, do grupo indepondente
de artilharia montada n." 12, que, por portaria de 20 de
l\faio último, inserta na Ordem do Exército n. ° 0, 2. a sério, do corrente ano, passou à situação de oficial miliciano de reserva.
37) Declara-se
que o tenente-coronel
de cavalaria,
adido, em serviço no Ministério das Colónias, Luiz António de Carvalho Viegas, promovido
a êste pôsto por
portaria
de 13 de Maio do 1939, iusorta na Ordem do
Exército n.? 8, 2.& série, do corrente ano, conta a antiguidade do mesmo põsto desde 17 do Outubro de 1038,
e não de 7 do mesmo mês, como foi publicado na declaração 17) da roferida Ordem do Exército.
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38) Declara-se
que os capitãis de cavalaria João do
Sacramento
Monteiro, João Gualborto de Barros e Cunha,
Tomaz Augusto
Salgueiro Fragoso,
Alberto Faria de
Morais, Luiz Figueiredo,
Eurico de Castro Graça 7Juzarte, Jorrre Alcide dos Santos Pedreira, Mário Rodolfo
Rovisioni Ramires, Manuel Venâncio Deslandos e Mário
Rafael da Cunhn froqüentaram
no corrente
ano, com
aproveitamento,
o curso de informução
do 2.° grau da
Escola Central de Oficiais.

39) Declara-se

que

fica nula

e de nenhum

ofeito

a

dr> 9 de Junho findo, publicada na Ordem do Exercito n ," 9, 2.a série, de 29 do mesmo mês,
que colocou IlO Depósito de Remonta, como comandante
parto

da portaria

interino,
vação.

o capitão

de cavalaria

Manuel

da Fouseca

Sal-

40) Declara-se
que o verdadeiro
nome do tenente de
cavalaria,
nomeado para freqüentar
o curso de comandantes de esquadrão, que teve início, na Escola Prática
de Cavalaria,
em 1) de .T unho findo, e constante
da doclaração 33) da Ordem do Exérctto n. ° 8, 2, a série, do
corrente ano, é Artnr Duarte Franco, e não Artur Duarte
Pacheco, como consta da referida declaração.
41) Declara-se
que os tenentes de engenharia,
supraArmando
Mesquita Pereira
Cosme, Urbano
Augusto Pires Benites e José de Freitas Soares chegaram à altura para entrar no quadro, respectivamente,
om
20 do Maio e 16 o 24 de Junho do corrente ano.

numerãrios.

42) Declara-se
que o tenente-coronel
de aeronáutica,
cm disponibilidade,
Carlos Esteves
Beja chegou 1L altura para entrar no quadro em 21 do corrente mês,
-1-3) Declara-se
que frcqüontaram
na Escola Central
do Oficiais, com aproveitamento,
O curso de informação
do 2,° grau, no prosonto ano lectivo, os capitãis de aeronáutica Frederico
da Oonceicão Costa, José Bentos Pimenta, Luiz Gomos do Oliva Teles e Lino Augusto Leão
Teixeira.
44) Declaru-so
que por portaria
de 4 do corrente
mês ficou sem efoito a colocação na base aéron de TunCOR do ca~itão
do aeronáutica
Martiniano Alexandre
Pi-

2." Série
carra
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27 ele "J\Iaio último, inserta na Ordem do Emércuo 11.° n,
2." série, do corrente ano, que o promovou ao actual
pôs to, devendo o mesmo oficial
colocado na base aérea do Sintra,
tenente.

ser considerado
a que já pertencia

como
torno

45) Declara-se
que o capitão de aeronáutica
Mar tiniano Alexandre Piçarru Homem do Figueiredo,
quP, por
portaria de 27 de Maio findo, inserta na Ordem nu Etcérrito n.? 0, 2." série, do corrente ano, foi promovido ao
actual posto, conta a antiguidade
desde 1 de Dezemlno
do 1038, e não desde 1 de Janoiro do mesmo ano, COIllO
consta da declaração 15), inserta na mesma Ordem.
4G) Declara-se que concluíram com aproveitamento,
no
hospital militar principal
do Lisboa, o curso técnico do
~.o grau os capítãis
módicos Manuel lIIaria dos Santos
Paiva e milicianos, do extinto quadro especial, António
Gomes Forroiru
Lemos, Júlio Coutinho
de Sousa Ht'fóios, Vasco IIonriquo Vordial, Munuol Neto Cubrul, AIfrodo Pereira de Sousa o Mauuel Hermenegildo
Lourinho.
A presente
doclnrncão anula a quo foi publicada sob
o u.? i3G) na Ordem do Exército n.? 0.2.1\ só rio, do corrente ano.
47) Trnnscrove-se
a portaria
do j i3 do Ahril último,
iuserta no Diário do Gorí'rJlo n ," 87, 2.a série, do corrente
ano, respeitante
ao tenente médico Vitorino Simões Cardoso:
Ministério do Interior - Comando geral da guarda
nacional repnblicana. --Manda
O Go vôrno da H,~púh I ica Portuguesa,
pelo Xlin istro
Interior, louvar
o tenente módico, do rogiJl1l'nto de infantaria n.? 10,
Vitorino
Simões Cardoso pelos serviços clinicos
gratuitos qno vem p rost.rudo ao yossoal ela sedo da
~.Il
companhia do batalhão n." Ü desta guarda, om
Avoiro, o rpslwctinls
famílias, com todo o carinho
l' boa ...
·ontaul', domonstrando
com tal procediJl1(lllto
milita dedica\~o pelo snrvic:o público.

no

48) Declara-s('

que

.A rtu r Rios J[pndl's
Il!irio, do regimento

(> Artur Hios Nunes Salyador,
e não
Sal \"tulor, o !lome do aI fl'l'(lS \'ot(\rid0 cavalaria n.o \), promovido a {\Kte
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por

portaria

de

17 de Junho

findo,

Ordem do Exército n. o 9, 2. a série, do corrente
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inserta
ano.

na

49) Daclara-se
que o coronel do serviço de administração militar, das inspecções do mesmo serviço, Edgar
Augusto Cardoso, acha-se desempenhando
interinamente
as fuuções de director do serviço de administração
militar desde 9 de Março do corrente ano.
50) Declara-se
que os tenentes do serviço de administração militar Amílcar Regulo Correia, Cândido Nunes
Pinheiro,
Fernando
Raposo de Oliveira, José Alvo de
Sá Nogueira Melo Rodrigues
I'iuto de Balsemão,
Ilermínio Ribeiro Neves, Joaquim Boavida Salvado, António
Dias Sancho, Manuel Afonso do Paço, Salvador Pereira
da Silva, Mário António Augusto
Soaros Pinto, José
Domingos
Lampreia,
Henrique
Lorena
Ermida,
J osó
Biscaia Rabaça,
Arnaldo
da Costa Moura, José Filipe
Taborda
Morais,
Arnaldo
Brasão,
Silvério
Augusto
Ponces Nunes, Manuel da Silva Mendes, J oaq uim Teotónio de Aguiar
Segurado,
António Júlio Cavalheiro
l\fargarido,
Daniel António Reis Rosa, Francisco
Maria
Ramos Valente, Raúl Monteiro
Simões Dias, José do
Almeida
Amaral,
António Mário Freire Tavares Belo,
Salvador
de Oliveira, João Nunos Branco Pardal,
Rui
Pinheiro
de Lemos,
António Rodrigues
Cardoso,
António Ventura, António Esteves de Carvalho, Marcelino
Ferreira
Martinho,
Manuel Domingos,
António Dias,
Arménio do Nascimento
Guerra, Carlos Pessoa Fraikin,
Artur Ramalho, Vasco Serapião das Neves Martins, llumberto dos Santos Pereira, José Ilenriq ue de Sousa, Mário
Augusto
Jorge ele Figueiredo,
João da Conceição Domingos,
António
Leitão Zuquete,
Alcino Júlio Pires,
Fernando
Joaquim Corado, .T osé Rogólio da Palma Vaz,
José dos Santos Trabucho
Júnior e Fernando
da Silva
Caetano, e milicianos, do extinto quadro ospooial, António
de Gusmão de Magulhãis Domingues,
Fernando
Ramiro
de Seixas Maurity e Júlio Duarte
Costa, e alferes do
mosmo serviço J oaq uim de Oliveira Júnior froq üentarum
com aproveitamento,
no ano findo, o curso de provisoros.
51) Declara-se
que o tenente do serviço de adminismilitar, adido, em serviço na Manutenção Militar,
Aldemiro da Encarnação
Pires deixou do estar nesta situação desde 22 do corrente mês, continuando porém na

tração
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de adido, mas em serviço no Ministório
desde aquela data, nos termos do artigo
n." 13:309, de 23 de Março de 1927.
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das Colónias,
5.° do decreto

52) Declara-se
que o tenente do quadro dos serviços
auxiliares
do exército,
do regimento
de artilharia
de
costa n." 1, Matias Mourato Chambel, quo, por portaria
de 15 do corrente
mês, inserta na presente
Ordem do
Exército, é colocado no quadro dos mesmos serviços,
presta serviço no destacamento
mixto do forte de Almada.
53) Declara-se
que o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Júlio Rod rigues e o alferes do mesmo
extinto q uadro José Alves Soares, ambos do regímen to
do artilharia
de costa n.? 2, que, por portaria de 15 do
corrente mês, inserta na presento
Ordem do Exército,
são colocados no mesmo extinto quadro, prestam serviço
no destacamento
do forte do Alto do Duque.
54) Daclara-se que o major, na situação de reserva,
Manuel Ricardo Guerreiro
continuou p restando serviço
no campo de tiro de Alcochete
desde 31 de Dezembro
de 1937, data em que passou àquela situação.
55) Declara-se
que o major miliciano médico de reserva Francisco Vasques Machado, que, por portaria de
17 de Junho último, insorta na Ordem do Exército n.? 9,
2. n série, do corrente ano, teve baixa de serviço, deve
SOl' considerado
nesta situação desde 20 de Abril de
1939, e não 20 de Maio, como foi publicado.

56) Declara-se que o capitão,

na situação de reserva,
Bragança presta serviço na 2. a Repartição da
1.II Dircccão Geral dêsto Míuistório desde 10 do corronte
mês.
•
José Maria

57) Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Guilherme
Carlos Oom continuou prestando
serviço na
Escola do Bxército
depois de ter passado àquela situação, exercendo
as funções de ajudante do bibliotecário.

58) Declara-se
reserva,
hospital
mêi:l.

que o capitão miliciano, na situação de
.JOItO Baptista Leitão Pimenta presta serviço no
militar auxiliar do Belém desde 1 do corrente
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que o tenente,

na situação de reserva,
presta serviço na 2. a ReGerul deste Ministério
desde

Isalas Carlos de Sousa Sardinha
partição
da 1." Direcção
27 de Junho findo.

60) Doclara-se que o tenente,
José Vicente da Cruz continuou
gaçrlO da Diroccão da Arma de
Dezembro de 1937, data em quo

na situacão de reserva,
ao serviço na 2.:1 deleArtilharia
desde 31 do
passou àquela situação.

61) Declara-se
quo o tenente, na situação de reserva.
Joaquim Coelho da Costa continuou ao serviço na comissão de recepção o exame da Direcção da Arma de Artilharia desde 31 do Dezembro
de Hl37, data cm passou
àquela situação,
62) Declarn-se qU0 o tenente, na situação (lo reserva,
Francisco
Solésio Padinha continua prestando serviço na
carreira do tiro de Tavira, onde já se encontrava
antes
do passar àquela situação.
63) Declara-se
que fica sem ofeito a dcclarucão ·H) da
Ordem do Exército n. U 0, 2.' sério, do corronto ano, quI.'
mandava prestar serviço no quartel g('nrrI11 do gO\'Pl'no
militar
de Lisboa o tenente, na situa(:Do do rOS01'\'ll,
César Augusto de Oliveira Coelho, por se ter rccouhecido que o mesmo oficial está apresentado na liepurticão
do Gabinotc désto Ministério,

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

3,a Repartição

EH) Doclurn-so ([ue se chama 1\[[II'io Júlio UO Ülivoiru
Teixeiru, o não 1IliLrio Júlio do Oliveiru, COUto foi publicado , o aspirante
a oficial miliciano, do rogirnento de infantaria
n." -i, promovido
por portaria
(!tI 8 do :\fal'ço
último, inscrtu na Ordem do Exércno 11.° 5. ~.a série, de
31 do mesmo mês,
6,5) Declara-so que o uspirante a oficial miliciano, do
rogrmonto do infantnria n." lU . .Iosó do Sá Gurnhon,
promovido
por portaria
de 17 do ~"U'(:o último, insertn
11a Ordem rio E,r'h'cito n.? 6. 2.a ~clrip, do 31 do mesmo
mês, Ol'~t soldado cadete !l,O 1::)~J4H6 do regimento
de
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n.? 18, e não n." 1:501/36 do rogimento
n.? 1, como foi publicado.

de

66) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano, do
regimento do infantaria n." 15, José Francisco de Arez,
q ue foi soldado cadete n." 408/38, do mesmo regi~nonto,
como consta da declaruçâo
5;)), puhlicad a na Ordem do
Exército n.? 9, ~.a sório, de 29 de Junho findo. ora, à
data da sua promoção
ao actual pôsto, soldado cadete
n.? 830/38, do regimento de infantaria n.? 5.
67) Declara-se
quo o aspirante
a oficial miliciano de
artilharia,
do regimento do ar tilhnrin ligl>ira n." 1, Filipe
Martinho da Silva Pêra, promovido por portaria de 28
do Fevereiro do corrento ano, inserta na Ordem do Eicército n.? 5, 2.a série, de 31 de Março último, era soldado
cadete do regimento de artilhnria ligr-iru n." f), e não
n.? 434,/33 do regimento ele artilharia ligeiru .n." 1, como
consta da referida Ordem do Exército,
G8) Daclarn-so
que o aspirunto
a oficial miliciano de
cavalaria
Luiz Oomingos Guorra de Barrõs, promovido
por portaria
dl\ 9 de J anoiro do corrente uno, inserta
nrr Ordem rio Erército
n.? 1, 2.a série, de 24 do mosmo
ruas, foi colocado no regimento do cnval ar in n.? 7, a que
pertencia.
e não no regimento
de cavalaria n.? 8, como
foi publicado.
(0) Declara-se
que sr chama Astério
de Sousa Raposo Vasconcelos,
e não António de Sousa Raposo Vasconcelos, como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano do infantaria,
promovido
ti (isto
pôsto para o
rrg-imonto de iufautaria
n. ° 11 por portaria
de 8 de
1~m'\o último, inser ta na Ordem do Exército n." 5, 2.a Sórie, do :31 do mesmo mós.
70) Declara-se
que, aendo do setenta o número
de
alunos a admitir à freqüência
(la ]<jsro!n Contrul ii\' Sar~('ntos 110 ano lectivo de 10H~-I\)-W, nos tonnos do decreto n.O :?:?:160, de :? C!(' Foveroiro
(le 103~, é f(lita a
SUa diHtriblll~~O,
nOR termos
do artigo 31.° do citado
decreto. da seguinte D1nOeirll:

Inflll1 taria

2!)

Artilharia
Cavalaria

11
(j
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4
2

Engon~a~ia . . . . . .
Aeronáutica
. . . • . .
Serviço de saúde militar.
Serviço de administração
militar
Secretariado militar. . . . .
Guarda nacional republicana:
Infantaria
Cavalaria
Guarda fiscal
71) Declara-se que
fere o artigo 31.° do
reiro de 1033, para
Oentral do Sargentos,
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1

1
9

3
1

3

é a seguinte a escala a que se redecreto n." 22:169, de 2 de Feveadmissão à matricula na Escola
no ano lectivo de 1939-1940:

Primeiros sargentos: do batalhão de caçadores 11.° 9,
Alberto Afonso Leite; do regimento de infantaria
11.° 18, Domingos Férnandes; do regimento de infantaria n. ° 6, Socundino Martins Eeal; do batalhão de
metralhadoras n. ° 2, José Lóio Cera.; do batalhão do
caçadores u, ° 2, José Gaspar; do regimento de infantaria n.? 1G, Jacinto :\Ianuel Piteira Valonto ; do regimento de infantaria 11.0 10, cadete, Hilário Pereira de
Almeida; do batalhão de caçadores n.? 5, Arruando
de Abreu Araújo Malhciro ; do regimento de infantaria n." 1~, António ~laria Barroco; do batalhão de
metralhadoras n." 1, cadete, Luiz Filipe Pons Dias;
do batalhão de caçadores D.O 7, cadete, Alberto Carlos
da Conceição Serpa Soares; do batalhão do caçadores
n.? 5, cadete, Luiz Macedo Pereira; do rogimeuto de
infantaria n. ° 1, cadete, Henriq ue Fernandes Nogucira;
do regimento de infantaria n." 13, cadete, Jaime UOI·ácio Pinto Gucdos ; do batalhão do caçurloros n." 7,
cadete, Amílcar Augusto Pompílio de Margurido ; do
regimento do infantaria n." 18, Francisco Cusimiro de
Paiva; do regimento de infantaria n. ° 3, Casimiro
José da Cunha; do regimento do infantaria n.? 2,
António Josó Carvalho Guerra; do regimento do infantaria 11.° 4, Juão Casimiro Margulho ; do regimento
do infantaria n." 18, Manuel Pereira ; do regimento de
infantaria 11.° 1, Aires José Luua de Cnrvalho Esteves; elo rpginH'llto do infantaria n." f), Fernando Augusto Ramos Pinto; do )"0gilllooto <.kinfantaria 11.° lU,
José• Simões
da Silva J únior ; do ro rr imento do infuno
tana n. 14, Germano Felizoa; <lo batalhão de cac:ab

•
ORDEM

20" Série

DO EXÉRCITO

Noo 10

509

dores n." 7, Damião Simões; do regimonto de infantaria n.? Ó, Firmino
Guilherme
Alves ; do depósito
militar
colonial,
João Rodrignos
Catanas;
do regimento do infantaria
n.? 19, Colostino Cândido de Figuoircdo do Almoida ; do bntalhão do caçadores no° 7,
António Pereira;
do batalhão independente
de infantaria n. ° 24:, Simeão Inácio da Costa; do regimonto
do infantaria DoO1G, Porftrio Joaquim Pereira:
do regimento de infantaria
n.? 12, José Barroso Boavida;
do regimento de infantaria n.? 18, Joaquim de Jesus;
do regimento
de infantaria n. ° 13, António Gonçalves
do Freitas;
do batulhão de caçadores li.° 2, João Ribeiro; ele regimento do infantaria n.? 3, Manuel Francisco da Silva; do batalhão ele caçadores no° 8, Lucas
do Alogria; do regimonto de infantaria n.? 1, António
José Borges Rogado; do regimento do infantaria n.? 1,
Elaertos dos Santos; do regimonto ele infantaria 11.° 13,
Alfredo de Miranda Prado; do regimento de infantaria n.? 5, Domingos António Diniz ; do regimento de
infantaria
n." 5, Joaquim da Conceiçâo Veloz; do regimento de infantaria
n." 1.t., Josó da Cruz Tôrres;
da escola prática
do infantaria,
Francisco
Poroir«
Martins o António Ferreira;
do batal hão de caçadores
n.? 5, David Martins Pereira;
do regimento do infantaria n. ° 18, Rodrigo Teixeira Saraiva;
da escola do
exército, António Mariu Pôrto ; do batalhão de caçadores n." 5, cadete, Guilherme de Castro Luazes Santos; do regimento de infantaria n." 11, cadete, Pedro
Barcelos;
do regimento de infantaria n. o 14, AD tónio
Mar(IUes Ferreira;
do regimento
do infantaria n.? 2,
cudoto, José da Conceição Galíuno ; do batalhão
do
cucudores
n.? 1, Júlio da Gra~a Frnueo e Manu«]
Mouainho Correia; do regimento de infantaria n.? 20,
Casimiro José da Silva; do regimento
de infantaria
n.? 13, Diamantino Augusto Fernandes ; do butalhão
de metralhadoras
n.? 3, Cândido Casimiro da Silva;
do regimento
do infantaria n.? 1;), Manuel Domingos
.T únior' do O"rupo independente
do artilharia
de montanha
° 12~ Eduardo Augusto Fernandes; do grupo
do artilharia
posada n.? 2, cadete, José Pinto da Silva
Pi monta do Araújo; do depósito militar colonial, Josó
Maria Ferrão;
do roginl()llto do artilharia ligeira n.? 4,
tio regimonto (lo artilharia ligeira
Josó Luíz Barbosa;
11.° 2 José
Martins ; do grupo do artilharia
contra
aeron~ves, cadete, Fernando Vilas Boas Mousinho de

I;.

•
510

OROE'VI: DO EX(mCI'fO

N.o 10

2." Série

Albuquerque;
da companhia
de trem hipomóvel, cadete, Hermógenos
Amâncio Fornandos ; do regimento
de artilharia
de costa n." I, José Meudes Vieira; do
grupo de especialistas,
José de Almeida; do regimento
de artilharia
ligeira n. ° 4, Augusto dos Sautos Governa;
do regimento
de artilharia
de costa n.? 2,
Benjamim Angélico; do grupo independente
de artilharia de montanha n ," 12, António Augusto Prestes; do
regimf'nto de artilharia de costa n ," 1, Socundino Gonçalves Araújo; do regimento de artilharia ligeira n.? 4,
.Iouquim Henriques
dos Santos;
do grupo de defesa
snbmariua
de costa, Mário Maadonça ; do regimeuto
de artilharia
de costa n.? 2, Pedro António Beja; do
grupo de artilharia pesada n." 1, João Duarte;
do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, Francisco Simão;
da companhia
de trem hipomóvel,
Oscar da Silva
Cunde; do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, Domingos dos Santos Crêspo; do regimento de artilharia
ligeira n." 3, Eduardo
da Silva; du regimento de artilharia de costa n." 2, cadete, :Manuel Joaquim Machado Teixeira
Ruela ; do regimento
de cavalaria
n. ° 7, cadete, Sérgio .J oaq u im Rodrigues Gonçalves ;
do regimento
de cavalaria
n." 9, cadete, José Pedro
de Montalvão
Fernandes
e António Albino I'iros ; do
regimento
do cavalaria n.? 8, Aníbal Simões da Silva
Trigueiros;
do regimento de cavalaria n. o 7, .T oaq uim
José Carreira;
do regimento de cavalaria n.? 4, Bossuet
Salvador Hsnriques
Domingues;
do regimento de cavalaria n. ° 6, José Dias de Sousa Júnior;
do regimonto de cavalaria
n.? 5, Alfredo
de Amorim;
do
regimento
de cavalaria n.? 3, João Garcão ; do regimento de cavalaria
n, ° \1, Joaquim Pinbo das Neves;
do rogimonto de cavalaria D.O 2, Mário Henrique Heis
da Silveira;
do rC'gimento de cavalaria n." 7, Moisés
Francisco
de Abreu Matos; do regimento de telegrafistas, cadete, Josó Maria da Mota Freitas;
do regimento de sapadores
mineiros, Josó Joaquim Pereira
Galvão, Joaquim Fernandes
Devesas e Verissimo Pereira da Rosa; da escola prática de ongcnliaria, Abel
Peroira Afonso; do regimento de sapadores mineiros,
Manuel Marques da Costa; do batalhão do automobilistas, Octávio Fernandes
Martins;
do regimento
de
sapadores
mineiros,
Manuel Moinhos;
das oficinas
gerai's de material aeronáutico,
Augusto Adelino Salgueiro; da base aérea de Sintra, Guilherme Vidal da
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Silva e Aníbal da Soledado;
do depósito de material
aeronáutico,
António
11aria Dias dos Santos;
da
~." companhia
de saúde, José de Jlatus;
da :~." companhia de saúde, António 1[arq ues Proonça ; da 2. a companhia de administração
militar, Mário das Neves e
José Dias Mourão;
conselho administrativo
da La
O 2." Direcções
Gerais, António Monteiro; da 1.a Rep artiçâo
da 1." Direcção
Geral, Cristóvão
Joaquim
Freire;
da 3.a Repartição
da 2.a Direcção
Geral, Marcolino dos Santos Pasconlinho o Miuuol Sequeira;
da
cantina do Xlinistér!o
da Guerru,
António da Sih·a
Car doso : do conselho administrativo
da 3.11 Direcção
Goral, José Marçal da Silva; do distrito de recrutamento e reserva
n.? 14, Augusto
dos Santos;
da
Direcção da Arma de Engenharia,
Pedro das Neves;
do Supromo Tribunal Xlilitar, Luiz Duarte Laureano ;
no cofre do providência
dos oficiais de terra e mar,
Cipriano
Tomaz
da Silva;
do govôrno militar do
Lisboa, João Mondes Duarte;
da 3.a Repartição
da
3. a Direccão Geral, Eduardo Moreira; do 1.0 tribunal
militar territorial,
António Pires Tavares;
da assistôncia aos tuberculosos
do exército, Casimiro Dias;
da 4.a Repartição
da 3.a Direcção Geral, Manuel Rodrigues;
da Reparticão
do Gabinete. Afonso Prudõncio da Silva; da ~." Repartição da 3." Direccão Geral,
Aurélio Augusto
de Azevedo;
da Repartição
Geral,
Aurélio Olímaco de Matos Silva; da guarda nacional
republicana,
infantaria,
Mário de Campos, Manuel de
Oli'·eiro, Alvaro Montes, Joaquim Lucas, António de
Jesus e Estêvão José da Silva; de cavalaria,
João
Joaquim Saboga e José Lopes, e da guarda fiscal, Mnnuol Rodrigues Agra, António Monteiro, J01l0 José Figueira. José Augusto Dias, António do Almeida Moura
e António Gil.

no

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

3.a Repartição

72) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos (10 decreto-lei u. o ~8:404,
de 31 do Dozombro do 1037, transitaram
para a situaçüo
de reserva:
GClwral .Tosé Augusto Lobato Guerra, 54.000tS.
Coronel de infantaria Bolisário
Pimenta, 3G.OOO·).
Coronel de infantaria Raúl da Silva Tavares,
36.000a.
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Capitão de infantaria Hermano Diogo da Cunha, 21.600$.
Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial,
João Baptista Leitão Pimenta, 17.258:54:0. Tem 27 anos
de serviço e 35 períodos.
Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, Florival Crato Simões Fogaça, 21.600~. Tem 33 anos de serviço e 231 períodos.
Tenente
de infantaria
António
de Carvalho
Sampaio,
10.7331540. Tem 23 anos do serviço.
Tenente de infantaria
Francisco
Solésio
Padinha,
7.9331520. Tem 17 anos de serviço.
Tenente
de artilharia
Álvaro Pires Miranda,
8.400a.
Tem 18 anos de serviço.
Tenente de engenharia
António Figueiredo
de Matos,
7.999:$80. Tem 16 anos de serviço.
73) Pensão anual que compete ao oficial, a seguir
designado,
que nos termos do § 2.0 do artigo 16.° do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, transitou para a situação de reserva:
Capitão de infantaria Henrique Matos da Fonseca Serra,
19.767l160. Tem 39 anos de serviço, 2 aumentos sobre
o sõl do e 21 períodos.
74) Rectificada
se publica a pensão de reserva
do
oficial a seguir designado,
publicada na Ordem do Exército n." 9, ~.a série, do corrente ano:
Tenente
de infantaria
Carlos Alves,
26 anos de serviço o 86 períodos.

14.155!S80.

Tem

75) Rotificadas se publicam as pensões de reforma dos
oficiais a seguir designados,
por lhes ter sido deferida
uma nova contagem do tempo de serviço:
Major, reformado,
João dos Reis Gomes, 17.1216. Tem
34 anos de serviço, 2 aumentos sobre o sôldo e 4 poríodos.
Capitão, reformado, Júlio Perdigão, 20.7361$. Tom 30 anos
de serviço o 143 períodos.
76) Declara-se
que, conformo preceitua
o artigo 3.°
do decreto u,o 14:525, do 26 do Outubro do H)27, foi
considorada
hábil Maria Romana Judite
de Atouguia
Lomoliuo Rodriguos
para receber,
ao abrigo do n.? 1.0
do § único do artigo LOdo moncionado decreto, os V0U-

2.' Série
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cimentos de seu marido, alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército Vasco Armando Ferroira Lemelino Rodrigues, internado na Casa de Saúde do Telhal.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

77) Declara-se que a data
coronéis, na Escola Prática
refere a declaração 74) da
2. a série, do corrente ano, é
Agosto, como foi publicado.

Repartição

de inicio do estágio para
de Engenharia, a que se
Ordem do Exército n.? 9,
4 de Setembro, e não -4 de

78) Em conformidade com o disposto no § único do
artigo 14.0 do decreto n. o 16:750, de 19 de Abril de
1929, declaru-so que o número de oficiais de artilharia
a admitir à matricula no curso complementar de artilharia da Escola do Exército, no ano lectivo de 19391940, será de três.
79) Nos termos do artigo 30.0 do decreto n.? 22:169,
de 2 de Fevereiro de 1933, declara-se que o número de
alunos a admitir no 1.0 ano da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1939-1940, sorá de setenta.

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

80) Declara-se que, em virtude da extinção da 5. a companhia de reformados, foi oxonerado do comando da
mesma extinta companhia o tenonte, reformado, inválido
de guerra, Francisco de Assis Alves da Mota.
81) Declara-se para os devidos efeitos e de harmonia
com o disposto no artigo 35.0 do decreto n." 16:669, de
27 de Março de 192\:), que por despacho de 22 de Junho
findo da Caixa Geral do Depósitos, Crédito e Providência - Caixa Geral de Aposentações -, inserto no Diário
do Govêrno n, o 145, 2. a série, de 24: do referido mês,
foram concedidas as aposentações voluntárias aos soguintes contínuos do Ministério da Guerra: primeiro continuo, António Marques, e sogundo contínuo, Urbano Exposto, com as pensões anuais, respectivamente, de 6.492$
e.6.144;5, pelo que deixam de ser abonados por êste Milllstério desde 1 do corronte mês.
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'IX - ANÚNCIOS
Direcção .da Arma

de Artilharia

De harmonia comi o preceituado no artigo 9.0 do decreto n." 8:102, de 11 de Abril de 1922 (Ordem do
Exército n. 05, La série, de 18 de Abril de 1922), declara-se que está aberto concurso entre os escriturários
de 2.a classe do quadro do extinto Arsenal do Exército
em serviço na, Direcção da Arma de Artilharia, para o
preenchimento de uma vaga de escriturário de La classe
rexistente na mesma Direcção e relativa ao referido quadro, sendo as condições de admissão e actos do concurso
as constantes do mencionado decreto.
Os candidatos deverão apresentar na 3.a Repartição
da Direcção da Arma de Artilharia, até às quinze horas
do 30.0 dia a contar da publicação do anúncio em Ordem
do Exército, as suas declarações em papel selado, dirigidas ao director da arma de artilharia, instrui das com
'os documentos e com os referidos nos decretos n.OS 26:826
'e 27:003, respectivamente de 25 de Julho e 14 de Setembro de 1!=)36.

I

Lisboa, 28 de Junho de 1939. - O Chefe da 3. a Re~partição, José Mac-Bride Fernandes) tenente-coronel.
(Publicado

I

no Diôrio

do Govêrno n.' 156, 2." sório, do 7 do Julho de 1939).

Obituário

1939
Abril 26 - Alferes miliciano de artilharia, licenciado, João Peres
de, Araújo e Sá.
Maio 16-Major
miliciano médico de reserva António Pinto de
Mesquita.
»
19 - Capitão reformado Roque Jacinto Varela Júnior.
Junho 5 - Major reformado, invúlído de guerra, José Dias Veloso.
»
8 - Tenente reformado Torpes José.
»
13-Capitão,
na situação de reserva, José da Cunha Betteneourt Júnior,
»
14-Alfere,s de infantaria, separado do serviço, António
Manuel.
28 - Capitão reformado Aurélio Belisário Carrajola Travassos Neves.
Julho 1- Capitão, na situaS'ão de reserva Hipólito da Rosa Alvares Pereira.
'

2." Série
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1- Capitão

de infantaria,
separado do serviço, Francisco
dos Santos Sampaio.
1- Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, separado do serviço, Alexandrino de Simas
Nunes.
1- Capitão reformado Manuel Antóuio da Silva.
7 - Tenente miliciano de artilharia,
do extinto quadro especial, adido, José dos Santos Barruncho.
9 - Coronel, na situação de reserva, Fernando da Cunha
Macedo.
10 - Capitão, na situação de reserva, António Joaquim
Galrito.
14 - Tenente reformado Júlio de Ar-aújo Lima.
17 - Capitão, na situação de reserva, José da Luz.

António de Oliveim Salazar,
gstá conforme,

o

Ajudante General,

MINI5TERIO DA GlIERRA

Ordem

do Exército
2.9

N. o 11

o

Série

26 de Agosto de 1939

Ministro

da Guerra

faz publicar:

I -DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear o tenente de aeronáutica
Bernardo Tiago Mira Delgado para freqüentar
o curso de
on~enlwria aeronáutica
em Inglaterra.
Ao referido oficial
será feito o abono da ajuda de custo de uma libra diária,
para o que está inscrita a respectiva verba na alínea c)
do n.? 1) do artigo \)2.°, capítulo 4.°, do orçamento do
illinis tório da Guerra do corrente ano.
Uinistól'io da Guerra, ~2 do Julho de 1939.-0
Sub
Socretário
de gstado da Guerra, Fernando dos Santo«

Costu,

(Visnda polo Tribunal do Oontns om 2n dO·.JulllO de tn3U. Não
são devídos omolumontos,
nos tormos do decreto n.? 22:257) ..

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro
de 1028, manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo ~Iinistro da Guerra, conceder a D. Emllin Augusta
do Almr-id» Peças (\ a D. Beatriz Júlia <ln Almeida Peças,
órfãs elo alferes, reformado, Miguel Augusto Peças, a rover~tio da cota parte do subsídio mensal no quuntita-
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tivo do 2381$54, em virtude do faleci monto do sua mm,
D. Adelaide Estefânia de Almeida Peças, em 29 de Junho findo.
Ministério da Guerra, 20 de Julho de 1939.-0
SubSecretário do Estado da Guerra, Fernando elos Santos
Costa.
(Visada peio Tribunal
de Contas em 25 de Julho do lU3U. Não
são devidos

omolumentos,

nos termos do decreto

n.? 22:257)

N OS termos do decreto n. o 16:070, de 25 de Setembro
do 1928, manda o Govêrno da República Portuguosa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Luiz Hodrigllcs, filho ilegítimo do falecido capitão, reformado, Custódio
Rodrigues, representado por sua mãi, Maria Augusta da
Silva, o subsídio mensal no quautitativo de 1-L0t$09.
Ministério da Guerra, 20 de Julho de 1939.-0
SubSecretário do Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Visada pelo 'I'i-Ibunul de Contas om 4 de \gosto do IU39. 830 devidos emolumentos,

nos termos do decreto

H.O

22:257).

Nos termos do decreto n.? 1G:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a D. Virgínia Maia
Pinheiro Falcão, órfã do major médico 'I'omaz de ..Aquino
Pinhoiro Falcão, a cota parte do sussídio mensal que
está percebendo sua madrasta, D. Rosa Capitolina de
Sousa Falcão, no quantitativo de 119~27.
Ministério da Guerra, 31 do Julho do 1939. - O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Visada pelo Tribunal do Coutas em 11 do Agosto do lU3U. Não
são dovidos

emolumontos,

nos termos

do docroto

0.° 22:257).

-+-

11- MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇAo

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

Por portaria

de 19 de Junho do corrente ano:

(Vi. alia polo Tribunal do Contas om 27 do Julho do 1939. Silo
duvídos emolurnentca,
nos termos do dccruto 0.022:257).

Reintegrado no serviço, como aspirante a oficial do corpo
d.e alunos da Escola do gxórcito, O ox-aspirante a oficinl do corpo do alunos da extinta Escola Militar, Ro-
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gério Sarmento Afonso, por lhe haver sido dado provimento ao recurso que interpôs perante o Supremo
Tribunal Administrativo,
cm acórdão n." 745, publicado
no Diário do Govêrno n." 302, 2.a série, de 29 de Dezembro 'de ] 938, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Fevereiro
de 1939.

Por portarta de 22 de Julho findo:

I

Reintegrado
no serviço do exército, nos termos do n.? 1.0
do artigo G1.° da lei n." 1:0Gl, de 1 de Setembro de
1037, como capitão miliciano de reserva de infantaria,
o ex-capitão de infantaria António Eduardo Gonçalves
lIouriques,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 13 de Julho do 1030.
(Anotada

pelo 'I'rlbuu a.l do Coutas

0111

1 de Agosto do 1989) ..

Quadro da arma de infantaria

Tenente do infantaria,
adido, J ustino da Silva Moreira,
que, de regresso
do Ministério
do Interior,
se apresentou em 16 de Julho de 1939, ror ter deixado de
prestar serviço na guard a nacional republicana,
preenchemlo vaga no respectivo
quadro.
Tenente de infantaria,
adido, José Gonçalves,
que, de
regresso
de comissão militar no Ministério elas Colónias, se apresentou
em 17 elo Julho de 1030, preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visadns peto '1'rlhunal tio Contas, com a nuot ação do não serem
devidos omolumontos, nos termos do docroto n.? 22:257).

Adidos

Tenente,
do hatalh âo de metrulhadorus
n.? 1, Jerónimo
Xavier do Morais Sarmento,
por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 8 do Julho de

1030,

Tenente
do O"rupO de artilharia
pesada n, o 1, J oão ela
COf:\ta' Laj:,
por ter sido r;quisitado
para desemponhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decroto n.? 13:30U, do ~3 de Março de 1927, devendo
ser considerado
nesta situação desde 17 de Julho de

1939.

(Auotadas

polo Trlbunal

do Contas om 1 de Ag'osto

do 1939).
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Reserva

Coronel de infantaria Bernardino
de Sena Lopes, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Julho de 1930.
Capitão, do regimento
de infantaria
n.? 17, Mário Júlio
Jardim da Costa, 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 activo pela
.i unta hospitalar do inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de J ulho de 1939.
Tenente, do regimento
de cavalaria n.? 9, Gabriel Augusto Gonçalves
Braga, nos termos da alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:40.,1, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de J ulho de 1939.
(Visadas polo Tribunal
do Contas, com fi anotncão do não sorom
devidos emolumentos, nos termos do docreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão farmacêutico,
da 3." companhia
de saúde, José
Joaquim
Ribeiro;
tenentes médicos, do batalhão
de
caçadores n.? 7, Alonso Vasques, da La companhia de
saúde, Avelino da Costa Moreira Padrão, e da 3.:1 companhia de saúde, Augusto de Azevedo Gomos, e alferes, do regi monto de cavalaria n.? 2, Carlos Sampaio,
todos milicianos, licenciados,
nos termos do § 3.° do
artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerndos
nesta situação, respectivamente,
desde 19, 9 e 3 de Junho de 1939, 31
de Dezembro de 1937 0 18 de Julho de 1939.
(Ano tadu poto Tribunal

do Contas

oru 1 (lo Agoo(o do 1939).
I

Reforma
(Dospncuo do 23 do Junho (lo 1939 da Caixa Gor nl do Dopôslto s ,
Créd+ro o Prevtd êncl n, publicado no Dlúrio do Gorêruo u.? 1,1.3,
2." sério, do 24 do mesmo mns).

Coronel veterinário,
João de Almeida Seara, nos termos
da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n." 28:404, de
31 ele Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
el8 todo o serviço pela j unta hospitalar
de inspecção,
devendo ser cousidorudo
nesta situacão desde [) de
Junho ele 1939.
•
(Não carece

de visto ou anotação

do Tribunal

do Contas).
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Baixa do serviço

Major João de Barros l~odrigues e capitão Eduardo Augusto da Silva :Jlerolim, ambos milicianos médicos de
roserva, nos termos do § 5. ()do artigo 61. ° do decreto
n.? 12:017, do 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 23 e
30 do Junho de 1939.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

oro 1 do Agosto de 1939).

Por portarias de 29 de Julho findo:
Abatido [10 efectivo do exército, por ter sido nomeado
facultativo
do Ministério das Colónias, para o quadro
de saúde do Angola, o aspirante
a oficial miliciano
módico, liconciado,
do extinto 3.° grupo do companhias do saúde, IIonriquo Domingos Pereira, devendo
SOl' cousidorado
nesta situação desde 24 do Janoiro
de 1924.
(Anotada poJo Tribunal do Contas OID lO de Agosto de 1939).
Adidos

Capitãis: do regimento do infantaria n.? 16, Manuel Mariano Ribeiro J únior e, do batalhão do caçadores n. o 4,
José da Encarnação
Alves de Sousa, por terem sido
roq uisitudos para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do )Iinistório
das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo ser considerados
nesta situação desde
17 do Julho do 193\).
Capitão, do regimonto do infantaria n, o 15, Alberto Ribeiro da Silva :lfoul'a, o tenentes: do rogimento de infantaria n." 13, Francisco
de Lucena, do batalhão de
cacadoros
n. o 3, Baltasar
do Castro e, do regimento
de cav alaria n. o 6, Vasco do Brito Molo e Castro de
Lemos da Costa Saloma, ]>or torem sido requisitados
para descmpouhar
comissões do serviço dependentes
do JlGnist('rio das Colónias, o primeiro e o último 110S
termos do artigo 31.0 o os restantes nos do artig-o 5.0
do decreto 11.° 13:300, de 23 de ::\farço de 1927, devendo ser considerados
nesta situa(:ito desdo 22 de
Julho de 1939.
Capitão miliciano de artilharia,
do oxtinto quadro espocíal, do regimento
do artilhuria
de costa n.? 1, Josó
Augusto Brandão Pereira de Molo, por ter sido requisitado para dosomponhar
uma comissão do serviço
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dependente do Ministério
das Colón ias, nos termos da
2.a parte do artigo ~.o do decreto n." 1:3:B00. de 2:3
de Março de 10~7, devendo ser considerado
nesta situação deselo ~2 de Julho de 1930.
Tenento, na situação do reserva, Antóoio Rodrigues Ferreira, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma
comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo SAr
considerado
nesta situação desde ~4 do Julho de 1039.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 10 de Agosto de 1939).

Disponibilidade

Major de engenharia,
adido, Fernando
Moreira do Sú,
que, de regresso
do comissão civil no Ministério do
Interior, se apresentou em 25 de Julho de 1039.
(Visada pojo Tt-Ib u nn l de Coutas, com a ano taçâo do não serem
dovldos emolumentos,
nos termos do duoro to 11.° ~~:257).

Reserva

Coronel de engenharia,
chefe da 2. a Ropartição
da 2. a Direcção Geral dôsto Ministério,
Roberto
de Oliveira
Pinto, nos termos ela alínea c) do artigo 1.0 do docreta-lei n. o ~8:404, de 31 de Dozom bro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho
de 1939.
Capitão, do regimonto de cavalaria n.? 5, Leopoldo Esquotim da Rosa, nos termos ela ulinca b) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:4:04, de 31 de Dezembro do 1\137,
J)Or ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção. devendo SOl' considerado
nesta situação desdo 19 de Juuho de 1939.
Tenente do extinto quadro auxiliar do engenharia,
do
batalhão de poutoneiros, Manuel J osó Ferrt-ira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." ~8:40J,
de 31 de Dezembro de 1937, por tor atingido o limite
do idade,
devendo
SOl' considerado
nesta situação
desde 19 de Julho do 1(:):3\1.
(Visadas polo 'I'rtbuna!
devidos omotumoutos,

do Coutas, com :l. auotncâo 00 não xcrum
nos Lermos do decreto DoO 22:2':;7).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão médico, do regimonto de sapadores ao caminhos
~le ferr~, Alherto Gomos, o alfcres : (lo l'rginH'nto de
infantaria
n.? 18, -Ioão Augusto Curvo Semedo Júnior,
do batalhão
iudcpendonto
elo infantaria
n. ° 2·.1., .T oão
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de Barcelos Maia e, do regimento do artilharia ligeira
n. ° 3, António Francisco
Monteiro Santos, todos milicianos, licenciados,
nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1026, por
terem atingido o limito de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,
desde 8 de
Janeiro e 31, 25 e 23 de Julho de 1939.
(Ano tada polo 'I'rIbunal

de Conta.

em 10 do Agosto

de 1939).

Reforma
(Dospaehos de 2.J do .Iulho do 1039 da Caixa Geral do Dopóaíto s ,
Crédito e PI'8'·iô0ncia, puhlicados no DiúriQ do (tocêruo 0.0 171,
2.a sér-Ie, de 25 do mesmo mês).

Coronol Francisco
de Avclar Pinto

Macedo, tenente-coronol
João José
Tavares,
capitão António )fartins e
tenente 'I'ibúrcio Nunes da Silva, todos na situação
de reserva, nos termos da allnea a) do artigo 2.° do
decreto-lei n. o 28:404, de 131 de Dezembro de 1937,
por torem atingido
o limite de idade, devendo
ser
considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 6
e 19 de Abril, 17 de Março e 14 de Abril de 1939.
Capitão, na situação do reserva, António dos Santos, e
tenentes:
miliciano de infantaria,
do extinto quadro
especial, Carlos da Silveira l\falheiro,
do artilharia,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 1, Alfredo de
Azevedo Fonseca e, do regimento de artilharia ligeira
n. ° 2, Armando
da Conceição Simões, nos termos da
alínea li) do artigo 2.0 do decreto-Iei n.? 28:404, de 31
elo Dezembro de 1937, por terem sido julgados incaIHlZOH
do todo o serviço pela j unta hospitalar ele inspoccão, devendo ser considerados
nesta situação, rospecrivamonte,
desde 2 de Maio, 27 de Março, 15 de
Maio e 5 de Junho de 1930.
(Nilo carecem

P07'

portarias

do vis t o ou anotação

de 5 do corrente

do 'l'rtbunal

da Contas).

mês:

Quadro da arma de cavalaria

'l'enente de cavalaria,
adido, com licenC:<l ilimitada, Luiz
Gonzaga de 1'o('onl1a da Gama Lõbo Dornony, que se
apre:sentolI cm 1 de Agosto de 1039, preenchendo
vaga
uo rcapoetivo quadro.
(VlstLlln polo 'l'rtbunul
vidos 01l101u1I10ntos,

elo Contas, Com fi nnctnção cle Serf;!ITI determos do dec-oro 11.0 ~':!:2[)7).

1IOS

528

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 11

2.' Série

Adidos

Tenente, do regimento
de infantaria
n. o 17, Júlio Martins Mourão, por ter sido reg uisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Agosto do 1939.
Tenento, na situação de reserva, António da Maia Mendonça, 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 30 elo Julho de 1939.
(Anotadas

pelo Tr-Ibuuul do Coutas

em 12 do Agosto

do 193G).

Alferes: do regimento de infantaria n." 2, Carlos Alberto
Mar-tina, do regimento
do infantaria
n. o 15, Foruando
Rodrigues
Frutuoso e Austen Goodman Soluno de Almeida, do regimento de infantaria
n.? 18, Ályaro SO:1ros Moreira Rato, do regimento
de artilharia
ligeira
n. o -1, J osé Pereira do N ascimento e, do batalhão de
pontoneiros,
Joaquim
de Brito Subtil, nos termos do
§ único do artigo 1-1.0 do decreto-lei n.? 2-1:849, de 5
do Janeiro de 1935, por torem ido servir nu arma de
aeronáutica,
devendo ser considerados
nesta situação
desde 1 de Agosto de 1939.
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a nnotucão do serem
vidos omolumentos, nos termos do decreto u." 22:~57).

do-

Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, José da Rosa Mendes, que,
do regresso do Ministério do Interior,
se apresentou
em 1 de Agosto do 1939, por ter deixado do prestar
serviço na policia de segurança pública.
Capitão do infantaria,
adido, António Aroosa Correia da
Cruz, quo, de regresso
de comissão militar no l\Iinh;tério das Colónias, se apresentou em 4: de Agosto de

1939.

(Vlsndas polo Tribunal do Contas, com a anotuç ão do não serem
devidos omolumontos, JlOStei-mes do docroto n.? 22:257).

Reserva

Coronel de infuntaria, chefe da 3.:loRepartição
da La Direcção Geral dõsto Ministério,
Júlio Garcês do Loncastre, nos termos da nlínea b) do arti co LOdo decreto-lei n." 28:404, do 31 do Dezembro °do 1937, por
ter s_ido julgt~do incapaz do serviço activo pela .i unta
hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta
situação desdo li3 de Julho de 1939.

2.' Série
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Tenente miliciano do serviço de administrução militar, do
extinto quadro especial, da 3.11.Repartição
da 2. n Direcção Geral dêste Ministério, Rogério Ferreira Proença,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto- lei
n." 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde ~2 de Julho de 1939.
(Vísadas polo Tribunal de Contas, com a anotação de não serorn
devidos emolumontos, nos termos do docreto n.o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão farmacêutico, da 2.11.companhia de saúdo, Alipio
Pedro de Mesquita, e tenente médico, do regimento de
infantaria n.? 10, Francisco António Gonçalves, ambos milicianos, licenciados, nos termos do § 3.0 do
artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 do Agosto de
1926, por terem atingi <lo o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
21 e 2-! de Julho de 1939.
(Anorada

pelo Trihunal

do Contas

orn 12 do Agosto

do 1939).

Baixa do serviço

Majores: médicos José Gomes da Silva Ramos, Francisco Mendes da Luz Chambel, ~Iárje e Carlos Simões
Dias de Figueiredo e veterinário Artur Marques de
Carvalho, capitão médico José Neto Ferreira e tenente cirurgião dentista Henriquo do Carmo Ferreira,
todos milicianos de reserva, nos termos do § 5.° do
artigo 61.° do decreto n. ° 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerados nesta situacão, respectivamente, desde :?3, 30, -1, ~6, 1t, 10 e 16 de Julho
de ]939.
Aspirante a oficial, aluno da Escola do Exército, Rogério Sarmento Afonso, por tor sido julgado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de
Julho de 1030.
(Anotadas

POI'

poro Tribunal

de Contas em 12 do Agosto rio ln3n).

portaria de 12 do corrente mês:
Adidos

Capitüo miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n. o 7, Amadeu da Paz Olíuipio e
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tenente, do "regimento do infantaria
n." 4, Celestino
Sisenando
Baptista,
por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo sor
considerados
nesta situação desde 8 de Agosto de 1939.
Capitão, do regimento
de artilharia
de costa n." 2, António do Araújo de Almeida
Campos, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico
e Cadastral,
devendo sor
considerado
nesta situação desde 29 de Julho de 1939 .
.Tenente,
do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Mário
Machado da Gra(,'a e alferes, do rogimento de artilharia de costa n. o 2, Manuel Gomes Madeira Guedes de
Andrade,
paI' terem sido requisitados
para desomponhar comissões de serviço dependentes
do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto
n ," 13:309, de 23 de Março de 1927, dovendo ser considerados
nesta situação desde 7 de Agosto do 1939.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 18 de Agosto do 1939).

Reserva

Coronel de infantaria,
da comissão de contas do apuramento de responsabilidades,
Luiz Maria da Gama
Ochoa e tenente de infantaria,
adido, em sorviço no
Ministério do Iutorior, na guarda nacional republicana,
António da Maia Mendonça,
nos termos da alínea a)
do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por torem atingido o limito do id ado,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 27 e. 30 de Julho de 1939.
Alferos do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de infantaria
n. o 4, António de Sousa,
nos termos da alínea b) do artigo LOdo docroto-Ioi
TI. ° 28:404,
de 31 de Dezembro de H)37, por ter sido
julgado incapaz do serviço activo pola junta hospitalar
do inspocçüo , devendo SOl' considerado
nesta situação
desde 17 do Julho de 1939.
(Vjsn.das polo Tribunal do Contas , com fi nuo tnção do não sarem
devidos emolumontos,
nos termos do decreto n." 22:257).

,

Capitão

Oficiais millclanos de reserva

do quadro
Alberto
alferes miliciano,

exército

dos oficiais módicos auxiliares
do
Carlos Robôlo de Sousa Peroiru e
do regimento
do infantaria
n." 10,

2." Série

ORDEM

DO EXÉRClTO

531

N.o 11

Domingos
António Pires, ambos licenciados,
nos tormos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de
2 de Agosto do 1926, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
nesta situação, respcctivamente,
desde 16 de Fevereiro e 9 de Agosto de

1939.

P01'

(Anotada

portaria

polo Tribunal

do Contas om 18 de .vg osto do 1939).

de 16 do corrente

(Anot adn polo Tribunal

mês:

do Cout as em 19 do Agosto do 1939).

Adido

Capitão,
do batalhão
de caçadores
n." 1, António de
Almeida Luz, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministório das Finauçns, na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 11 do Agosto de 1930.

Ministério
P01' portaria

da Guerra - Repartição

Geral

de 1do corrente mês:

(Vi,ada polo Trihnnal do Conta" em H de Agosto de 1933. Nilo
são devidos emolumentos,
DOS tormos do decreto
n," 22:257).

Separado do serviço

na situação de reforma, J'ouquim Augusto de Carvalho Moniz, nos termos do artigo 178.0

TOIl0nte-coronel,

do regulamento
do disoi pliua militar, com direito a
75 por cento do vencimento,
devendo SOl' considerado
nesta situução desde 18 de Julho de 1939.

111- PROMOÇÕES
Ministério

da Guerra - I.a Dire:ção

Geral - 2

°

a

Repartição

P01° portaria de 12 de .Junho do corrente (mo:
(Vbll1ln pelo Tdbunal do Cnnt:ls om 3 do Agosto do 1039.
devidos omolumontos,
JlO~ termos
(lo decreto II o ~2:257).

sno

Adido

Major. o capitão do infantaria,
adido, 0111 servico no Minist(\l'io das Colónias, Arlolino Delduquo (la Costa.
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Por portaria de 30 de Junho do corrente ano:
(Visada polo Tribunal de Contas em 3 de Agosto do 1939. São
devidos emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Adido

Tenente- coronel, O major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Luiz Filipe Carneiro
de Sousa e Faro.

Por portarias de 22 de Julho findo:
(Visadas pelo Trtbunal de Contas, com a anoraç ão de sorom dovídos emolumentos, nos tormos do decreto n.? 22:257).

Regimento de cavalaria n.O I

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
comandante interino, Carlos Maria Ramires.
Regimento de cavalaria n.v 2

Coronel, comandante, o tononto-coronel de cavalaria,
comandante interino, Higino Sanches Ferreira Barata.
Regimento de cavalaria n. ° 6
Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria, do
regimento de cavalaria n.? 5, João Justino Morais Teixeira.
Regimento de cavalaria n.O 9

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria, segundo comandante, Armando Pereira Carvalhal da
Silveira Teles Bettencourt.

Por portarias de 29 de Julho findo:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a. anotncâo de serem d
vidas emolumentos, nos termos do doeroto u.? 22:257).

ü-

Regimento de telegrafistas

Coronel, comandante, o tenente-coronel de engenharia,
comandante interino, Artur Arsénio do Oliveira Moreira.
Batalhão de pontoneiros

Alferes, supranum(l1'ú,rios, os aspirantes a oficial de ongenharia Joaquim da Luz Cunha, Armlnio Correia y
Alberty o José João Ilonriq no 0.0 Sulos Gravo.
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Por portarias de 5 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem dovídos emolumentos,
nos termos do doere to n.? 22:257).

Quadro de oficiais

generais

General, o brigadeiro de artilharia, inspector da 3. a inspecção da arma, João de Azevedo Monteiro de Barros.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes, O aspirante a oficial de infantaria Austen Goodman Solano de Almeida.
Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes, o aspirante a oficial do infantaria Álvaro Soares Moreira Rato.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia Eduardo
Hubert Dias da Fonseca e Almeida e lIeitor RamaIheira Carrupichano ,
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia José Pereira
do Nascimento e Luiz Esteves Ramires.
Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial de artilharia Nuno Francisco Rogado Quintino.
Regimento de artilharia

Tenente vctorinário,
Lisboa.

Eruílio Vieira

de costa n. o I

a oficial de artilharia

Regimento de artilharia

Alferes, o aspirante
Sanches Falcão.

n. o 5

o alferes veterinário

Regimento de artilharia

Alferes, o aspirante

ligeira

de costa n. o 2

a oficial de artilharia

Grupo independente

de artilharia

João 'I'iroa.

de montanha

José Lopes
n.O 12

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia Augusto Gomos Pastor Fernandes.
Grupo independente

de artilharia

-----

de montanha

n. o 15

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia João do Olivoim :\lurques c Tristão de Araújo Leite Bacelar.
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Regimento de cavalaria n. o I

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria Vasco de Castro Ataíde Cordeiro.
Regimento de cavalaria n. o 3

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria Lniz Cesariny
Calafate.
Regimento de cavalaria n.O4

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria António Herculano de Miranda Dias.
Regimento de cavalaria n. o 7

Alferes veterinário, o soldado cadeto, do regimento de
cavalaria ll. ° 2, Josó Maria Pereira, nos tNIllOS do
artigo 40.° do decreto n. ° 17:378, de 27 de Setembro de 1929, e artigos 3.°, 30. fi 31.° do decreto-lei
n.? 18:716, de 2 de Agosto de 1930, sem prejuízo de
antiguidade.
0

Regimento de cavalaria n. 8
O

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria Eugénio Carlos Castro Nascimento.
Regimento de sapadores mineiros

Capitão veterinário, o tenente veterinário
Gonçalves Calado.

João Esteves

I.a companhia de administração militar

Alferes do serviço de administração
militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço Fernando de Matos Ferreira.
2." companhia de administração

militar

Alferes do serviço ele administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do meerno serviço Ricardo
Pinto Carmo Ferreira.

Por portarias de 10 do corrente mês:
(Visadas polo Tribunal
, vidos omolumoutos,

do Contas,
termos

lIOS

com a anot ação do sorom dodo docro to n.o 22:257).

Direcção da Arma de Infantaria

Co.rb?-el, ~befe d~ 2: a Repartição,
O tenente-coronel de
Infantaria, do distrito do recrutamento e reserva n.? 17,
Alfredo Ferreira Gil.

2." Série
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Quadro da arma de infantaria
Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
do regimento
de infantaria
n. ° 7, Jaime Tomaz da Fonseca.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 2

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de infantaria,
do batalhão de caçadores
n.? G, António Coelho Correia da
Cruz.
Distrito de recrutamento e reserva n. o II
Coronel, chefe, o tenente coronel
trito de recrutamento
e reserva
de Carvalho.
Distrito de recrutamento

de infantaria,
elo disn." 5, Manuel António

e reserva n. 14
O

Coronel,
chefe, o tenente-coronel
de infantaria,
do regimonto do infantaria
n.? 12, Sérgio do Assunção de
Morais e Castro.
Distrito de recrutamento

e reserva n. o 15

Coronel, chefe, o tenente-coronel
trito de recrutamento
e reserva
de Moura.
Distrito de recrutamento

do infantaria,
do disn.? 1, José Augusto

e reserva da Madeira

Coronel, chefe, o tononto-coronel
de infantaria,
adido,
cm serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
João Pedro da Silva.

Por portarias de 12 do corrente mês:
(Visadas polo Tribunal de Contas, COIU a anotação do sorem dovidos emolumentos, nos termos do dooreto n.? 22:257).

4." região militar - Quartel general
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar chefe da La Repartição.
o capitão do mesmo extintd quadro, adjunto, JOi>é de Sousa Nunes.
Distrito de recrutamento
CoroneL

e reserva n. o 20

chefo, o tonente·coron~l
de infantaria,
fj'aúlhO Rasoilo.

J086 Francisco

sub-chefe,
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Por portarias de 14 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do serem devldos emolumentos, nos termos do decroto n.? 22:257).

Escola Prática

de Infantaria

Capitãis, os tenentes de infantaria Amadeu César Lopes
e António de Matos Silva Freire.
Quadro da arma de infantaria

Capitãis, os tenentes de infantaria, no quadro da arma,
António das Neves Graça, do regimento de infantaria
n.? 11, Abel de Sena Raposo, do batalhão de caçadores n. ° 5, Afonso Jaime de Bivar Moreira do Brito
Velho da Costa e, do batalhão de caçadores n.? 9, Álvaro do La Cruz Quesada Mendes.
Regimento de infantaria

n. ° 2

Capitão, o tenente do infantaria Aníbal Rodriguos de
Brito.
Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tenente
miliciano de infantaria, do mesmo extinto quadro, do
regimento de infantaria n. ° 19, Manuel Pedro Rodrigues Pardal.
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão, o tenente de infantaria Manuel Josó Nogueira
Leite Braga.
Re!limento de infantaria

n,O 5

Capitãis, os tenentes de infantaria Eduardo
Montês o J ustino da Silva Moreira.
Regimento de infantaria

n.O 7

Capitão, o tenente de infantaria José
Regimento de infantaria

Madeira

de Oliveira Neto.

n.O 9

Ca-pitãis,. os tenentes de infantaria, do regimento de inJantaria n.? 6, José Teixeira da Rocha Pinto e, adido,
o~ serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Rogério Vieira da Silva Castro.
Regimento de infantaria

n. ° 10

Üapitãis, 'os tenentos do infantaria Francisco António do
Moura Carneiro e, do batalhão de motrulhadoras n. 03,
Cristóvão da Ponto Carvalho.
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n." 12

Capitãis, os tenentes de infantaria
João Manuel Gomes
e, adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na
guarda nacional republicana,
Licurgo António de Pina.
Regimento de infantaria

n.O 13

Capítãis, os tenentes de infantaria,
do regimento do infantaria n. o 18, Alberto Moreira Reimão e António
Augusto Ferreira
Vaz.
Regimento de infantaria

Capitãis,
Veiga

os tenentes
de infantaria
Cardoso e José Rodrigues
Regimento de infantaria

n.O 16

J aímo Arnaldo
Aguincha Júnior.

da

n. ° 17

Capitãis,
os tonentes
de infantaria
Diniz Evangelista
'I'õrres Júnior, do regimento de infantaria n.? 11, Francisco Robalo, do batalhão de caçadores
n.? 5, Adolfo
Augusto Gouveia Pinto Júnior, da Escola do Exército, ~fário Alberto Soares Pimentel e adidos, em serviço, no Ministério do Interior,
na guarda nacional
republicana,
Raúl Colaço de Sousa Carvalho e no ::'IIinistério das Finanças,
na guarda fiscal, Gregório
do
Paiva Cunha.
Regimento de infantaria

n.O 19

Capitãis, os tenentes de infantaria Armando Esteves e,
do batalhão de metralhadoras
n. o 3, Ernesto Augus to
Rodrigues.
Regimento de infantaria

n.O 21

Üapitílo O tenente de infantaria,
do batalhão de caçadores n:o 7, Joaquim José Bastos Antunes Ferreira.
Batalhão de caçadores n. ° I

Cupitão,

o tononto

de infantaria

Jos6

de Albuquerque.

Batalhão de caçadores n. ° 3

Capitão,

o tenente

de infantaria

António Augusto

de ::\b·

gnlhãis.
Compal1hia disciplinar de Penamacor

Capitão, o tenente de infantaria,
adido, om serviço no
Ministério das Finanças, na guard a fiscal, João ){ário
Prazeres ~Wheiro.
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Colégio Militar

Capitão, o tenonte de infantaria,
Afonso Eurico Ribeiro Casais.

instrutor

de tática,

Adidos

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
.Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Francisco Maria Ramos e Silva.
Capítãis, os tenentes de infantaria, adidos, em serviço no
Ministério das Colónias, Rodrigo Brandão Guodes
Pinto e João Barroso Lopes.

Pai' portarias

de 16 do corrente mês':

(Visadas pelo Tribunal do Contas, com fi anotação do serem dovides omolwnentos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Regimento de cavalaria n. ° 3
Capituis, os tonontes de cavalaria, da escola prática da
arma, João Eduardo Gamarro Correia Barrento e
Manuel Ferreira Peixoto da Silva.
Regimento de cavalaria

n.O 6

Capitãis, os tenentes do cavalaria, da escola prática da
arma, Fernando António Cerqueira da Silva Pais e
Amadeu de Santo André Pereira e, do regimento do
cavalaria n.? 7, Jaime Rosado Semedo,
Regimento de cavalaria

n.O 7

Capitão, o tenente do cavalaria J osó Gil do Gouveia Beltrão.
Adidos

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
l<jduardo Varela de Oliveira Soares .
.Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Minü;tério das Colónias, Ápio Felisberto Nunes de
Almeida.
Ministério da Guerra -

La

Direcção

Geral _ 3.

a

Repartição

Por portaria de 10 do corrente mês :
Promovidos aos postos adiante indicados nos termos
do artigo 35.0 do decroto n.? 21:3G5, do 22' do Abril de

2.' Série
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1932, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de
1938 e continuando
na situuçâo de licenciados
em quo
se encontram,
os seguintes cadetes:

A aspirantes

a oficial milicianos de infantaria,
para o
regimento de infantaria n.? 5, os primeiros
sargentos,
graduados,
do corpo do cadetes do exército, Vergílio
Augusto de Carvalho Santos Alberto o Francisco Filipe Dentinho .
.A aspirante a oficial miliciano pioneiro de engenharia,
para o regimento de sapadores mineiros, o soldado do
regimento
do tolegrafistas
n, o 345/36, Vasco Bou do
Sousa da Mota Marques Leite.
A aspirantes a oficial milicianos médicos, para as unidades a que pertencem,
os soldados: da l.a companhia
de saúde, n." ~41/32, Eugénio Saraiva
Côrte Real,
da 3. a companhia
de saúde, n. o 275/33, Manuel Brito
da Cruz e n.? 83,34, Alberto Xavier da Cunha Campos
de Oliveira.
A aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
para a unidade a que pertence,
o soldado da La companhia de
saúdo, n. o 85/33, António Luiz Moreira.

-IV- COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

2.'1 Repartição

Por portarias ele 24 de Julho findo:

N omoado inspector

interino da 4. a inspecção de infantaria o coronel do infantaria,
tírocinado,
do regimento
de infantaria
n.? 8, Luiz Sampaio, nos tormos do arde
tigo 2.0 do decreto n.? 26:341, de 7 do Fevereiro
1936.
(Visada pelo Tribunal do Coutas, com a anotação do serem dovídos nmol umcnto s,

110S

tormos do decreto

n.? 22:257J.

XomeaJo para fazer par~~ da comissão do c0Il:tus e ap.uramcnto do responsablhdados
o coronel de infautaria,
da direcção da, arma, Luiz Maria da G ama Ochoa.
(Anotada

polo Tribunal

da Contns

cm 3 <la Agosto

<lo 1030).
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Por portaria de 29 de Júlho findo:
2.' região militar - Quartel general

Adjunto do serviço do estado maior, o capitão do corpo
do estado maior, da 3.a Direcção Geral dêste Ministério, Abel dos Anjos da Rocha.
4.' região militar - Quartel general

Chefe do estado maior, o coronel do corpo do estado
maior, da 3.a Direcção Geral dês te Ministério, JoséGuerreiro de Oliveira Duarte.
Batalhão independente de infantaria

n.O 25

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, 40 regimento de
infantaria n." 1, Gilberto Homem de Freitas, por pedir.
Regimento de sapadores

de caminhos de ferro

1.° grupo

Tenente de engenharia,
Fonseca Leitão.

do 3.0 grupo,

Mário Pinto da

Por portarias de 5 do corrente mês:
Exonerado de chefe da secção técnica da Escola Central
de Oficiais o major de infantaria Francisco Alberto
dos Santos Lara, por ter sido promovido a tenente-coronel por portaria de 18 de Março de 1930.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

orn 12 de Agosto de 1939).

Nomeado chefe da secção técnica da Escola Central dp,
Oficiais o capitão de infantaria, professor da Escola do
EducaçitO Física do Exército, Fernando Diniz de Aiala.
Visada pelo Tribunal
de Contas, com a anotação de serem
devidos emolumen los, nos termos do decreto n. o 22:257).

2.' região militar - Quartel general

Exonerado de chefe do estado maior o coronel do corpo
do estado maior António J OSÓ Bernardes de Miranda,
p~r transitar, para a situação de reforma.
Chefe do es~ado maior, o tenente-coronel do corpo do
estado rumor, do regimento de artilharia ligeira n." 2,
Salvador de Oliveira Pinto da França.
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n.O 8

Comandante, O coronel, do regimento de infantaria n. 014,
Alexandre de Paiva Faria Leite Brandão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 10

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão independente
de infantaria n." 23, Rui de Sá Mesquita Tavares, por
pedir.
Regimento de infantaria

n.O 14

Comandante, o coronel de infantaria, do' distrito de
crutamento e reserva n. o 14, José da Costa.

1'0-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 3

Adjunto, o capitão, na situação de reserva, Vicente Leonardo José da Silva, por pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.O 18

Adjunto, o capitão, na situação de reserva, António Gomes, por pedir, ficando exonerado de igual cargo do
distrito de recrutamento e reserva n.? 3.
Base aérea de Tancos

Alferes de infantaria adidos, em serviço na arma de
aeronáutica, Fernando Rodrigues Frutuoso, Austen
Goodman Solano de Almeida e Carlos Alberto Martins.
2.' companhia de administração militar

"I'enonte do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral dôste Ministério, António da Conceição Marcelino.
Depósito Disciplinar

Exonerado de oficial de serviço o alferes, na situação
de reserva, José Belo Vieira.
Asilo de Inválidos Militares

da Princesa D. Maria Benedita

Exonerado de oficial de serviço o tenente, na situação
do reserva, António Falcão.
Oficial de serviço, o capitão, na situação do reserva,
J osé Maria Varregoso.
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de 10 do corrente mês:

Exonerado de vogal relator do conselho administrativoda Escola do Exército o tenente-coronel do serviço
de administração militar Hemetério Augusto de Carvalho Massano , que, por portaria de 26 de Novembro
de 1938, inserta na Ordem do Exército n.? 17,2.3 sério, do mesmo ano, foi colocado na Direcção do Serviço de Administração Militar.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 12 de Agosto

de 1939).

N ameado vogal relator do conselho administrativo da
Escola do Exército o tenente-coronel, na situação de
reserva, Francisco Moreira de Almeida, ficando exonerado do vogal efectivo do conselho fiscal dos estabelecimentos produtores dêste Ministério.
(Visada polo Tribunal
vldos crno lumontoa,

Por portarias

do Contas, com fi anotação do sorom denos termos do docreto n.? 22:257).

de 7 do corrente mês:

1.' região militar - Quartel general

Capitão, do regimento
Faria LagQ!1.

de infantaria

n.? 6, Augusto

de

Regimento de cavalaria n. o 5

Exonerado de comandante o coronol de cavalaria Francisco Justino Morais Teixeira, por transitar para a situação de reserva.
Comandante, o coronel, do regimento de cavalaria n. ° 6,
João Justino Morais Teixeira, sem dispêndio para a
Fazenda N acional,

Por portarias de 12 do corrente mês:
Exonerado de chefe da 3.a Repartição da L." Direcção
Geral dêste Ministério o coronel de infantaria Júlio
Garcõs do Lencastre, por ter transitado para a situação de reserva por portaria de [) do Agosto de 1939.
(Anotada

pelo Trll)l1nnl ,Ie Contas om 18 de Agosto

do 1939).
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Nomeado chefe da 3.:1 Repartição
da I." Direcção Geral
dêste Ministério
o tenente-coronel,
do regimento
de
infantaria
n. o 15, Lniz Quirino Monteiro.
"
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com a ano tacâo de sereaÍ denos termos do docreto n.ó 22:257) .... ,;

Exonerado
de chefe da 2. a Repartição. da 2.11 Direcção.
Geral dêste Ministério o coronel
de engenharia
Rq·
berto do Olivoira Pinto, por ter transitado
para a
situação de reserva por portaria de 20 de Julho findo,
(Anotada

polo 'I'rtbunal

do Contas em 18 do Ag osto de 19311).

N ameado chefe da 2. a Ropar tiçâo da 2. a Direcção Geral
dôste :JIinistério o tenente-coronel
do engenharia
José
Inácio de Castolo Branco.
(Visada polo Tribunal do Contas, com a anotação de serem
devidos omotumontos,
nOS tormos
do docreto n.? 22:257) ..

Regimento de infantaria

Tonente do infantaria,
Silva Moreira.

no quadro

Regimento de infantaria

n. o 5

da arma,

Justino

da

n.O 9

Comandante,
o coronel do infantaria, chefe da l.a Repartição da Direcção da Arma de Infantaria, Ciríaco J osé
da Cunha Júnior.
Regimento de infantaria

n. o II

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento do infantaria n." 4, Joaquim do Brito das Vinhas
Júnior) por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 19

Comanuante
O coronel
do infantaria, chefe da L." Rcpartição da {a Direcção Geral dõste Ministério, José de
. Ascensão Valdoz, para os feitos da alínea a) do artigo 47.0 do decreto n. o 17:378, do 27 de Setombro
elo 1020, alterado pelo do creto D.O 10:175, de 27 de
Dezembro do 1030.
Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento do infantaria
u.? 21, José Gomes Silveiriuha,
som dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Batalhão de caçadores n. o 4

Capitão, do regimento de infantaria n. ° 15, José António
Guerreiro Rebeca Júnior, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras n. o 2

Tenente de infantaria,
çalves.

no quadro da arma, José Gon-

Quadro da arma de artilharia

Tenente, do regimento
da Silva II orta.

de artilharia

de costa n.? 1, Rui

Regimento de cavalaria n.O 5

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento
de cavalaria n." 6, Artur Augusto Correia Matias, por
pedir.
Direcção da Arma de Engenharia

Chefe da La Repartição, o coronel, do regimento de sapadores mineiros, Humberto Leopoldo Severim de
Seq ueíra Morais.
Quadro da arma de engenharia

Coronel de engenharia Francisco de Brito Cordovil Vaz
Coelho, ficando exonerado de chefe da 1. a Repartição
da Direcção da Arma de Engenharia.
Base aérea de Sintra

Capitão de aeronáutica, da base aérea de Tancos, Venâncio Augusto Deslandos.
Base aérea de Ota

Alferes, adidos, em serviço na arma de aeronáutica:
de infantaria Álvaro Soares Moreira Rato, de artilharia José Pereira do Nascimento e de engenharia J oaquim de Brito Subtil.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major dos capitãis de cavalaria,
no corrente ano

Exonerado de vogal o coronel de cavalaria Artur José
de Almeida.
Vogal, o tenente-coronel de cavalaria Carlos Duarte de
Mascarenhas do Meneses.
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Por portaria de 15 do corrente mês:
Exonerado

de vogal secretário do Conselho Tutelar e
dos Exércitos de Terra e Mar o coronol
de artilharia, com o curso do estado maior, Carlos
Elias da Costa Júnior, e colocado no regimento de artilharia ligeira n.? 4 por portaria de 11 de Março de
1939, inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série,
de 31 do mesmo mês.
Pedagógico

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 19 de Agosto de 1939).

Nomeado vogal secretário do Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar o coronel, na
situação de reserva, Júlio Garcês de Lencastre.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do doeroto 0.° 22:257).

Por portaria

de 19 do corrente mês:

Direcção da Arma de Infantaria

Chefe da La Repartição, o tenente-coronel, do regimento
de infantaria n.? 4, Florentino Coelho Martins.
Batalhão de caçadores n.O 6

Comandante o tenente-coronel, do regimento do infantaria n.? 21: Máximo Sisenando Ribeiro Artur, sem dispêndio para a Fazenda Nacional,
Escola Prática de Cavalaria

Exonerado de comandante o coronel de cavalaria Francisco do Assis J ara de Carvalho, por transitar para
a situação de reserva.
Comandante o coronel de cavalaria, do regimento de
cavalaria ~.o 1, Carlos Maria Ramires.
Quadro da arma de artilharia

T(\uente
de artilharia de costa n." 2, Nuno
.
, do reO'imento
o
Alvares Guedes Vaz.
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ligeira
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n.O I

Capitão de artilharia, do Colégio Militar, Rui de Noronha Cabral da Câmara.
Quadro de oficiais farmacêuticos

Capitãis farmacêuticos Henrique da Silva Campos e
Hilário
de Lima, respectivamente
das delegações
n.O 3 e 11 da Farmácia Central do Exército.
Tenentes farmacêuticos: do hospital militar da guarnição de Leiria, José Carlos Gomes e, da delegação
n. ° G da Farmá.cia Central do Exército, Alberto de
Castro Pinto.
S

Supranumerários

Capitãis farmacêuticos António da Costa 'I'ôrres e Luiz
de Gonzaga e Sousa, respectivamente das delegações
n.O 9 e 12 da Farmácia Central do Exército.
Tenente farmacêutico, da delegação n." 4 da Fnrmácia
Central do Exército, João Pais Pinheiro de Figueiredo.
S

Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mal·

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Abel de Sena
Raposo, por ter sido nomeado para desempenhar as
funções de professor interino por portaria de 24 de
Outubro de 1938.

Por p01·tQ1"Ías de 22 do corrente mês:
Nomeado inspector interino da 5.3 inspecção de infantaria o coronel de infantaria, tirocinado, do regimento
de infantaria n. ° 7, J osó Tristão de Bettcncourt, nos
termos do artigo 2.° do decreto n. ° 26:341, de 7 de
Fevereiro de 1936.
(VISada polo Tribunal
vidos omolumontos,

do Contas, com a anotação do sorom denos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.O 7

Com?ndante, O coronel de infantaria, no quadro da arma,
J'aime 'I'omaz da Fonseca.
Capitão de infantariél, no quadro da arma Josó da Rosa
Mendes.
'
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n.· 15

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
distrito de recrutamento e reserva n. o 15, Jaime Pires
Cansado.
Escola Prática

de Engenharia

Comandante, o coronel de engenharia, director do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e ~far, João Tamagnini de Sousa Barbosa, para os
efeitos da alínea a) do artigo 47.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo decreto
n. o ] 9: 175, de 27 de Dezembro de 1930.
Regimento de sapadores mineiros

Comandante, o coronel, da Escola Prática de Engenharia,
Júlio César de Carvalho Teixeira.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 1 do corrente mês :
(Anotada

pote Tribunal

do Contas om 12 de Agosto de 1039).

_ Exonerado do lugar de professor efectivo do 8.0 grupo
de disciplinas do Colégio Militar, nos termos do artigo 103.0 do decreto n.? 18:008, de 14 de Julho de
1930, o major de artilharia Manuel de Beires Junqueira, o qual deixou de desempenhar as respectivas
funr;ões em 31 de Julho do ano findo.

Por portaria de 7 do corrente mês:
ln 'ornado no Asilo do Iuv álídos Militares da Princesa
D. Maria Bonedíta, nos termos do artigo 24.0 do decreto-lei n.? ~8:404, de 31 de Dezembro de 1937, no
dia B do corrente mês, por se encontrar nas condições
logais o antiao combatente, ex-soldado, do distrito de
recrutamento o e reserva n. o 11, Francisco Gabirro
Adaga.
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SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra - J. a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 2-t de Agosto de 1931, desde a data que
lhe vai designada, ao oficial em seguida designado:
{Por ter completado o tempo de permanêncIa no oflcialato, 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 primeiro aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:

Por portaria de 13 de Julho findo:
(Visada pelo 'I'ríbuual de Contas em 12 de Agosto de 1939. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n, 22:257).

°

Extinto quadro auxiliar de artilharia - major, adido, em
serviço na fábrica de equipamentos e arreios, Carlos
Augusto de Almeida, nos termos do artigo 19.0 do
decreto-lei n.? 28:403, do 31 de Dezembro de 1937,
desde 1 do Julho de 1939.
1dem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria

de 11 do corrente mês :

(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Agosto de 1939. Silo
devidos emolumentos, nos termos do decroto n.o 22:257).

Artilharia - capitão, adido, em serviço no Ministério do
Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, António de Araújo de Almeida Campos, nos
tormos do artigo 20.0 do decreto-lei n. o 28:403, do 31
do Dezombro do 1937, dosde 29 do Julho do 1939.

VI-

Ministério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - J.a Direcção Geral - J.a Repartição

Por portaria de 1 do corrente mês:
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
do bons serviços, por, sogundo dollboração
do Supremo Tribunal Militar, se encontrar ao abrigo da
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alínea a) do n.? 2.° do artigo

8.° do regulamento para
a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, o coronel do serviço de administração
militar,
na situação de reserva, Luiz Pereira Loureiro.

P01'

portaria

de 14 do corrente mês:

Louvados
os oficiais de cavalaria a seguir mencionados
pelo zêlo, dedicação,
competência
e boa vontade que
manifestaram
no desempenho
da sua missão de directores da instrução e instrutores
dos cursos de oficiais
o sargentos
milicianos no ano transacto,
missão essa
que lhes acarretou
um notável excesso de trabalho:
Coronéis Francisco
do Assis J ara de Carvalho o
Artur José de Almeida.
'I'enontos-coronêís
Higino Sanches Ferreira
Barata
o Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho,
Capitãis Raúl Martinho, João Augusto Azinhais de
Molo, Manuel Venâncio Deslandes e Carlos Alexandre Rodrigues de Soure,
Tenentes Amadeu do Santo André Pereira, António
Maria Malheiro Roimão Nogueira, António de Oliveira. Cascais, Ápio Felisberto N unos de Almeida,
Jaime Filipe da Fonseca,
Mário Jaime Machado
Faria, António Vasco da Costa e Jaime Rosado
Semedo.
Alferes Júlio Germano de Souto da Silva Cardoso,
Raúl Ribeiro Ramos o Aurélio da Silva Banazol.

VII - DEClARAÇOES

Ministério

-

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DJyERSAS

do Gabinete

1) Doclarn-so quo, tendo sido agraciados com as merCês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha,
que
lhes vão indicadas, o segundo sargento e praças ao
~iante nomeadas,
é-lhos porruitido usar as respectivas
lllsígnias:
Cruz Vermelha de Dedicação
,'("'undo
sarccnto n.? 37jE., da 6,a companhia
do rogillle~to tIo sapadores
de caminhos de ferro, Vitor do
Mesquita.
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de Agradecimento

Primeiro
cabo n.? 249jE., da E. 1\1. do regimento
de
telegrafistas,
Benjamim Pereira Caldas.
Soldado n.? 207/38, da companhia do depósito, do regimento de infantaria n." 11, Alfredo Mariquinhas,
para
usar o n." 3 na fivela da referida medalha.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

l." Repartição

2) Em harmonia
com o disposto no artigo 182.° do
regulamento
de disciplina militar
se publica a decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército,
a cujo
julgamento
foi submetido
o tenente-coronel
do infantaria Joaquim Maria Neto, nos termos do n." 3.° do artigo 168.° do mesmo regulamento:
Perante
o Conselho
Superior
de Disciplina
do
Exército
compareceu
o tenente-coronel
de infantaria Joaquim Maria Neto, por haver requerido
em 3
de Março de 1939, nos termos do n.? 3.° do artigo 168.° do regulamento
de disciplina militar, a
fim de ilibar a sua honra, posta em dúvida por
acusações
feitas por um seu camarada
num processo a êste movido.
Examinadas
as partes constantes
do respectivo
processo
verifica-se
não se terem encontrado elementos suficientes para que subsista a acusação, pelo
que o Conselho considera
ilibada a honra do referido tenente-coronel
das acusações que motivaram
o seu requerimento.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina do Exército,
12 de Julho de 1939. - O Presidente, Francisco Soares ele Lacerda Machado, generalOs vogais:
José Alberto da Süva Basto,
gene ral relator;
Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar
Júnior, general; Miquel de Almeida Santos, general,
e António Maria de Freitas Soares, general.
~) Declara· se que fica sem efeito a portaria
de 19 de
do corrente ano, publicada na Ordem. do Exú'cito
n. °
~.:l, s~rie,
de 29 de .Julho findo, respeitante
ao
então brigadeiro de artilharia J oão do Azevedo Monteiro

MlJ.lO

JO,
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de Barros, por a mesma portaria já ter sido publicada
na Ordem do Exército anterior.
4) Declara-se que por decreto de 22 de Julho findo,
publicado no Diário do Goiêrno n.? 169, 2.a série, da
mesma data, foi agraciado com o grau de grande oficial
da Ordem Militar da 'I'ôrro e Espada o general, na situação de reserva, Augusto Manuel Farinha Beirão.
5) Declara-se que por decreto de 23 de Janeiro último, publicado no Diário do Gotêrno n.? 185, 2. a série,
de 10 do corrente mês, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem Militar de Aviz o major de infantaria Gastão Ribeiro Pereira.
6) Declara-se que por decreto de 23 de Janeiro último, publicado no Diário do Gouêrno n." 170, 2." sério,
do 24: de Julho findo, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem Militar de Aviz o major de cavalaria Pedro António da Costa Rebocho.
7) Declara-se que, tondo sido agraciado pelo Governo
Espanhol com a Cruz Roja del Mérito Militar o Medalha
de la Campanha o major do extinto quadro auxiliar de
engenharia António Arsénio da Rosa Bastos, é-lhe permitido, om conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês
e usar as respectivas insignias.
8) Declarn-sc quo por decreto de 17 do Junho último, publicado no Diário do Govêrno n.? 170, 2.11 sério,
do 24 de Julho findo, foi agraciado com o grau de oficial
da Ordem Militar de Cristo o major, na situação do reserva, Francisco Alborto Leite Nogueira.

Ç)) Decl ara-se que, tendo sido agraciado por Sua Majestnde a Rainha Guilhermíua da Holanda com o grau
de oficial da Ordem de Orange-Nassau o capitão do infantaria Aloxandro de Morais, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
POl'tuO'llosas
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
•
b
,
Insígnias.
10) Declara-se que, por rectificação insorta no Diário
do Gorêmo n." 137, 2. a série, de 15 de Junho último, o
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capitão de cavalaria Eduardo Alberto de Abreu Braziel
foi agraciado com o grau de oficial da Ordem Militar de
Aviz, e não com o grau de cavaleiro, coroo por lapso foi
publicado no Diário do Gocêrno n.? 93, de 22 de Abril
do corrente ano, e transcrito na Ordem do Exército n." 8,
2.a série, de 29 de Maio último.
11) Declara-se que por decreto de 26 de Março último,
publicado no Diário do Govêrno n.? 93, 2.a série, de 22
de Abril do corrente ano, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem de Benemerência o capitão miliciano médico de reserva Manuel da Cunha Castelo Branco
Saraiva.
12) Declara-se que por decretos de 25 de Janeiro último, publicados no Diário do Gouêrno n. ° 170, 2. a série, de 24 de Julho findo, foram agraciados com o grau
de cavaleiro da Ordem Militar de Aviz os tementes: de
infantaria Adolino Mendes Moura dos Santos e Manuel
do Nascimento Costa e, na situação de reserva, Bernardo
Pereira de Castro.
13) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados com a medalha militar da classe de'
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha

de

ouro

2." região militai' - Quartel general

Capitão de infantaria Fcrnaudo

de Oliveira Leite.

Comando militar da Madeira

Tenente,
nola.

na situação

de reserva, Jacinto Sebastião Spi-

Regimento de infantaria

n.O 7

Capitão José do Oliveira Noto.
Regimento de infantaria

n.O 21

Coronel José Augusto de Melo Vieira.
Batalhão de caçadores n.O 9

Capitão E'duardo Augusto de Molo Pacheco.

2.' Série
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Regimento de cavalaria n. o 9

Capitão Augusto José Madeira.
Medalha de prata
Regimento de cavalaria n. o 5.

Tenente médico

José Pires da Silva.

Ministério da Guerra - I. a Direcção Geral-

2. a Repartição

14) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela presente Ordem do Exército, contam a
antiguidade dos sous actuais postos desde as datas que,
respectivamente, lhes vão indicadas:
Corpo de generais

General J 0[0 de Azevedo Monteiro de Barros, des Ie 21
de Junho de 1939.
Infantaria

Coronéis :
Alfredo Ferreira Gil e António Coelho Correia da
Cruz, ambos desde 11 de Abril de 1939.
Manuel António do Carvalho e J os6 Augusto de
~Ioura, ambos desde 27 de Abril de 1939.
Sérgio de Assunção de Morais c Castro o João Pedro da Silva, ambos desde 8 de Maio de 1939.
Jaime Tomaz da Fonseca, desde 13 de Junho de
1\")39.
José Francisco Faúlho Rasoilo, desde 23 de Junho
de 1939.
),Iajor Adolino Delduque da Costa, desde 10 de Maio de
1938.
CapitrLis:
Manuel José Ferreira Leito Braga, desde 1 do J [:neiro de 1938.
Rodrigo Brandão Guedes PInto, desde 1 de Abril
do 1938.
Francisco Robalo, elesde 17 do Maio de 1938.
),Iário Alberto Soares Pimental, desde 1 de Agosto
do 1938.
J oaquim J osé Bastos Antunes Ferreira, desdo 29 de
~\..gosto ele 1938.
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Francisco
António de Moura Carneiro, desde 2 de
Setembro de 1938.
Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, Ernesto Augusto
Ro drizues e J osé de Oliveira Neto, todos desde
5 de Setembro de 1038.
Armando Esteves, desde 13 de Setembro de 1038.
Afonso Jaime de Bívar Moreira de Brito Velho da
Costa e Rogério Vieira da Silva Castro, ambos
desde 14 de Setembro de 1938.
Diniz Evangelista
Tõrres Júnior, desde 19 de Setembro de 1938.
J osé Rodrigues Aguincha Júnior, A bel de Sena Raposo, Eduardo
Madeira Montês O Afonso Eurico
Ribeiro Casais, todos desde 26 de Setembro
do

1938.
Licurgo

António

de Pina, desde

28 de Setembro

de

1938.
José Teixeira da Rocha Pinto, desde 30 de Sotembro de 1938.
Justino da Silva Moreira, desde 24 de Outubro do

1938.
Francisco Mário Ramos O Silva e António do Matos
Silva Freire, ambos desde 8 do Novembro do 1938.
Cristóvão da Ponto Carvalho, dosd« 15 do N ovembro de 1938.
José de Albuquerque,
desde 16 do Novembro
de

1938.
Álvaro de La Cruz Quesada
Novembro do 1938.
Amadeu César Lopes, desde

Mendes,

desde

H) de

21 de Novembro

do

19:38.
Luiz Castelo LOp0S, João Barroso
1.0p0S o João
Mário Prazeres
~filhl'iro, todos dosde 28 d(l N 0vembro do 1938.
Alberto Moreira Roimão o Adolfo All~llsto Gouveia
Pinto Júnior,
ambos desde 5 de Dezembro
de

Hl38.
Raúl Colaco de Sousa Carvalho, dos de 8 de Dezembro do 1038.
António A u~u<;to de ::\Iagalh1lis, dosd« lO ele Dezom131'0 do 19H8.
O rogório do Paiva o Cunha,
do 193B.

João

:\1illluel

1938.

0011108,

desde

desde

13 de Dezembro

22 elo Dezembro

de

2.' Série
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Aníbal Rodrigues de Brito, desde 26 de Dezembro de
1938.
António das Neves Graça, desde 2 de Janeiro de
1939.
António Augusto Ferreira Vaz, desde 23 de Janeiro
de 1939.
Manuel Pedro Rodrigues Pardal, miliciano, do extinto quadro especial, desde 1 do Janeiro de 1938.
Cavalaria

Coronéis:
Armando Pereira Canalhal da Silveira Teles Bottencourt, desde 27 de Janeiro de 1939.
J 0:10 Justino Moraís Teixeira, desde 28 de Janeiro
de 1939.
Carlos Maria Ramires, desde 13 de Fevereiro de
1939.
Iligiuo Sanches Ferreira Barata, desde 17 do Abril
de H)39.
'I'onento-coronol Luiz Filipe Carneiro de Sousa e Faro,
desde 5 de Junho de 1939.
Capitãis:
Erluardo Varola de Oliveira Soares, Ário Felishorto Nunes de Almeida e José Gil do Gouveia
Boltrão, todos desde 8 do Maio do 1939.
João Eduardo Gamarro Correia Barrento, desde 13
do Maio de 1939.
Jaime Rosado Semedo, desde 22 de Maio de 1939.
Fernando António Cerqueira da Silva Pais, desde 3
(10 Junho de 1939.
Amadeu do Santo André Pereira, desde 19 de Junho
de 1939.
:\Ianuel Frrrcira Peixoto da Silva, desde 1 de Julho
de 1939.
Engenharia

Coronel Artur Ar5ónio de Oliveira Moreira, desde 13 de
J ulbo de 1939.
Veterinários

Capitão João Este"cs Gonçalves Calado, desdo 5 de Junho de 1939.
rrenente Emílio Yieira Lisboa, desde 1 ele Dezembro de

19;38.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Major José de Sousa Nunes, desde 28 eloMarço de 1939.
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15) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Etcército n.? 2, Ln série, de 1924, que o
coronel do corpo do estado maior Joaquim dos Santos
Correia concluiu om 25 de Julho findo as provas espociais de aptidão para general,
com a classificação
de
apto, sendo-lhe aplicável desde a mesma data a designação de coronel tirocinado.jios
termos da do terminação III)
da Ordem do Exército n.? 9, L" série, de 1928.
16) Declara-se
que o coronol
do corpo do estado
maior, tirocinado,
Aníbal
César Valdoz
de Passos
o
Sousa exerceu interinamente
as funções de inspector da
2./1 inspecção
de artilharia,
cumulativamente
com as de
instrutor permanente da Escola Central de Oficiais, desde
28 de Maio de 1938 a 1-i de Janeiro do corrente ano,
data em que passou a exercê-las na 3.a inspecção de artilharia, nas mesmas condições.
17) Declara-se
quo fica sem efeito a declaração
5),
inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.4 sério, do corrente ano, na parte em que considera o coronel do corpo
do estado maior J osó Cortês dos Santos como coronel
tirocinado
nos tormos da determinação
III) da Ordem
do Exército n.? 9, L." sórie, de 1928.
18) Declara-se
maior, chefe do
2.n região militar,
fica. desligado
do
efeitos <la última.
n.? 28:-1:0J, de 31

que o coronel do corpo
estado maior do quartel
António José Bernardes
serviço desde 17 de Julho
parte do artigo 15.° do
de Dezembro de Hl37.

do estado
general
da
do Mirauda
findo, para
decreto-lei

10) Declara-se
que foram nomeados para representar
o chefe do estado maior e o comandante
de infantaria
junto do júri para avaliar as provas especiais para a promoção a general, durante o corrente ano, respectivamente, o coronel do corpo do estado maior Joaquim dos
Santos Correia o o tenente-coronel
de infantaria
Luiz
António Aparício, em substituíção dos coronéis: do corpo
do estado maior Vasco de Carvalho e do infantaria
Ciriaco. J OSÓ da Cunha J úuior, que estão froqüeutaudo
os
estágios a quo se refere o artigo J 7. ° do decreto u.? 17 ::378,
modificado pelo decreto n. ° 22:400
de 4 do Abril do

tU33.

'
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20) Declara-se que o tenente-coronel do corpo do
estado maior Salvador de Oliveira Pinto da França,
colocado no regimento de artilharia ligeira n. ° 2 por
portaria de 2 de Julho de 1938, publicada na Ordem do
Exército n.? 11, 2.a série, do mesmo ano, para os efeitos
do n.? 3.0 da alínea C) do artigo 26.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, completou o
ano de comando em 30 de Julho findo, não regressando
à sua anterior situação por ter sido nomeado chefe do
estado maior da 2.a região militar.
.
21) Declara-se que o tenente-coronel do corpo do estado maior José Filipe de Barros Rodrigues, colocado
no regimento do artilharia de costa n.? 1 por portaria
de 24 de Setembro de 1938,poblicada
na Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano, para os efeitos
do n. ° 3.0 da alínea C) do artigo 26.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1037, completou o
ano de comando, regressando à sua anterior situação nos
serviços cartográficos do exército.
22) Declara-se, para os efeitos da determinação VI)
da Ordem do Exército n.? 2, L." série, de 1924, que o
capitão do corpo do estado maior António Henriques da
Silva prestou as provas ospeciais do aptidão para o
pôsto imediato em 28 do Julho findo, ficando aprovado
com a classificação de muito apto.
23) Declara- se, para os efeitos da determinação VI) da
Ordem do Exército n.? 2, 1.a série, de 1024, quo o coronel do infantaria José Tristão do Bettencourt foi aprovado em 1 do corrente mós nas provas especiais de aptidão para O'eneral, com a classificação de apto, sendo-lhe
apliCtÍvol ~ designação de coronel tirocinado, nos termos
d,a determinação III) da Ordem do Exército n. o 9, La sérIO, de 1928, desde 21 do mesmo mês.
24) Declara-se que foram mandados freqüentar os estágios a que se refere o artigo 47. o do decreto n. 017 :378,
de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto
n." 22:400 de 4 de Abril de 1933, e que tiveram inicio
em 7 do corrente mês, os coronéis: de infantaria J osé
do Ascensi'to Valdez, Teófilo Mauricio Constantino de
1\1orais, Ciríaco J osé da Cunha Júnior, José Garcia Marques Godinho, João Augusto de Fontes Pereira de Melo
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e Alberto J osó Caetano Nunes Freire Quaresma,
de cavalaria Júlio Augusto de Oliveira e Fernando
Pereira
Coutinho e de aeronáutica
Alfredo Delesquo dos Santos
Sintra.

, 25) Declara-se
que os capitâis de infantaria,
em disponíbilidade,
Vasco Ramos de Figueiredo e José da Rosa
Mendes chegaram
à altura paru ontrar no quadro, respectivamente
em 1 de Julho findo e 11 do corrente mês.
2G) Declara-se, para os efeitos da determinação VI) da
Ordem do Etcérctto n." 2, 1.: série, de 1024, quo os
1

capitãis do infantaria
Eduardo
António Santos Pereira,
Grnciliano
Reis da Silva Marq uos, Teodoro Vorgilio da
Silva Santos, Ootávio Cft.mura, Júlio Rodriguos da Silva,
Alfredo Ferreira Esteves, Francisco José da Silva Santos
J únior, Jaime Martinho
Ferreira
Leal, J osé Furtado
Henriques,
com o curso do estado maior, Anacloto Pinto
da Cunha Paiva, Joaquim A urcliano Soares da Silva,
Leonel Neto Lima Vieira o José Maria Correia Cardoso
foram aprovados
com a classificação
de apto nas pronls
especiais
de aptidão para o pôsto imediato,
sendo os
cinco primeiros em 3, os últimos quatro em 10 e os restantes em 7 do corrente môs.
27) Declara-se
que os tenentes
de infantaria
Manuel
José Nogueira
Leite Braga, Rodrigo Brandão
Guedes
Pinto, Francisco
António de Moura Carneiro, Francisco
Robalo, Mário Alberto
Soares Pimcntel,
Joaquim José
de Bastos Antunes Ferreira,
Juimo Arnaldo
da Veiga
Cardoso, Ernesto Augusto liodrigues,
José do Oliveirn
Neto, Armando
Esteves,
Afonso Juimo Uivar Moreira
de Brito Velho da Costa, Rogério Vieira da Silva Castro, Diniz Evangelista
TOrres Júnior,
José Rodrigues
Aguincha Júnior, Abel de Rena Raposo, Eduardo
Madoira Montês, Afonso Eurico Ribeiro Casais, Licurgo
António do Pina, José Teixeira da Rocha Pinto, Justino
da Silva Moreira, Francisco Maria Ramos e Silva, António do Matos Silva Freire
Cristóvão da Ponto Carvalho,
José de Albuquerq no, ÁIY~ro de La Cruz Quesada Mendos, Amadeu César Lopes, Luiz Castelo Lopes, João
Barr~so L~poR, J oüo Mário Prazeres
Milheiro, Albrrto
Mo~eml RÜlmão, Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior,
Raul Colnço de Sousa Carvalho
António Aucusto
de
Magalbãis,
Gregório de Paiva Cdnha, João l\Ia~uel 00.
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mes, Aníbal Rodrigues de Brito, António das Neves
Graça, António Augusto Ferreira Vaz, Aniceto António
dos Santos Júnior e miliciano, do oxtinto quadro especial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal froqüentaram
com
aproveitamento, no corrente ano, na Escola Prática de
Infantaria, o curso de comandantes do companhia.
28) Declara-se quo os tenentes de infantaria a seguir
mencionados foram nomeados para freqüentar o curso
extraordinário
de comandantes de companhia, que tem
inicio na Escola Prática de Infantaria om 9 de Outubro
próximo, devendo os oficiais nomeados efectuar a sua
apresentação em 8 do mesmo mês na referida Escola:
Eugénio Sanches Barjona de Freitas, no regimento de
infantaria n.? 3.
José Henriques Gomes do Barros, adido, no Ministério
das Colónias.
Augusto Quadros Telos de Sampaio, adido, no Ministério das Colónias.
Manuel Maria Coolho Júnior, no regimento do infantaria n,° Ll ,
JOtLO Carvalhais dos Santos, no regimento de infantaria
n,?

13.

Francisco da Costa Correia, adido, na guarda fiscal.
Mário Augusto Gil, na companhia disciplinar de Penamacor.
Aires Baptista da Costa, miliciano do extinto quadro
especial, no regimento de infantaria n." 15.
António de Pinho Valente, adido, na guarda fiscal.
António Tavares Semodo, no batalhão do caçadores
n.? l.
Miguel da Conceição Mota Carmo, na Escola Prática de
Infantaria.
Raúl Diuiz Abrantes, no batalhão do caçadores n. ° 7.
Alfredo Auzusto Soares Riboiro, no batalhão de metralhadoras n." 3.
António Gomes Rocha, adido, no Ministério das Colónias.
Joüo Graciano de Josus Gomes Almendra, no regimento
de infantaria n." 3.
Mário Cunha no regimento de infantaria n. ° 3.
António Auo-'usto
Taveira Pereira, na Escola Prática de
b
Infantaria.
J"oaqnim Alves da Silv», no regimento de infantaria
b

n.O 10.
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António Manuel Trigo, no batalhão independente de infantaria n.? 25.
Alberto Crucho de Almeida, ajudante de campo do
comandante da 2.:1 região militar.
Sebastião Duarte da Luz Pomes, no regimento do infantaria n.? 16.
Adriano Coelho Marinho, no regimento de infantaria
n.? 18.
Bernardino Artur de Magalhãis, adido, na guarda fiscal.
David dos Santos, adido, no Ministério das Colónias.
Arnaldo Alfredo Fontes, adido, na guarda nacional republicana.
Armindo da Purificação Soares, no batalhão de metralhadoras n.? 3.
António Vitorino França Borges, no regimento do infantaria n." 5.
Luiz do Carmo dos Inocontes, adido, no Ministério das
Colónias.
Ilenriquo Guilhorme Bastos Horta, no batalhão de caçadores n, ° 5.
Viriato Lopes das Neves, adido, no Ministério das Colónias.
António Joaquim Borlido do Carvalho, adido, na guarda
fiscal.
Ramiro Telmo Gomes Pereira, no regimento do infantaria n." 10.
Baldomero Pavão Barbosa, no batalhão de metralhadoras n.? 3.
Acácio Borges da Silva, no batalhão de caçadores n.? 9.
Manuel Maria Ramos Lopos, adido, no Ministério das
Colónias.
Armando Jorge do Oliveira Saraiva, no rogimonto de
infantaria n." 9.
António Eduardo do Oliveira Faria, no regimento de
infantaria n.? 10.
António Neves, adido, na policia de sogurança pública.
Ernesto Ferreira da Costa, no regimento do infantaria
n.? 2.
João Duarte Marques, no regimento de infantaria n.? 2.
Gastão de Molo Furtado, adido, na policia do segurança
pública.
Alb?rto Ad,eodato Rodrigo, adido, no Ministério das Co16mas.
António J osé da Costa Cunhal no rezimento do infantaria n. ° 8.
'I:>
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Mário Humberto Ferreira
Marques, adido, no Ministério
da Educação Nacional.
Leonardo Mendes Fialho Prego, no regimento de infantaria n." Ll .
Eurico da Silva Ataíde Malafaia, adido, no Ministério,
das Colónias.
Manuel de Freixo, miliciano do extinto q uadro especial,
no regimento
de infantaria n." 0.
29) Declara-se
que é João Hormigo
Dias Marques, e
não João Hormigo Dias Antunes, o nome do tenente de
infantaria
do batalhão de caçadores n. ° 6, que, por portaria de 8 de Julho último, inserta na Ordem do Exérciton.? 10, 2.a série, do corrente ano, passou à situação de
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana.
30) Declara-se
que os alferes: de infantaria Fernando
Rodrigues
Frutuoso
e Cai-los Alberto Martins e de engenharia J oaq uim de Brito Subtil, e os aspirantes a oficial ~
de infantaria
Austen Goodman
Solano de Almeida e
Álvaro Soares Moreira Rato o de artilharia J osó Pereira
do Nascimento
concluiram,
no corrente ano, o curso de
aeronáutica para oficiais, nos termos do decreto n.? 28:484,
de 5 de Janeiro de 1935.
Os aspirantes
a oficial acima referidos e promovidos
a alferes por podarias
de õ do corrente mês, insertas
na presente
Ordem do Exército,
contam a antiguidade
do seu actual pôsto desde 1 de Novembro de 1938.
31) Declara-se
q uo o capitão de artilharia,
em disponibilidade, Joaquim dos Santos Barata chogou à altura
para entrar no quadro em 20 de Julho findo.
32) Declara-se
que freqüentaram
o curso de comandantes de grupo, com aproveitament.o,
na Escol~ ~rática
de Artilharia,
no corrente ano lectivo, os oaprtãis : de
at'tilharia .T oaquim dos Santos Barata, Estêvão Rodrigues
Neto de Almeida e mllicíenos, do extinto quadro especial.
António Joaquim das Neves Eliseu e João José Amaro.
33) Declara-se
q ue freqüent~ra.m
o curso de coma~dantes de bataria,
com aprovettamento,
na. Escola Pratica de Artilharia,
no corrente ano lectivo, os tenentes
do artilharia
António de Almeida,
Augusto Fornando
Teixeira Sampaio Pinto Sequeira, António Pinto de Bal-
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semão Canhoto, Vítor Manuel Saraiva Lopes, Alberto
Frederico
de Carvalho Lima, Antão Cordeiro Dias, João
António Saldanha
Oliveira e Sousa, Luiz Falcão Mona
e Silva, António Augusto Tavares,
Manuel Ribeiro da
Rocha, Humberto
Vieira de Carvalho,
Manuel Guorra
Pinheiro, Alvaro da Silva Carvalho e José Roseiro Boavida.

34) Declara-so
que o toncnte de artilharia, do regi
monto de artilharia
de costa n.? 2, Nuno Alvares Guedes
Vaz, que pela presente
Ordem do Exército
é colocado
no quadro
da arma, presta
serviço no destacamento
mixto de Almada.
35) Declara-se
que fica nula o de nenhum efeito a
parte da portaria de 15 do Julho findo, inserta na Ordem
do Exército n ," 10, 2.a sério, do corrente ano, que colocon no quadro da arma o tenente de artilharia,
do regimento do artilharia
de costa n." 1, Álvaro da Silva Carvalho, e bem assim a declaração
35) insorta na mesma
Ordem do Exército, na parte respeitante ao mesmo oficial.
36) Declara-se
que o tenente do artilharia,
do regimonto de artilharia
de costa n.? 1, Rui da Silva Horta,
que pela presente Ordem do Exército é colocado no quadro da arma, presta serviço no destacamento
da Penha
de França.
37) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem elo Exrcito
n.? 2, L." série, de 1924, que o
coronel de cavalaria Abílio de Sousa Namorado foi aprovado nas provas especiais de aptidão para o pôsto de
general, em 15 do corrente mês, com a classificação
do
apto, sendo considerado
desdo a mesma data coronel
tirocinado , nos termos da determinação
III) da Ordem
do Exército n.? 9, L." série, do 1928.
I

. 38) Declara-se que concluíram, com nprovoitamento,
o
tirocínio para alferes, na Escola Prática de Artilharia,
no
an~ es~olar do 1938-1939,
os aspirantes
a oficial do
artilharia
Eduardo
IIubort Dias da. Fonseca e Almeida,
João Tiroa, João de Oliveira Marques, Augusto Gomes
Pa~to}' Fel'llan~~s,
~eitor
Ramaíheira
Carrupichano,
Tristâo do .ArauJO Leite Bacelar, José Lopes Sanches
Falcão, Luiz Esteves Ramiros e Nuno Francisco
Rogado
Ql1intino, os quais contam fi antiguidade
do pósto de al-
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feres, a que são promovidos por portarias
de 5 do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, desde
1 de Novembro de 1~ 38,

39) Declara-se
q uo os tenentes de cavalaria Eduardo
Varola do Oliveira Soares, Jaime Rosado Semedo, Manuel Ferreira
Peixoto da Silva, Luiz Alberto Filipe Rodrigues, Lino Vaz Palma Antunes, Mário Jaime "Machado
Faria, António Joaquim Ferreira Durão, António Simões
Freire,
António Joaquim Rodrigues
Queiroz, Armando
:Mário Gonçalves
Canelhas, Américo Ohamiço Dias Heitor, Artur
Duarte
Frauco,
Gaudêncio
António
Rosa
Garcia e Luiz Soares de Oliveira froqüentarnm,
com
aproveitamento,
no corrento ano, na Escola Prática
de
Cavalaria,
o curso de comandantes
de caquadrão.
40) Declara-se que concluíram, com aproveitamento,
o
tirocínio
para alferes, na Escola Prática de Cavalaria,
no ano oscolar de 1938-1930, os aspirantes
a oficial da
mosma arma António Herculano
de Miranda Dias, Eugónio Carlos Castro Nascimento, Vasco do Castro Ataíde
Cordeiro e Luiz Cesariny Calafato.
Os referidos aspirantes
a oficial, promovidos
a alferes
por portaria
de 5 do corrente mês, inserta na presente
Ordem do Exército, contam a antiguidade do seu actual
pôsto desde 1 de Novembro de 1938.
41) Declara-se
que o tenonte-coronel
de engonharia,
om disponibilidade,
lIeitor de Mascarenhas
Inglês, chegou à altura para entrar no quadro em 13 de Julho
findo.
42) Declara-se
que os tenentes
de engonharia
José
Rafael Baptista Júnior, João Moira Valente de Carvalho
o Afonso l\Iagalhãis de Almeida Fernandes
freqüentaram
no corrente ano lectivo, com aproyoitamento,
na Escola
Prática de Engenharia,
o curso de comandantes
de companhia.
43) Declara-se
quo concluíram, com aproveitamento,
o
tirocínio para alferes, na Escola Práti,ca ele Engen~aria,
no ano os colar ele 1938-1939, os aspirantes
a oficial do
engenharia
Joaquim da Luz Cunha, Arminio Correia y
Alberty e Josó João Henrique de Sales Grade, os qu~is
contam a antiO'uidade do pôsto de alferes, a que suo
promovidos
po~ portaria
de 29 de Julho findo, inserta
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44) Dcclarn-se que fica nula e de nenhum efeito a declaração 402), inserta na Ordem do Exército n." 10, 2.a série, do corrente ano, que deu entrada no quadro ao
tenente-coronel de aeronáutica, em disponibilidade, Carlos Esteves Beja.
45) Declara-se, para os efeitos da determinação VI) da
elo Exército
n.? 2, L." série, de 1924, que os
capitãis de aeronáutica Eugénio Pequito Caldeira Pires,
Frederico da Conceição Costa, Manuel Moreira Cardoso,
Fernando Carvalho Tártaro, José Beutes Pimenta, Luiz
Gomes de Oliva Toles e Lino Augusto Leão Teixeira
prestaram as provas especiais de aptidão para o pôsto
imediato, os quatro primeiros em 2 e o três últimos em
4 do corrente mês, ficando aprovados o segundo, terceiro e sexto com a classificação de muito apto e os restantes com a de apto.
Ordem

46) Declara-se que concluíram, com aproveitamento, o
curso técnico do 2.0 grau, no hospital militar veterinário
principal, no corrente ano, os capitãis veterinários -Iúlio
Gales da Costa, João António Lopos Alves e Roberto
António da Silva.
47) Declara-se que o major do serviço de administrnção militar Carlos David dos Santos deixou do estar
suspenso das funções de serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar, desde
17 de Julho findo.

48) Declara-se que ficou suspenso das funções de serviço , desde 8 do corrente mês, nos tormos do artigo 170.0
do regulamento de disciplina militar, o capitão do serviço
de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral dês to Ministério, Mário Afonso de Carvalho.
49) Declara-se que os oficiais do serviço de administração militar a sezuir indicados concluíram com al)roveitamonto, no corrente ano, o curso técnico a que se
refere a alínea b) do artigo 23.0 do rcaularnento da Escola
Prática de Administração Militar:
b
Capitãis: Adriano Joaquim de Carvalho, Manuel Carmona Gonçalves. Carlos Augusto Pereira, Alberto.
•

b

,

,
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Silvano de Andrade,
David Vaz ela Fonseca Aboim,
Eduardo
António Monteiro, José Gonçalves Maoieira
Santos e miliciano, do extinto quadro especial, António
Luiz Caria Rodrigues.
Tenentes:
Telémaco José Garcia, Alberto de Sousa Amorim Rosa, ::\lanuel Gomes dos Santos, Mário António
Augusto
Soares
Pinto, José Domingos
Lampreia,
N uno de Morais Beja, Ilenriq uo Lorena Ermida, Manuel Joaquim
da Conceição e Silva, António Alves
Martins
Coimbra,
Antonino
de Figueiredo
e Silva,
Jos6 Biscaia Rabaça,
Serafim Jacinto
dos Santos,
João Rebêlo Simões, Luiz Alberto Soares do Morais
Carvalho e milicianos, do extinto q uadro especial, António de Gusmão do 1\bgalhãis Domingues,
Fernando
Ramiro de Seixas )[aurity,
Francisco
Pinto Amaral
o Júlio Duarte Costa.
50) Declara-se

que os aspirantes
a oficial do serviço
militar Ricardo Pinto Carmo Ferreira
o Fernando
do Matos Ferroira
concluíram,
com aprovoitamento,
o tirocínio a quo alude a alínea ú) do artigo 23.° do regulamento
da Escola Prática do A.dministracão Militar, ele G de Maio de 1036, e contam a nntiguidado elo põsto ele alferes, a quo são promovidos por
portaria de 5 do corrente mês, inserta na presente Ordem
do Exército} desde 1 de N ovombro de 1938.

<10 administrncão

51) Declara-se que o coronel de infantaria Luiz :\1aria
da Gama Ochoa, que pola presento Ordem do Exército
passa ~L situação de reserva, continua prestando
serviço
na comissão de contas e apuramento de responsabilidades.

52) Declara-se quo os oficiais ao diante indicados, que
faziam serviço na polícia de segurança
pública antes da
sua passagem à situução do reserva, continuam na situação do adidos, em serviço no Ministério do Interior, nos
termos do n." 2.° do artigo 50.° do docroto-lei n.? 28:401,
do 31 do Dozembro de 1037:

.J osé Martins

Cameira.
Alberto Cnndido Rcbêlo Branco, Alborto GuíBaptista e Ah'aro Fernandes
Gonçalves.
Manuel Marciano, Agostinho António F'avita,
JORÓ Estêvão Pereira Reis, Fernando Infante da Cnmura Almeida o Sousa, Rogério Abrunchos da Silva,
António
Folgauo
Dias Catana, Alberto Moreira da

001'01101
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Cruz, Hermínio de Assunção Castro, José dos Santos
de Oliveira,
António
Antunes
Basílio e João José
Amaro.
53) Declara-se
que deixou de prestar serviço na 3. a Reda 1.fi Direcção Gel' al dôsto Ministério, desde 22
do mês de Julho do corrente ano, o capitão, na situaçãode reserva, Filipe Pereira ~Iarcelly.

partição

54) Declara-se
que o
Mário Júlio Jardim da
desempenhar
as funções
gicos de Beja, Moura o

capitão, na situação de reserva,
Costa continua nesta situação a
do chefe dos postos meteorolóOurique.

55) Doclara-se
que passou a exercer as funções do diro rtor da carreira
do tiro de Faro o capitão miliciano,
11a situação de reserva, Matias do Freitas, em substiturção
do capitão, do batalhão de caçadores n." 4, Josó da Encarnação Alves do Sousa, que passou à situacão do adido,
no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal.

5G) Declara-se que se chama Joaquim Augusto Á lvares de Almeida o capitão, na situação do reserva, a qnem
se refere a declaração
45) da Ordem do Exército lI.O 5,
2." série, de 31 de Março do corrente ano, e que
tenente, na situação do reserva
Eduardo de Sousa Veloso
presta
serviço no distrito de recrutamento
e reserva
n.? 12, dos do 14 do Maio do 1938, o não desde 1-1 do
Março, como consta da declaração
35) da Ordem do
Exército n.? 7, da mesma série, de 9 do Maio último.

°

57) Declara-se
que o tenente, na situação do reserva,
Joaquim Capucho presta serviço no quartel general da 4." região militar desde 3 de Março do ano corrente.

José

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

3.a Repartição

58) Declara-se
quo são nomeados para freqüentar
a
Escola
Central do Sargontos
no ano lectivo do 1030-1940, nos termos do artigo 31,° do decreto 11.° 22:W9,
do 2 do Fevereiro
de 19:33, os seguintes primeiros
sargentos:
Do butulhilo do caçadores
n. ° 9, Alberto Afonso Leite;
do regimento ele infantaria n.? 18, Domingos Fornun-
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des; do batalhão
de metralhadoras
n. ° 2, José Lóio
Cera; do regimento
de infantaria n.? 16, Jacinto Manuel Piteira Valente;
cadete, do regimento
de infantaria n." 10, Hilário Pereira de Almeida; do regimento
de infantaria
n. ° 12, António Maria Barroco;
cadete,
do batalhão de metralhadoras
n. ° 1, Luiz Filipe Pons
Dias; cadete, do batalhão de caçadores n, ° 7, Alberto
Carlos da Conceição Serpa Soares;
cadete, do batalhão de caçadores n. ° 5, Luiz Macedo Pereira; cadete,
elo regimento de infantaria n." 1, Henrique Fernandes
N ogueira ; cadete, do regimento de infantaria
n. ° 13,
Juimo Horácio Pinto Guedes; cadete, do batalhão de
caçadores n, ° 7, Amílcar Augusto Pornpílio de Margnrido ; do regimento
de infantaria n.? 18, Francisco
Casimiro de Paiva; do regimento de infantaria
n, ° 3,
Casimiro José da Cunha; do regimento do infantaria
n ," 2, António José Carvalho Guerra;
do regimento
do infantaria
n. ° 4, J 0[0 Casimiro Margalho ; do regimente de infantaria n.? 18, Manuel Pereira;
do regimento de infantaria
n. ° 1, Aires José Luua de
C'nrvalho Esteves; do regimento de infantaria n.? 5,
Fernando
Augusto Ramos Pinto; do regimento do infantaria D.O lU, José Simões da Silva Júnior;
do regimento de infantaria
n , ° 14, Germano Felizes;
do
batalhão de caçoadores n.? 7, Damião Simões; do regimento de infantaria n.? b, Firmino Guilherme Alves;
do depósito militar colonial, João Rodrigues Catanas;
(lo regimento
de infantaria
n.? 19, Celestino Cândido
de Figueiredo
de Almeida;
d o batalhão do caçadores
n.? 7, António Pereira;
do batalhão independente
de
infantaria
n.? 24" Simeão Inácio da Costa; do regimento do infantaria n.? 16, Porfírio Joaquim Pereira;
do rezimonto de infantaria n.? 12, José Barroso Boavida . o do grupo independente
de artilharia
de montanhlt n."
Eduardo Augusto Fernandes;
do regimento de Drtilharia ligeira n.? 5, José Maria Ferrão;
do reeimento de artilharia ligeira n. ° 4, José Lniz BarbO>l:l;b do regimento
de artilharia
ligeira n.? 2, Josó
)Tartins'
cadete, da companhia
de trem hipornóvel,
IIerm6rr~'nos Amâncio Fernandes;
do grupo de ospocialÍsta~ Josó de Almeidu ; do regimento de artilharia
do cost; n." 1, Secllndino Gonçalves Araújo;
do grupo
de defesa sllhmarÍna
do costa, Mário ~[endon\:a;
do
grllpo de artil hariu pesada n. ° 1, J oão Duarte;
do regimento do artilharia ligoira n.? 1, Francisco
Simão;
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da companhia
de trem hipomóvel,
Óscar da Silva
Conde; cadete, do regimento de cavalaria n." 9, José
Pedro de Montalvão Fernandes e António Albino Pires;
do rogimento de cavalaria n." 8, Aníbal Simões da Silva
Trigueiros;
do regimento do cavalaria n.? 7, Joaquim
José Carreira;
do regimento de cavalaria n." 4, Bossuet
Salvador Henriques
Domingues;
do regimento do cavalaria n. ° 6, José Dias de Sousa Júnior;
cadete,
do regimento
de telegrafistas,
José Maria da Mota
Freitas;
do rogimento
do sapadores
mineiros,
J osó
Joaquim Pereira Galvão, Joaquim Fernandes
Devesas
o Veríssimo Pereira da Rcsa ; da baso aérea de Sintra,
Guilherme Vidal da Silva o Aníbal da Solodade ; da
2. a companhia de saúde, José de Matos ; da 2.11 companhia de adminisu-açâo
militar, Mário das Neves; do
extinto quadro de sargentos
do secretariado
militar:
do conselho administrativo
da La O 2. II Direcções G erais do Ministério da Guerra, António Monteiro; da
3. a Ropartição
da 2. fi Direcção Goral do Ministério da
Guerra,
Miguel Sequcira ; da can tina do ~linistório
da Guorr a, António
da Silva Cardoso;
do consolho
administrativo
da 3.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra,
José Marçal da Silva; do distrito do recrutamento o reserva
n. ° 14, Augusto
dos Santos;
da
Direcção
da Arma de Engenharia,
Podro das N e\'0S ;
do quartel general do govõrno militar de Lisboa, João
:\Iendes Duarte;
da 3. a Repartição
da 3. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Eduardo Moroira ; do
1.° tribunal militar territorial do Lisboa, António Pires
'I'avaros ; da guarda nacional republicana,
do infantaria,
Mário do Campos, Joaquim Lucas o Teodósio Gago;
de cavalaria, João Joaquim Saboga ; da guarda fiscal,
Manuel Rodrigues
Agra, João José Figueira
e Josó
Augusto Dias.
59) Declara-so que desistiram da freqüência da Escola
Central de Sargentos,
nos termos do artigo 33.° do decroto n.? 22:169, de 2 do Fevereiro
de H.l33 os seguiutos primeiros sargentos:
'
Do ba..talhilo d,e caçadores
n. ° 2, J osó Gaspar;
do batalhao. do caçadores n.? 5, Armando do Abreu Arnújo
Mnlhoiro ; cadete, do regimento do artilharia
do costa
n." .2, Manuel Joaquim Machado 'I'eixoira Ruola ; do
extinto quadro de sargentos do secretariado
militar: da

2." Série
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1.n Repartição
da La Direcção
Geral do Ministério
da Guerra,
Cristóvão Joaquim Freiro; da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Marcolino dos Santos Pascoalinho.
60) Declara-se que foi concedido o primeiro adiamento
da íreqüência
da Escola Central de Sarzentos
no ano
.
dI:>'
1ectivo
e 1939-1940, nos termos do artigo 33.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro
de 1933, aos seguintes primeiros
sargentos
do extinto quadro de sargentos
do secretariado
militar:
Do Supremo Tribun~l Militar, Luiz Duarte Laureano ;
do cofre de providência dos oficiais do exército metropolitano, Cipriano Tomaz da Silva.

61) Declara-se que não são nomeados para freqüentar
a Escola Central de Sargentos,
no ano lectivo de 193D1940, por não satisfazerem às condições legais de admissão, os seguintes primeiros sargentos:
Cadete, do grupo de artilharia
pesada n." 2, José Pinto
da Silva Pimenta
de Araújo;
cadete, do grupo do
artilharia contra aeronaves, Fernando Vilas Boas Mousinho de Albuquerquo;
do regimento
de artilharia
ligeira n." -i, Joaquim Henriques
dos Santos ; do regimento de artilharia
de costa n." 2, Pedro António
Beja; cadete, do regimento de cavalaria n.? 7, Sérgio
Joaquim Rodrigues Gonçalves.

G~) Dt'clara·so que, em conformidade com o despacho
de 29 de Aeosto
ele 1H38, não são nomeados para freI:>
qüentar a Escola Central de Sargentos, por completarem
(luarenta e oito anos de idade durante o curso normal
da Escola, os seguintes primeiros sargentos:
Do rorrimento de artilharia
de costa n.? 1, José Mendes
Vie~a' do reO'imento de artilharia ligeira n. o 4, Augusto
dos S~~ntos Governa;
do regimento
de artilharia
de
costa n." ~, Benjamim Angélico;
do grupo independente de artilharia
de montanha
n. o 12, António
Auzusto Prestes;
das oficinas gerais de material aeronÚlrtico AnO'usto Adelino Salgueiro;
da guarda nacionall:opublicana,
Manuel do Oliveira, Álvaro Montes,
António do Jesus o Estêvão Jos6 da Silva; da guarda
Hscal, António Monteiro.
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63) Declara-se que não ó nomeado para freqüentar a
Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 19391940, o primeiro sargento, do regimento de infantaria
n." 6, Secundino Martins Real, incluido na escala publicada na declaração í1) da Ordem do Exército n.? 10,
2. série, de 39 de Julho último, por ter sido posteriormente requisitado para servir nas colónias, nos termos
do artigo 31.° do decreto 11.° 13:309, de 23 de Março
de 1927.
3

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

64:) Pensões anuais que competem aos oficiais, a seguir
designados, que, nos termos do decreto- lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro elo 1937, transitaram para a situação
de reserva:
Coronel de infantaria J úlio Garcês de Lencastre, 36.000r$.
Coronel de infantaria Bernardino de Sena Lopes, 36.00015.
Coronel do infantaria Luiz Maria de Gama Ochoa ,
36.000:3.
Coronel de engenharia Roberto de Oliveira Pinto, 37 .2001<~.
Capitão de infantaria Mário Júlio Jardim da Costa,
17.400{$. Tem 29 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Leopoldo Esquetim da Rosa,
20.820 ..%60. '!'em 33 anos de serviço e 34 períodos.
Tenente de infantaria António da Maia Mendonça, 16.8006.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, Rogério Ferreira Proença,
10.266t$GO. Tem 22 anos de serviço.
'I'onente do extinto quadro auxiliar de engenharia Manuel José Ferreira, 15.600t$.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
António de Sousa, 13.2001~.
6.5) Pensão anual que competo ao oficial, a seguir
deSIgnado! que, nos termos do § 2.° do artigo 16.° do
decreto-lei 11.° 28:40-1, do 31 do Dezembro de 1937,
transitou para a situação de reforma:
Tenente de cavalaria Gabriel Augusto Gonçalves Braga,
16.128~. Tem 30 anos de serviço, 1 aumonto sobre o
soldo o 13 períodos.
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66) Pensão anual que compete ao oficial, a seguir
designado,
que, nos termos do artigo 9.° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, transitou para
a situação de separado de serviço:
Tenente-coronel,
na situação de reforma,
gusto de Carvalho Moniz, 21.600~.

Joaquim

Au-

67) Rectificada
se publica a pensão de reserva
do
oficial, a seguir designado,
que passou a esta situação
pela Ordem do Exército n. o 12, 2. a sério, de 1938:
Capitão, na situação de reserva, Jorge Frederico Tôrres
Veloz Caroço, 23.28M80.
Tem 42 anos de serviço,
2 aumentos sôbro o soldo e 90 períodos.
68) Oficiais que transitaram
para a Caixa Geral de
Aposentações,
nos tormos do disposto no artigo 15.° do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1037, por
lhes ter sido concedida a reforma:

Pelo Diário do Govêrno

n.O 148) 2.a série, de 24 de

Junho findo:
Coronel veterinário
de 34.560:>.

JOflO de Almeida

Pelo Diúrio do Govôrno
Julho findo :

?l.O

Seara, pensão anual

171, 2." série, de 25 de

Coronel,
na situação
de reserva,
Francisco
Macedo,
pensão anual de 30.461·)·!O.
'I'onento-corouol,
na situaçâo de reserva,
J não José de
Avelal' Pinto Tavures, pensão anual do 25.\)55;)28.
~[ajor, na situnção de reserva, Joaquim da Silva Geraldo,
pensão anual de 12.502!5~0.
('apittLO, na situação de reserva, António Martins, pensão
anual de 23.3106.
Capitão
na situacão de reserva, José Farinha Martins,
pensão anual de 21.817;)80.
Oapitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
António dos k autos, pensão anual de 19.5846.
Tenonto miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Carlos da ~ ilveira Malhoiro, pensão anual do
13.487,>40.
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Tenente

de artilharia Armando da Conceição Simões,
anual de lf).750a20.
Tenente de artilharia Alfredo de Azevedo Fonseca, pensão anual de 14. 199t$40.
Tenente, na situação de reserva, Tibúrcio Nunes da
Silva, pensão anual de 11.82-1~80.
Tenente, na situação de reserva, Manuel Augusto de
Magalhãis, pensão anual de 10.258tS20.
pensão

69) Declara-se quo deixou de prestar serviço na delegação da 3." Repartição da 2.a Direcção Geral do 1\1inistério da Guerra, na 4." região militar, desde 19 ele
Julho último, o tenente, na situação de reserva, Jacinto
José de Sousa Charrua.
70) Declara-se que, nos termos do artigo 3. do docreto n.? 14:525, de 26 do Outubro de 1927, foi considerada hábil Madalena de Jesus Lopes para receber, ao
abrigo do n. ° 1.0, § único, do artigo LOdo mencionado
decreto, os vencimontos do seu marido, segundo sargento
n.? <J7/E, da companhia do depósito do regimento de
infantaria n." 13, Armando Augusto Lopes, internado na
Casa de Saúde do Tolhal.
Q

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

71) Declara-se q ue as datas do inicio dos estágios dos
coronóis tirocinantos para as Escolas Práticas do Artilharia e de Infantaria foram alteradas, respectivamento,
para 21 de Agosto e 11 de Setembro do corrente ano,
ficando assim rectificada, nesta parto, a declaração 74)
da Ordem do Exército n." 0, 2.a sério, de 20 de Junho
último.
.
72) Declara-se quo, nos termos do artigo 2.° do docroto n.? 24:840, do 5 do Janoiro do 1035 o número do
alunos a admitir na Escola Prática de A~ronáutica no
próximo ano lectivo,
do 12 ·devendo os documentos
'"II
dar entrada naquela Escola até ao dia 25 de Setembro
do corrente ano.
é

2,' Série
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3.a Repartição

73) Declara-se
que foram nomeados
para constituir
uma comissão encarregada
de estudar o funcionamento
e respectivo
regulamento
da Escola de condutores
de
viaturas automóveis e mecânicos automobilistas,
prevista
no artigo 35.° do decreto-lei n." 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, os seguintes oficiais:
~Ia.ior de engenharia,
do batalhão de automobilistas,
Arménio Leal Gonçalves.
Capitão de engenharia,
do batalhão
de automobilistas,
Octávio Esteves Paulo Cardoso.
Tenente de engenharia, das oficinas gerais de material de
engenharia,
José Carlos Vaz Soares Baptista.

Ministério da Guerra - Repartição

Ger-al

7J) Declara-se
que fica sem efeito a inclusão no obituário da Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do corrente
ano, do capitão reformado Roque Jacinto Varela Júnior,
por já ter sido feita idêntica publicaçâo
na Ordem do
Exército n." 9, da mesma série, de 29 de Junho último.
75) Declara-se, para os devidos efeitos e de harmonia
com o disposto no artigo 35.0 do decreto n, ° 16:G69, de
27 de Março de 1929, que no Dtorio do Govêl'lw n.? 171,
2. a série, de 25 de Julho último, foi publicada pelo conselho de administração
da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência,
Caixa Geral de Aposentações,
a
lista referida a 22 do mesmo mês, que concede as aposentações voluntárias
aos segundos contínuos, Francisco
Simõrs e António Pires, com as pensões anuais, respectivamente
de 6.144i1 e 5.973:533, pelo que deixam de ser
abonados 'por õste Ministério desde o dia 1 do corrente
mês.
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VIII- ANONCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 13.° do decreto n.? 12:70:!, 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, 1. a 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, adjunto da 25.:1 cadeira (electrotecnia geral, máquinas eléctricas, aplicações da electricidade).
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.? 13:764,
de 13 de Junho de 1927 (Diário do Gocêrno n.? 121,
1.a série, de 13 de Junho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até às quinze horas do dia 2 de Out.ubro de
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, 26 de Julho de 1939. - O Secrotário, interino, Raúl Sá tiro da Cunha Fajardo, capitão.
(Publicado no Diário do Gocõrno n.? 182,2.· séri«, de 7 de
Agosto tle 1939).

Obituário

1927
Maio 20 _ Capítíl.o miliciano médico, licenciado, Henrique António da Silva Roquete.
1932
Abril 20 _- Alferes miliciano médico, licenciado, Augusto de Miranda.
1\)39
JUIlIIO
:! _ Capitão miliciano médico de reserva Francisco IIcnrique de A vr-lnr.
Julho 20 _ Coronel reformndo Lúcio Carolino de Melo Leite de

Gama Lôbo.
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25 27 -

Capitão reformado José do Albuquerque .
Capitão, na situação de reserva, Manuel Luiz Baptista Marçal.
na situação de reserva, António
" 28 - Tenente-coronel,
Gomes da Silva Ramos.
Capitão, na situação de reserva, Manuel Gomes.
" 301-- Coronel
A gosto
reformado Manuel Pereira da Silva,
»
1- Tenente, na situação de reserva, Domingos Baptista.
14- Alferes elo quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Avelino Teixeira.
»
15 - Tenente, na situaçâo ele reserva, Francisco José Ferreira.

Rectificação

Na Ordem do Exército 11.° 9, 2." sé rie, elo corrente
J. 5.", onde se lê: "António", deve ler-se: «Artur».

ano, p, 4;)1,

António de Olioeira Salazar.
Está conforme.

o

Ajudante General,

~~4'

MINIS TERIO DF\ G\JERRF\

Ordem do Exército
Série

2.-
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o

30 de Setembro de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

I -DECRETOS
Ministério

da Guerra - 3.

E PORTARIAS
a

Direcção

Geral - l , a Repartição

Manda o Govêrno ela República Portuguesa, pelo :Ministro da Guerra, nomear o capitão do corpo do estado
maior J osé António da Rocha Beleza Ferraz para
freq üentar o curso da Escola Superior de Guerra, de
Paris.
Ao referido oficial será feito o abono de uma aj ada de
casto corrospondente a duas libras diárias, bem como o
necessário as despesas com a frequência do curso, despesas de roprescntação e transportes durante as viagens
de instrução
que fazem parte do programa do curso,
cujas verbas estão inscritas nas alíneas b) dos n.O! 1.0 e
3.0 do artigo 92.°, na alínea b) do n.? 1.0 do artigo 93.°
o na alínea a) do n." 1.0 do artigo 94.° do capitulo 4.°
110 orçamento do ~Iinistério da Guerra para 1939. As
despesas dos transportes do ida o regresso serão pagas
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pela verba inscrita na alínea a) do n.? 3.° do artigo 48.<>
do capitulo 3.° do referido orçamento.
Ministério da Guerra, 22 de Junho de 1939.-0
SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Costa.

(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Sotombro do 1939. Nã o
são dovidos emorumoutos,
nos termos do docroto n,? 22~257)..

11- RECURSOS
Ministério da Guerra-I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decretos de 28 de .Agosto findo:
Negado provimento ao recurso u." 2:52G, interposto
perante o Conselho dê Recursos pelo coronel de infantaria Luiz Maria Salema Mousinho de Albuquerque,
nos termos do artigo 34.° do regulamento
do mosmo
Conselho, do 12 de Agosto do 1927, em que recorria
da antiguidade
de coronel,
de 13 de Dezembro
de
1938, quo lho foi atribuída pela Ordem do Exército
n." 1, 2.a série, referida a 24 de Janeiro do corrente
ano, por não ter fundamento
legal.
Negado provimento
ao recurso n.? 2:512, interposto porante o Conselho de Recursos pelo major do infantaria,
hoje tenente-coronel,
J oaq tlim Mendes Brugunça, nos.
termos do artigo 34.° do regulamento
do mesmo Conselho, de 12 de Agosto do 1927, em quo recorria por
se julgar ilogalmente
preterido
na antiguidade
do tenontc-corouel
por outros oficiais mais modernos,
conforme consta da ONle1/! do Exérctto n ," 12, 2.a série,
de 1938, l)or não ter fundamento
legal.
Negado provimento
ao recurso n.? 2:519, interposto
perante o Conselho de Recursos polo capitão de aeroauímtica Jorge de V asconcolos
de Ávila,
nos termosdo urtigo 34.° do regulamento
do mesmo Conselho,
de 12 do Agosto de 19~7, em que recorria
do despacho do Sub-Socrotéi-io do Estado da Guerra, do 8 do
'Novembro do 1~)38,que indeferiu um requerimento
em
que podia a sua promoção ao posto imediato por existirem duas vagas no posto de major dn sua arma e
satisfazer a tod as as ccndíçõos do promoção, por falta
do fundamento legal.

2.' Série
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de 5 de Agosto findo:

(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Sotembro de 1980. 'Nlio
são devidos emolumentos,
nos lermos do docroto n.? 22:257).

Reserva

Major de aeronáutica, adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Joaq uim Sérgio da Silva, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:4OJ, de
31 de Dezembro de 1037, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde 4
de Junho de 1039.
Por portarias de 19 de rlgosto findo:
Adido

Tenente do serviço de administração militar, da base
aérea de Tancos, Luiz Alberto Soares de Morais Carvalho, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependeu to do Ministério das
Colónias, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Agosto de 1039.
(Anotada

poro Tribunal

do Contas om 4 de f'oten,bro

de 1939).

Reserva

Coronéis: do infantaria, do distrito do recrutamento e
reserva n. o 3, João do .1:ascimento Machado, do distrito elo recrutamento e reserva n. o 21, com o curso
elo estado maior, Francisco de Passos, o de cavalaria
Fraacisco do Assis J ara do Carvalho e Francisco J ustino )lorais Teixeira, nos termos da alínea b) do artico 1.0 do decreto-lei n.? 28:40-1, do 31 do Dezembro
el~ Hl37, por terem sido j ulgados incapazes do serviço
acti\'o pela junta hospitalar do inspecção, devendo SOl'
considerados nesta sitlltlC;~IO
elesde:m do Julho do 1039.
'I'encuto-coronol do serviço do administração militar, da.
direcção do mesmo serviço, Alcido de Oliveira, nos
termos da alínea b) do artigo LOdo
docreto-lei
n," ~8:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
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julgado incapaz do serviço activo pela j unta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 7 de Agosto de 1939.
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia,
da companhia de trem hipomóvel,
João Caramona,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:40-:1,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite
de idade, devondo ser considerado nesta situação desde
11 de Agosto de 1939.
Tenente, do batalhão de caçadores n.? 2, Alborto Tomaz
do Faria,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Agosto de 1939.
(Visadas polo Tribunal
dovidos omolumontos,

do Contas, com a anotncão do não sorom
nos tormos do docroto n.· 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente, do grupo de artilharia pesada n." 2, Luiz Ferreira Pinto Basto, e alferes: do regimento do artilharia ligeira n. ° 5, António Guedes de Vasconcelos,
do
grupo de artilharia
pesada n. ° 2, Raúl da Costa Gonçalvos e, do batalhão do pontoneiros,
Jaime Eloi Moniz, todos milicianos, licenciados, nos termos do § 3.°
do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto
de 1926, por torem atingido o limito de idade, devendo
SOl' considerados
nesta situaçüo, respectivamente,
desde
10, 18, 19 e 11 de Agosto de 193\).
(Anotada

pelo Tribunal

do Con tns em 1 do Setumhro

do 1030).

Pai' portarias de 20 de .A[ja8ta finda:
Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria,
adido, Miguel António do Carmo
de Paiva Couceiro, que, de regresso de comissão militar no Mínistório das Colónias, so apr sentou cm 17
de Agosto de 19:39, preenchendo
vaga no respectivo
quadro.
(Vionda polo Tribunal
do Ooutas, com a ano tnção do 11;0 serem
devidos umctumcntos, no. termos do decreto

0,°

22:2,)7).

Adidos

Capitão do aero~ílutica, da base aérea do Sintra, António
Augusto David, por ter sido requisitado
para (!('S0m·
peuhar uma comissão
serviço dependente do Minis-

ao
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tério

das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado
nesta situação desde 26 de Agosto
de 1939.
Capitão, na situação de reserva,
Jerónimo
José Nunes
da Glória, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério do
Interior, na polícia de segurança pública, devendo ser
considerado
nesta situação desde 26 de Agosto de 1939.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

emi

do Sotombro

do 1930).

Reserva

Coronel, da 2.:l hrigada de cavalaria,
Artur José de Almeida, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937,
devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de
Agosto de 1939.
Capitão, do regimento de infantaria n.? 16, Carlos Mário
da Conceição, nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n. ° 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1037,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Agosto de Hl39.
(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anotação do não serem
devidos emolumontos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

'I'ononto

miliciano,
licenciado,
do grupo de artilharia
pesada n.? 2, António Guedes Vilhegas Quinhones de
Matos Cabral Júnior, nos termos do § 3.° do artigo 61.0
do decreto n. ° 12:017. de 2 de Agosto de Hl2ô, por
ter ntinzido
o limite de' idade, devendo ser considerado
t>
nesta situação desde 21 de Agosto de 1939.
(Anotada

polo TrllJunal

do Contas OIU 4 do Sotombro

do 1030).

Reforma
(Dospachos do 21 de Ago,t? do 1930 da Caixa <:?r.al do Depósitos Cródito o I'revldOncl6,
publicados no Díúrio do Gouêruo
n,O'19S, 2.' Sdrie, de 25 do ruesmo mOI).

G onerais Raúl Olímpio Boavon tura Ferraz e Ilumilcar
Barcínio Pinto, tonente-corouol
António Nunes da Rica
e capitão Bernardino
J osé Setas, todos na situação de
resorva
nos termos da alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei n. o 28:-10-1, de :31
Dozozombro
1037,

uo

ue
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terem atingido o limito do idade, devendo SOl' considerados
nesta situação, rospectivamonte,
desde 12,
20, 16 e 20 de Junho de H13CJ.

pOl!

(Não carece do visto ou anotação

Por portarias

ele 2 do corrente

do Tribunal

de Contas).

mês:

Adido

Tenente,
do regimento
de infantaria
n. o 16, Sebas tião
Duarte da Luz Pernes, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
l\Iiuistério
do Interior,
na polícia de segurança
pública, devendo ser considerado
nesta situação
desde
26 de Agosto de 1939.
(Anotada

polo Tribunal

do Conta.

elll12

de Seremhro

do 1039).

Disponibilidade

Capitãis de cavalaria,
adidos, Bento da. França Pinto do
Oliveira e Clemente José Juncal, que, de regresso, respectivamente,
dos Ministérios
das Colónias e do Interior, se apresentaram
em 30 e 31 de Agosto de 1939,
o primeiro por ter terminado
a sua comissão militar
o o segundo por deis..sar do prestar serviço na guarda
nacional rop ublicana.
(Visada polo Trlbunnl do Contns, com"
anotação
do 01\0 sorom
dovldos omolumontos,
nos tOl'lUOS do decreto n.· 22:257).

Reserva

Tenente de infantaria,

adido, em serviço no :\Iillist6rio
das Colónias, Francisco
J osé Alves, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, do 31
de Dezembro
de 1937, por ter atingido o limite de
idade, sem direito a pensão pelo Ministério da Guerra
omquanto prestar
serviço no Ministério das Colónias,
devendo SOl' considerado
nes ta situação desde 28 de
1\laio de 1939.
, (Visada polo TrJbunnl do Coutas, com a ".,otn~llo do não serem
dovidos emolumoutos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão, do regimento de cavalaeia n.? 2, Laurino Vieira,
tenente,
do regimento
do ar-tilharia de costa n. o 1,
.António Mnria Diogo Tovar de Lemos e alferes, do
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grupo de artilharia pesada n.? 2, Manuel António Costinha, todos milicianos, licenciados, nos termos do
§ 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, do 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limito de idade,
dovendo ser considorados nesta situação, respectivamente, desde 28, 27 e 29 ele Agosto do 1939.
(AI1otadn

polo Tt-lbunal

de Contas

em 12 de Setembro

do 1939).

Reforma
(Dospacho do 21 do Agosto do 1939 da Caixa Ooral do Dopósitos,
Crédito o Provídênctu, puhl icado no Diário do Gocêrno n.? 198,
2.& sério, do 2S do mesmo mês),

Coronel de infantaria Fruncisco Vicente da Silva e tenente, do regimento do infantaria n.? 12, António
Paula, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lci n. o 28:-104, de 31 de Dezembro de 1937, por
terem sido julgados incapazes de to do o serviço pela
junta hospitalar do inspecção,
dovoudo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 13 e
J de Julho de 1939.
(Não carece

de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 9 elo corrente mês:
Adidos

General, no quadro, João de Azevedo Monteiro de Barros, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, como comandante geral da guarda nacional republicana, devendo SOl' considerado nesta situação desde
6 de Setembro de 1939.
(Anotada

polo Tribunal

do Contns

om 15 do Sotambro

do 1939).

Capitão do serviço do administração militar, da 3.a Repartição da 2. n Direcção Geral dôste Ministério, Ernesto Gustavo do Arruda o tenente do mesmo serviço
do grupo de artilharia a cavalo n. o 2, Manuel Ribeir~
da Cunha, por torem sido nomeados para prestar serviço na Manutenção Militar, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 3 e 1 de Sotombro de 1030.
(Anotnda

pelo 'I'ríbunal

do Contns

om 21 de Setembro

do 1930).

•
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Disponibilidade

Major de infantaria, adido, Caetano Alberto de Barcelos,
que, de regresso de comissão civil no Ministério do
Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, se apresentou em 6 de Setembro de 1939.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotaçâo de não serem
dovldos omolumontos, nos tormos do docrato n. 22:257).

°

Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano, licenciado, do regimento de sapadores
mineiros, Henrique Figueiredo O Donnell, nos termos
do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Setembro de 1939.
(Anotada

P01'

pejo Tribunal

do Contns em 15 de Sotembro

do 1~3~).

portarias de 16 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Mário José Pereira da
Silva, que, de regresso de comissão militar no Ministório das Colónias, se apresentou em 12 de Setembro
de 1939, preenchendo vaga no respectivo quadro,
(Visada polo Tribunal do Contas, com a nno taçâo do não serem
dovldos emolumentos,
nos termos do docroto n.o 22:257).

Reserva

Brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior,
da 2.a inspecção da arma, Vasco Freire Temudo de
Vora, coronel módico, da 2.a inspecção do serviço de
saúde militar, Armando Macedo, tenente-coronel, do
batalhão independente de infantaria n.? 24, Aníbal
da Conceição da Costa e Silva Pinto dos Santos o capitão, do batalhão de caçadores n.? 1, Luiz das Dores
Santos, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n. o 28:404, do 31 do Dezembro de 1937, por
terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nosta situação, respectivamente, dosdo 28, 7, 14
o 14 do Agosto de 1939.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 12

585.

Tenentes de infantaria, adidos, em serviço, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, José Antónío Vasco Mascarenhas Júnior e, no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal, Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, e, do batalhão independente de infantaria n. o 23, J acinto Gonçalves Godinho, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, do
31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limitede idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 20, 24 e 21 de Agosto de 1939.
(Visadas pelo TrIbunal do Contas, com a anotação do não serem.
dovldos omolumontos, nos tormos do docreto n.· 22:267).

Oficiais milicianos

de reserva

Tenentes milicianos médicos, licenciados: do batalhão de
caçadores n. o 8, João António Carreiras, da 1. a companhia de saúde, Joaquim Ribeiro da Oouceição, da:
2." companhia de saúde, Aníb al da Gama Rodrigues,
da 3." companhia de saúde, Nahor Joaquim Rodrigues, e alferes milicianos, licenciados: do regimento.
do infantaria n, o 12, Francisco de Andrade Pereira,
do batalhão independente de infantaria n. o 25, Domingos Augusto Reis Costa e, do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, José de Matos Garcia, nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.0 do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto do 1926, por terem atingido o limito de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 10 o 6 do Setembro, 16 e 8 do Agosto
e 12, 13 o 15 de Setembro de 1039.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas em 22 do Sotombro

de 1989).

Baixa do serviço

Majores milicianos médicos Pedro Dória Nazaré, António Joaquim Matos Ferreira e António Francisco de
Sousa, capitão miliciano médico Alberto Sabino Ferreira e capitão módico auxiliar do exército J cão Astolfo de Gouveia Pinto, todos do reserva, nos termos
do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto do 1926, por terem atingido o limito de idade,
d vendo :;01' considerados nesta situação, respectivamente, desde 2 do Agosto, 14 o 14 de Setembro o 24
o 3 do Agosto de 1939.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

cm 22 de Sotembro

do 198\).
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P01' p01·taria de 18 do corrente mês:
(Anotada

pol o Tribunal

do Co ntns om 22 do Sotembro

do 1939).

Adido

Capitão, do grupo de artilharia contra aeronaves, Jorge
Mário J onet, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Miaistério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico
e Cadastral, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Setembro de 1939.

Por portaria
(Anotada

de 23 do corrente mês:
polo Tribunal

do Contas

cm 25 do Setembro

de 1939).

AdidQ

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Luiz José
de Avelal' Machado Veiga da Cunha, por ter sido nomeado professor adjunto da 1.:l cadeira da Escola do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Setembro de 1939.

Por portarias

de 27 do corrente

mês:

Adido

'Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Vital'
Hugo Antunes, por ter sido requisitado para dosemponhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n. o 13:309, de 23 de Março do 1927, devendo
SOl' considerado nesta situação desde 23 de Sotembro
de 1939.
(Anotada pelo Tribunal do Contas oro 30 do Sotembro do 1939).
Reforma
(Despachos
do 22 do Setembro do 1939 da Caixa Gorul do Depôsltos, Cródlto o Pre vtdêncí.a, publtcndos no Diana do COtêrno
D. o 224, 2." sérlo,
do 25 do mosmo mês).

<Coronéis: Modesto Coelho Barreto, Artur José da Silva
Pereira e, graduado, Eduardo Alfredo do Araújo Barbosa; capitãís i Lourenço Rodrigues Saldanha e João
Lino, todos na situação de reserva, nos termos da
alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31
do Dezembro de 1937, por torem atingido o limite de
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idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde Hl de Março, 9 de Setembro, 9
de Julho e 16 e 23 de Setembro de 1939.
Coronel
do corpo do estado maior António José Bernardos de Miranda e tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Direcção do Serviço
do Saúde ~Iilitar, J osó Baptista Marques, nos termos
da alínon 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,
respectivamenta,
desde 17 de Julho e 14 de Agosto
de 1939.
Capitão
do serviço de administração
militar, do regi.
monto de infantaria
n.? 21, António Manuel da Fonseca, nos termos da alínea c) do artigo 2, o do decreto-lei n. o 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937, por decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército,
dovendo ser considerado
nesta situação desde 17 de J ulho de 1939.
(X1io carece

do visto

ou auotação

do Tribunal

do Coutas),

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2,

a

Repartição

Por portaria de 19 de Agosto findo:
(Vlsadn pulo Trlbunnl
vidas emolumontos,

do Contas, com a anotação
do serem
n08 termos do docroto n,? 22:257).

do,

Escola Prática de Artilharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenents
do mesmo extinto quadro António Lopes Farinha,

Por pOl·tal'ias de 26 de Agosto findo:
(Visadas pelo Tribunnl d. Contas, com a nnotaç!lo do serem
vidos emolumentos,
nos tormos do decreto n,? 22:257).

de.

Ministério da Guerra - 3,' Direcção Geral

1Iajor
O capitão
do corpo do estado maior, do quartel
gen~ral do goYêrno militar do Lisboa, João Cândido
Figueiredo Valonte.
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1.' Repartição

Major, O capitão do corpo do estado maior José da
Costa Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte Real.
2.' Repartição

Major, o capitão do corpo do estado maior Frederico
da Costa Lopes da Silva.
3.' Repartição

Major, O capitão do corpo do estado maior António
Henriques da Silva.
Serviços cartográficos

do exército

Major, o capitão do corpo do ostado maior, adjunto
técnico da divisão de topografia e geodesia, José
Viana Correia Guedes.
I.' região militar - Quartel general

Major, chefe da 4. a Repartição, o capitão do corpo do
estado maior Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, o major de cavalaria, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, António Mário de Campos Soares.
Inspecções do serviço de administração militar

'I'enente-coronol do serviço de administração militar,
sub-inspector, o major do mesmo serviço, adido, na
Manutenção Militar, Joaquim Nunes Yeiga.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitão, o tenente do mosmo quadro, do quartel general
da 2.D. região militar, Manuel do Matos.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Major, o capitão do mosmo extinto quadro, do tribunal
militar territorial do POrto, Rafael do Figueiredo Ministro.
Escola Central de Oficiais

Majores, os capitãis do corpo do estado maior, instrutor
pormanonte, Celso Mendes d \ Magulhãis o professor
do curso do estado maior, Manuel Gomes do Araújo.
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N.o 12

Adido

Tenente-coronel do serviço de adminiatração
militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Augusto Campilho de Lima Barreto.

P01'

portarias de 2 do corrente mês:
(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anotação do sorem devldos omolumontos, nos termos do docreto n.v 22:257).

Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

4.' Repartição

Tenente-coronel, o major de cavalaria, do regimento do
cavalaria n.? 2, João finto de Almeida Ribeiro.
Regimento de infantaria

n.· 12

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 20, Alfredo Fernandes de Oliveira.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.· 6

Coronel, chefe: o tenente-coronel de infantaria, sub-chefe,
::\Iiguel Francisco da Conceição Santos.
Regimento de cavalaria

n. o 9

Tenente-coronel, segundo comandante,
laria Cipriano de Castro Martins.

o major de cava-

Base aérea de Sintra

::\[ajor, o capitão de aeronáutica
deira Pires.

Eugénio

Poquito

Cal-

Base aérea de Ota

Uajor, o capitão de aeronáutica
Costa,

Frederico da Conceição

Base aérea de Tancos

1Iajor,
doso.

O

capitão

de aeronáutica

Manuel

Moreira

Car-

Por portarias de 9 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do serem dovtdos omolumentcs,
nos termos do docroto n.v 2~:2;j7).

Ministério

da Guerra - I.' Direcção Geral-

2.' Repartição

11ajor, o capitão de infantaria, dos serviços cartogrúficos
do exército, Alberto Alvim Leal.
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Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Serviços cartográflcos

do exército

Major, com o curso do estado maior, o capitão de infantaria, com o mesmo curso, José Furtado Henriques.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, chefe da L." Repartição, Florentino Coelho Martins.
Quadro da arma de infantaria

'l'enento-coronol, o major,
n. ° H, Mário N oguoira.

do regimento

Regimento de infantaria

de infantaria

n. o 4

Majores, os capitãis do infantaria, do batalhão independente de infantaria 11.° 25, Eduardo António Santos
Pereira, e da Escola do Exército, J aimo :Martinho Ferreira Leal.
Regimento de infantaria

n.O 8

Major, o capitão de infantaria Graciliano Reis da Silva
Marques.
Regimento de infantaria

n.O 9

Majores, os capitãís de infantaria, Anacleto Pinto da
Cunha Paiva e, do regimento de infantaria n.? 18,
Alfredo Ferreira Esteves.
Regimento de infantaria

n. o 10

Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Teodoro Vorgílio da Silva Santos.
Regimento de infantaria

n.O 14

Major, o capitâo de infantaria, do regi monto de infautariau.? 8, João A1\'08 Ferreira.
Regimento de infantaria

Major, o capitão

n.O 15

de infantaria Leonel Noto Lima Vieira.
Regimento de infantaria

n.O 19

:Maj01', o capitão de infantaria, adido, em serviço no JIinistório do Interior, na polícia do segurança pública,
Joaquim Aureliano Soares dq Silva.
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Regimento de infantaria

Major, o capitão
de Ponamacor,
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N.o 12
n. o 21

de infantaria,
da companhia
Júlio Rodrigues
da Silva.

Distrito

de recrutamento

e reserva

disciplinar-

n. o 8

Coronel,
chefe, o tenente-coronel
de infantaria,
adido,
em serviço no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, Leopoldo Gerardo Xlnrtins.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n. o 16

Coronel,
chefe, o tenente-coronel
de infantaria,
adido;
em serviço no Ministério
das Finanças,
na guarda
fiscal, .Alvaro Pacífico de Oliveira e Sousa.
Direcção da Arma de Cavalaria

Major, o capitão

de cavalaria,
da Escola
do Exército,
João do Sacramento

Físicn

de Educação
Monteiro,

Escola Prática de Cavalaria

Major,

o capitão

de cavalaria

::\Iário Rafael

Regimento de cavalaria

Major,

O

capitão

2. n região militar,

n. ° I

de cavalaria,
do quartel general da,
João Gnalberto de Barros e Cunha.

Regimento de cavalaria

Capitão,
arma,

da Cunha.

n. 03

o tenente do cavalaria,
da escola
Luiz Alberto Filipe Rodrigues.
Regimento de cavalaria

da.

n.O 4

Major, o capitão de cavalaria, do regimento
n.? 7, Manuel Venâncio Deslandes.
Regimento de cavalaria

prática

de cavalaria

11.° 5

Major, o capitão

de cavalaria, no quadro da arma, Jorge
Alcid o dos Santos Porlroira.
Capitão
o tenente de cavalaria,
adido, em serviço no
1\linistório do Interior, na guarda nacional republicana,
Lino Vaz Palma Antunes.
Regimento de cavalaria

Major, o capitão
Zuzurto.

de oavalaria

11.0 6

Eurico

de Castro

Graça
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Regimento de cavalaria n.O 9

Major, O capitão de cavalaria,
do quartel goneral da
L." região militar, Tomaz Augusto Salgueiro Fragoso.
Coudelaria Militar de Alter

Major,

o capitão

de cavalaria

Luiz Figueiredo.

Escola Central de Oficiais

Major, o capitão de infantaria,
Fernando
Diniz de Aiala.

chefe da secção

técnica,

Adidos

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
adido, em serviço no Ministério do ln torior, na guarda nacional republicana,
Luiz Emílio Ramires.
Majores, os caT}it1tis de infantaria,
adidos, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Francisco
José da Silva Santos Júnior e José Maria
Correia Cardoso.

Por portarias de 16 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal
do Contas, com n nnot.nção de serem
vldos emolumontos,
nos toemos do docroto 11.° 22:257).

Grupo de artilharia

de-

pesada n. o 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o tenente do mesmo quadro João Moniz de Sá Borges.
2 .. inspecção do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector,
hospital militar auxiliar
da Silva Mata Júnior.

o tenente-coronel
médico, do
d e Elvas, Manuel Joaquim

Hospital militar regional n.O I

Tenente-coronel
Joi10 Ferreira

médico, sub-director,
o major
da Silva Couto Nobre.

módico

Por portarias ele 18 do corrente mês:
(Visadas polo Trihunnl do Contas, com a nnotnçâo do serem dovldos omotumeruos,
lias turmas do decroto Il.O 22:2j7).

Direcção da Arma de Infantaria

Major, o capitão de infantaria, do batalhão
de infantaria n.? 25, Octávio Câmara.

independente

2.' Série
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Batalhão de caçadores n. o 6

Capitão, o tenente de infantaria, adido, om serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Luiz Castelo Lopes.
Regimento de artilharia

Alferes, o aspirante
beiro.

ligeira

11.0

I

a oficial de artilharia

Grupo mixto independente de artilharia

Antóuio Ri-

de montanha n,O 12

Capitão, o tenente do artilharia António de Almeida.
Escola Prática de Cavalaria

Major, o capitão do cavalaria
Ramires.

Mário Rodolfo Rovisioni

Regimento de cavalaria n. o 5

JIajor, o capitão do cavalaria Alberto Faria do Morais.

P01'

portarias

de 23 do corrente mês:

(Visad as polo Tribunal
vides omolumontos,

do Contas, com a anotação do serom denos termos do decreto 11,° 22:257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão, o tenente do engenharia, do regimento de sapadores mineiros, Eduardo Jorge Gomes da Silva.
Adido

Capitão veterinário, o tenente veterinário, adido, com
licença ilimitada, Á!yaro Henriques da Silva,

Por portaria

ele 25 do corrente mês:

(Visada polo Tribunal
dos omolumentos,

do Contns, com fi anotação do sorom devltermos do decroto n.? 22:257).

JlOS

Inspecção do Serv;ço Vetel'inário Militar

Tononte-eoronel vatorinário, inspector, O major veterinário, inspector interino, Júlio do Mascarenhas Ruela.
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de 28 do corrente mês:

(Visadas pelo Tr-lbun al do Contas, com a. anotação do serem dovídos omolumentos,
110S termos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Brigadeiro, o coronel de artilharia, tirocinado, da Dirocção da Arma de Artilharia, Anacleto Domingues dos
Santos.
Coronel, o tenente- coronel de artilharia, do regimonto
de artilharia ligeira n.? 5, Augusto Gonçalves Pereira
de Barros.
Por portarias

de 29 do corrente mês:

(Visadas pelo Tribunal elo Contas, com a anota~ão do serom dovídos emolumentos,
nos termos do decreto 11. 22:257).

Ministério

da Guerra -

3.' Direcção fileral

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior,
chefe da secção de rearmamento do exército, o coronel
do corpo do estado maior, tirocinado, João Carlos
Pires Ferreira Chaves, nos termos do § 2.° do artigo G.o do decreto-lei n.? 28:401, de 31 de Dezembro
de 1937.
Comando militar

dos Açõres

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado
comandante militar, o coronel do corpo do
maior, tirocinado , da 3.11 Direcção Geral dêste
tério, Ernesto de França Mondes Machado, nos
do § 2.° do artigo 6.° do decreto-lei n.? 28:401,
de Dezembro de 1937.

maior,
estado
Ministermos
de 31

L" inspecção de infantaria

Brigadeiro de infantaria, inspector, o coronel de infantaria, tirocinado, da 3. a inspecção de infantaria, Henrique
de Molo.
2.' inspecção de infantaria

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior,
inspector, o coronol do infantaria, com o mesmo curso,
tirocinado, da La inspecção de infantaria, Agostinho
Barreto Rodrigues de Oliveira.
3." inspecção de infantaria

Brigadeiro de infantaria, inspector,
taria, tirocinado, da 2. a inspecção
José da Mota.

o coronel de iufande infantaria, Luiz

"2.' Série
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4.' inspecção de infantaria

Brigadeiro
de infantaria,
com o curso do estado maior,
inspector,
o coronel do corpo do estado maior, tirociuado, da 3.a Direcção Geral dôste Ministério, Joaquim dos Santos Correia, nos termos do § 2.° do artigo 6.° do decreto-lei n.? 28:401, do 31 do Dezembro
do .1937.
5.' inspecção de infantaria

Brigadoiro
de infantaria,
inspector,
o coronel de infantaria, tirocinado,
inspector interino,
J osé Tristão de

Bcttencourt.
Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro,
o coronel de infantaria, tirocinado,
pecção de infantaria,
Luíz Sampaio.

da 4. n ins-

1.' brigada de cavalaria

Brigadeiro
de cavalaria,
comandante,
o coronel de cavalaria, tirocinado, comandante interino, Abilio de Sousa
Namorado.
Comando lIeral de aeronáutica

Brigadeiro
de aeronáutica,
comandante geral,
de aeronáutica,
tirocinarlo, director interino
Teófilo J osé Ribeiro da Fonseca.

o coronel
da arma,

o_

Ministério da G~erra _I.a Direcção GeralPor portaria

ele

3.a Repartição

25 de Ayosto findo:

.Promoyido ao posto do aspirante
11 oficial miliciano
para
o regimento
de cavalaria
n." 4, nos termos do artigo 35.° do decreto n. o 21:3G5, do 22 de Abril de
1 \)32 con tin uando na si tuação de licenciado em que
se o~contrn o con taudo a antiguidade
dosdo 1 de
Novembro
de HmS, o primeiro
sargento
graduado,
cadt.te, do corpo de cadetes do exército, Hui de Sousa
Cambesos.

Por portaria de 1 do corrente mês:
Promovidos
aos postos adianto indicados, para as unidades a que pertencom,
nos termos do artigo 35.0 do
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decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1032, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1938 o continuando
na situação de licenciados em que se encontram, os seguintes cadetos:
A aspirante a oficial miliciano de infantaria, o primeiro
sargento, do regimento de infantaria n.? 1, Baltasar Simões Ferreira Júnior.
A aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados,
da La companhia de saúdo, n. ° 153/34, António José
Alvos Palha, D.O 22/33, Domingos Alves de Araújo,
n.? 46/34, António Machado Rosas Lima, n.? 36/35,
Rómulo Estoves Campante, n. ° 95/34, Carlos Koch,
n. ° 121/34, Artur Magno ReMlo de Carvalho do Sousa
Peroira, n.? 77/34, Ramiro de Sá Coelho, n.? 21/33,
José Moreira da Silva, n.? 30/33, Fernando Rebêlo
Frutuoso Melo, n. ° 87/33, Aníbal Lemos Pereira,
n.? 6/33, António Barbosa Carneiro, n.? 65/33, Manuel
do Azevedo Gomes, n.? 31/33, Manuel Gonçalves
Dias e n.? 80/34, António José Monteiro Dias de
Oliveira.
A aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, os soldados, da Ln companhia de saúde, n.? 24/36, Manuel
Passos Lourenço dos Santos e n.? 90/33, Fausto Barbosa Cardoso.

P01'

portarias de 6 do corrente mês:

Promovido a aspiranto a oficial miliciano do infantaria,
para a nnidade a que pertence, nos termos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 do Abril do
1932, continuando na situnção de licenciado em que se
encontra, o soldado, do regimento de infantaria n.? 19,
n.? 627/36, António José do Almoida, contando a antiguidade desdo 9 do Outubro de 1937.
Promovido a aspirante a oficial miliciano veterinário,
para a unidade a quo pertence, nos termos do artigo 35.° do decreto 11.° 21:365, do 22 do Abril de
1932, continuando na situação do licenciado em que
se encontra, o soldado cadete, do regimento do cavalaria n. ° 3, n. ° 205/35, Alborto Manuel Augusto de
Almeida Lança, contando a antiguidade dosdo 1 de
Novembro do 1938.
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COLOCAÇfiES,

EXONERAÇfiES

Ministério da Guerra _I.a
Por portaria
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E TRANSFER~NCIAS

Direcção Geral _ I.a Repartição

de 29 de Agosto findo:

(Visada pelo Tribunal do Contas om 20 de Sotembro de 1933. Não
são devidos emolumontos,
nos termos do docreto n.? 22:257).

I.o tribunal militar territorial

de Lisboa

Reconduzido por mais três anos, no cargo de juiz auditor, a contar de 10 de Setembro do corrente ano, o
bacharel Gilberto ~Iagno Boça de Aragão.

Por portaria

de 11 do corrente

(Anotada

pelo Tribunal

mês:

do Contas em 20 do Sotembro

do 1939).

Exonerado de membro do Conselho Superior de Disciplina do Exército, por ter sido nomeado ajudante
general, nos termos do § 3.° do artigo 160.0 do regulamento de disciplina militar, o general José Alberto
da Silva Basto.
..-....rt_-

Ministério

da Guerra - l." Direcção

Por portal'ia

Geral-

2.a Repartição

de 19 de Agosto findo:

(Visada polo Tribunal do Co nt as, com a anotação do sorem
dovldcs omolumontos, nos termos do docreto n.? 22:257).

Nomeado subalterno, interino, do corpo de alunos da
Escola do Exército o tenente de cavalaria, no quadro
da arma Luiz Gonzaga de Noronha da Gama Lõbo
Demony: nos termos do artigo 2. o do decreto n. 026:34],
ue 7 de Fovcreiro de 1936, durante o impedimento do
capitão do cavalaria J oito Augusto Azinhais de Melo,
nomeado professor adj unto, interino, da 15. a cadeira
da mesma Escola por portaria de 6 de Julho de 1939.

PalO pOl'fa1'ias de 26 de Agosto findo:

Exonerado do chefe da 4.:1 Repartição da 2.a Direcção
Geral dõste Ministério o coronel de cavalaria Abílio
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de Sousa Namorado, por tor sido colocado na La brigada do cavalaria por portaria de 28 de Fevereiro
do

1939.

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 1,10 Sotombro

do ln3n),

Nomeado chefe da 4.:1 Repnrtiçâo
da 2. a Direcção Goral dõste Ministério. o coronel, na situação de reserva,
Artur José de Almeida.
(Anotada

polo T'rlbunal

do Contns om 8 do Sotembro

do ln39),

Ministério da Guerra - 2,' Direcção Geral- 2.' Repartição
Tenente de engenharia,
da direcção do serviço de obras
o propriedades
militares do govêrno militar do Lisboa,
José Carlos de Arantos e Oliveira.
Mir.istério da Guel'r~ - 3.· Di"ecção Ge"al- 3." Repartição
da bataria de artilharia do defesa móvol de costa
n. o 4, Eliseu José Pinto Vilas Boas.

Capitão,

2.' região militar - Qua,·tel general

Tenente
do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, do distrito do recrutamento
o reserva n.? 19,
António José da Costa Campos, 1H11'U os ofeitos do
§ 5.° do artigo 43.0 do decreto n." 17:378, do 27 do
Setombro de 1\:)20, modificado pelo artigo 1.0 do decreto 11.° 19:175, de 27 do Dezembro do 1030.
Regimento de infantaria

n. o I

prática

Capitão de infantaria,
da escola
nio Teixoira Monteiro,

da arma,

Antó-

Direcção da Arma de Artilharia
2," Repartição

Major

de artilharia,

da escola

prática

da arma,

Emídio

Duarte Cadima.
Bataria de artilharla

de defesa móvel de costa n. o 2

Aspirante a oficial miliciano do artilharia,
licenciado, do
regimento
de artilharia ligeira 11.0 5, Renato de Sousa
Paz, por pedir.
Direcção da Arma de Cavalaria
Tenento coronol, do regimento
dos Reis Silva Barbosa.

do cnvalarin

D.O

7, Vital

2." Série
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Regimento de cavalaria n.· 6

Comandante, interino, o tenente-coronel de cavalaria, com
o curso do estado maior, dos serviços cartográficos
do exército, José ele Sá Nogueira.
Regimento de cavalaria n.O 7

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da
direcção da arma, Alfredo Narciso de Sousa.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
3.° grupo

Alferes elo serviço de administrução militar, ela 2.:1companhia de administração
militar, Luiz Tavares dos
Santos.
Batalhão de pontoneiros

Alferes do serviço de administração
militar, suprannmerúrio, da La companhia de administrução militar, Fernando ele Matos Ferreira.
Base aérea de Sintra
Centro de instrução

e treino

de pilotosa-viadores

milicianos

Director, o capitão de aercnúutica, da base aérea de
Ota, Carlos Círiaco Ferreira da Silva.
Base aérea de Tancos

Tenente do serviço do administrnção
militar, do batalhão de pontoneiros, Carlos Alberto Sanches de Miranda Castro Guedes Dias.
•
Direcção do Serviço de Administração Militar

Maj 01' do serviço do administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral dõsto Ministério, Carlos
David dos Santos, por pedir.

Por podaria

de 2 do corrente mês:

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Uajor

4. a

do corpo do estado maior, do quartel general da
região militar, J úlio ~Hrio da Silva Nascimento.
Batalhão independente de infantaria

n. o 24

Aspirrm to a oficial miliciano, licenciado, do regimento de
infantaria n." 12, l~Juardo Correia Machado, por pedir.

ORDE~[ DO EXÉRCITO N.o 12

600

Batalhão independente

de infantaria

2." Série

n. o 25

Capitão, do regimento
de infantaria
n." 4, Manuel Joaquim da Trindade.
Alferes
chefe de banda de música, do regimento
de
infantaria
n. o 13, Hipólito Antunes Gomes.
Companhia disciplinar

Tenente, do regimento
Ricardo.
Distrito

de Penamacor

de infantaria

de recrutamento

Adj unto, o tenente, na situação
Oarvalho Sampaio.
GI'UPOde artllharia

Tenente, do regimento
Faro Valadas.

e reserva n.· 6

do reserva,

António

de

pesada n.O I

de artilharia

Escola Prática

n.? 17, Manuel João

do costa n.? 2, Jorge

de Cavalaria

Capitãís : do regimento
de cavalaria n.? 3, Manuel Ferreira Peixoto da Silva e, elo regimento
de cavalaria
n.? G, Amadeu de Santo And1'6 Pereira.
Regimento de cavalaria

n. o 2

~Ia.ior, elo regimento
de cavalaria 11.° 4, Carlos Tavares
Afonso dos Santos,
sem dispêndio
para a Fazenda
Nacional.
Base aérea de Sintra
Centro de instrução

e treino

de pilotos-aviadores

milicianos

Aspirantes
a oficial milicianos:
do regimento
do infantaria n.? 10, Floriano Lopes Gagean e, do regimento
de infantaria
n.? 21, António Crespo Simões do Carvalho.
P01'

portarias
Ministério

de 7 do corrente mês:
da Guerra-I.'

Direcção Geral

Exonerado
do cargo de njudunte general
borto Guerreiro
Peixoto o Cunha.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

o general

om 13 do SotolUbro

Al-

do 1930).

Ajudante general, o general Josó Alberto da Silva Basto,
ficando exonerado
do cargo do director da arma de
artilhari a.
(Vlsndn polo Tribunal do Contns, com n anotação
do II:iO se rem
devíücs emuluuicn tus , nos Lormos do decreto n.? 22::!57).

2.' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

Govérno militar

de Lisboa

Governador militar, o genoral Alberto
xoto e Cunha.
Por portarias
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Guerreiro

Pei-

de 9 do corrente mês:

Exonerado do sub-director do Instituto Profissional
Pupilos dos Exércitos de Torra e Mar o coronol
engenharia Jaimo Eduardo dos Santos Paiva, por
transitado para a situação do reserva por portaria
1G de Maio de Hl38.
(Anotada

polo 'I'rfbunal

do Coutas

om 15 de Sotembro

dos
de
ter
de

d e 1939).

Nomeado sub-director do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terrn o Mar o tononte-coronel, do regimento de infantaria n.? 11, Henrique dos
Santos Nogueira.
(Visada
vídos

polo Tr-lbu nnl do Contns, com fi anotação do serom doemolumentos,
110S termos
do doccoto 11.0 22:257).

Manutenção

Militar

Capit~io do serviço do adminis tração militar, da 3. a Repartição da 2.a Direcção Geral dôste :\linistério, Ernesto Gustavo de Arruda, para preenchimento da vaga
existente para comploto do quadro no lugar do quo
trata o quadro anexo ao decreto n. o 18:0í 4, do) 1 de
Março do 1930, no que se refere a sucursais, om Evora,
nos termos do artigo 110. do regulamento da Manutenção Militar.
Tenentt' do serviço de administração militar, do grupo
de artilharia a cavulo n.? 2, Manuel Ribeiro da Cunha,
para preenchimento da Yuga existente para completo
do quadro no lugar de quo trata o quadro 1\110XO ao
decreto n.? 18:074, de 11 de Março do 1930, no quo
se refere a serviços comerciais, nos termos (lo artigo 110.0 do rogulamento da Manutenção Militar,
U

(Visadas p elu Trfbunal
vídos amulunu-u tos,

Ministério

da Guerra-

do Cuntu8, com a ano t aç'lo ele serem
termos do decreto 11.0 22:257).

do-

1I0S

2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitão do serviço do administrnção
militar, do regimonto do cavalaria n. o 9, JOSÓ Nunes Gregório, para
os efeitos do § 3.0 do artigo 44.0 do decreto n.? 17:378,
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de 27 de Setembro de 1029, modificado pelo decreto
n.? 19:175, de 27 do Dezembro do 1930.
Direcção da Arma de Infantaria

Capitâo , do regimento de infantaria n.? 5, José Vitorino
Pavia de Magalhãis.
Regimento de infantaria

n.O 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, licenciado, da L." companhia de administração militar, Minorvino Mendes de Magalhãis Taborda.
n. ° 13

Regimento de infantaria

Aspirante a oficial miliciano do serviço do administração
militar, licenciado, da L." companhia de administração
militar, Aníbal Simões Pedro.
Regimento de infantaria

n.O 20

Major, do regimento de infantaria n.? 10, José da Costa
Figueiredo.
Escola Prática de Cavalaria

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 6, Mário Rodolfo
Revisioni Ramires.
Regimento de cavalaria n.O 6

Capitão de cavalaria, da escola prática da arma, José
Cardoso Martins do Meneses.
Regimento de telegrafistas

Tonento de engenharia, da escola prática da arma, Horácio José de Sá Viana Rebt.\lo, por pedir.
Brigada n.> 3 de caminhos de ferro

Alferes miliciano, licenciado, do regimento de artilharia
de costa n.? 2, António Gonçalves Ferreira.

Por portarias

ele 16 do corrente

mês:

Exonerado do subalterno do corpo de alunos da Escola
do Exército o capitão do infantaria Jaime l\Iartinho
Ferreira Leal, por ter sido promovido a major por
portaria de 9 de Setem 11'0 do 1939.
(Anotada

1'010 TrIbunal

do Contas

em 22 do Setembro

do lS9~).

2.' Série
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Nomeado subalterno
do corpo do alunos da Escola do
Exército
o tenente, do batalhão de caçadores n. o 5r
Mário Emílio Bertrand.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de não serem
dovidos emolumentos,
nos termos do decreto n,? 22:257).

Ministério

da Guerra - 2." Direcção Geral-

4.' Repartição

Tenente-coronel
de cavalaria, no quadro
nio }Iário do Campos Soares.

da arma, Antó-

2.' região militar - Quartel general

Comandante
da formação do comando, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército, no quadro,
Manuel de Matos.
Quadro da arma de infantaria

Tenentes:
do regimento
de infantaria
n. o 10, Francisco.
António
Pires Barata
e, do batalhão
de caçadores
n.? 5, Augusto Manuel das Neves.
Regimento de infantaria

n.O 3

Aspirante
a oficial miliciano
médico,
licenciado,
da
1. a companhia de saúde, Carlos Leitão de Carvalho.
Regimento de infantaria

n. o 8

Aspiranto
a oficial miliciano
médico,
licenciado,
da
1. a companhia de saúde, António Manuel Duarte Mendes.
Regimento de infantaria

Capitão
de infantaria,
110
Areosa Correia da Cruz.
Aspirante
a oficial miliciano
militar, licenciado, da 2. a
militar, Alexandre
Jorge

n. o 20

quadro

ela arma,

António

do serviço de administração
companhia de administração
Ferreira
G onçalves.

Batalhão de caçadores n.O 3

Aspirante
militar
militar:

a oficial miliciano do serviço de administração
licenciado, da 1.:1 companhia de administração
}Ianuel de Barros Gil Mata.
Distrito

Adjunto,
vens.

o tenente,

de recrutamento

na situação

e reserva

n.O I

de reserva,

Júlio

Este-
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Quadro da arma de artilharia

Tenentes: do grupo de artilharia pesada n. o 2, Carolino
Eduardo Ferreira do Nascimento e, do grupo de artilharia contra aeronaves, Eurico de Oliveira Pinto,
Joaquim de Avelal' Santos e Joaquim Teixeira 'relo.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, da
3. a companhia de saúde, Alberto Xavier da Cunha
Campos de Oliveira.
Regimento de cavalaria n.· 2

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Miguel António do Carmo de Paiva Oouceiro.
Escola Prática de Engenharia

Alferes, do batalhão de pontonoiros, Joaquim da Luz
Cunha e José João Henrique de Sales Grade.
Quadro da arma de engenharia

Tenentes: do regimento de sapadores de caminhos ele
ferro, Júlio Manuel Pereira e, elo regimento ele telegrafistas, Luiz Maria ela Câmara Pina.

P01'

portaria de 23 do corrente mês:
1.' região militar - Quartel general

Comandante interino ela formação do comando, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do exército, adjunto,
José Soares.
Subalterno da formação do comando, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do exército, adjunto, Carlos
Sampaio.
4.' região militar - Quartel general

Comandante da formação do comando, o capitão ele cavalaria, em disponibilidade, Clemente José Juncal.
Regimento de infantaria

n.· II

Sogundo comandante, o tenonto-coronol
do distrito do recrutamento e reserva
Albino Douwens.

de infantaria,
11, António

11.0
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Regimento de infantaria

Capitão, do regimento
reira Reimão.

n.O 18

de infantaria

Batalhão independente
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n." 13, Alberto

de infantaria

Mo-

n.O 24

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, do regimento
de infantaria n." 1, Ernesto IIintze Ribeiro.
Batalhão de caçadores

n. ° 5

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
do batalhão
independente
de infantaria
n.? 25, Sebastião Gustavo
Rodrigues.
Regimento de artllharla

Aspirante
militar,
militar,

ligeira

n. ° 3

a oficial miliciano do serviço de administração
licenciado,
da 3." companhia de administração
Emídio Lopes.
Grupo de artilharia

pesada n.O 2

Alferes elo quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da La Repartição
da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Francisco Mendes Gomes.
Direcção da Arma de Cavalaria

Chefe da La Repartição,
O tenente-coronel
de cavalaria
Carlos Duarte de Mascarenhas
de Meneses.
Regimento de cavalaria

Capitão de cavalaria,
com o curso
direcção ela arma, Joüo da Cunha
Tenente veterinário,
do regimento
n.? 1, António Martins de Sousa

n. ° 8

do estado maior, da
Baptista.
de artilharia
ligeira
Júnior.

Base aérea de Sintra

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do rezimento de infantaria n.? 17, João da Silva.
I:>

Supranumerário

Tonente farmacêutico,
do hospital militar da guarnição
de Viana do Castelo, Santos Parreira
da Conceição.
Depósito geral de material

veterinário

e siderotécnico

Chefo interino, o capitão miliciano veterinário,
do extinto
quadro especial, da Direcção do Serviço Veterinário
Militar, Frederico
Gr auate Leal 'I'orros.
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de 29 do corrente mês,'

Distrito

de recrutamento

Sub-chefe, o tenente-coronel
arma, Mário Nogueira.
Distrito

e reserva

n. o 14

de infantaria,

de recrutamento

e reserva

no quadro da

n. o 20

Sub-chefe, O tenente-coronel di' infantaria, do distrito de
recrutamento e reserva n.? 14, António Eduardo Cabral e Castro.
Direcção

da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, tirocinado, do regimento de artilharia ligeira n.? 6, Luiz Monteiro Nunes da Ponte.
3. n inspecção de artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, no quadro da arma,
Anacleto Domingues dos Santos.
.
Escola Prática

de Artilharia

Segundo comandante, o tenento-coronel de artilharia,
quadro da arma, Ricardo Moreira do Amaral.
Regimento de artilharia

ligeira

no

n.O 5

Comandante, o coronel de artilharia, no quadro da arma,
Augusto Gonçalves Pereira de Barros.
Batalhão de pontoneiros

Capitão de engenharia, no quadro
Jorge Gomes da Silva.

Por portartas

da arma, Eduardo

de 30 do corrente mês,'

Direcção da Arma de Artilharia

Adjunto da L." Repartição , o major, do regimento
artilharia ligeira n." 2, Afonso Jorge de Aguiar.
Regimento de cavalaria

de

n. o 4

Capitão veterinário, do regimento de sapadores mineiros,
João Esteves Gonçalves Calado.
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Direcção da Arma de Engenharia

Chefe interino da 2.:1 Repartição,
o major, do regimento
de telegrafistas,
Alfredo de Almeida Carvalho.
Capitão de engenharia, da inspecção das tropas de comunicação, Caetano Maria da Cunha Reis.
Regimento de sapadores mineiros

Alferes veterinário, do regimento
Rios Nunes Salvador.

de cavalaria

n. o 4, Artur

Regimento de telegrafistas

Major de engenharia,
adido, professor
fissional dos Pupilos dos Exércitos
Eugénio António Duro Xavier, para
nea a) do artigo 45.0 do decreto n.?
Setembro
de 1929, modificado pelo
creto n.? 19:175, de 27 de Dezembro

do Instituto Prode Terra e Mar,
os efeitos da alí17:378, do 27 de
artigo LOdo dede 1930.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I,a

Repartição

Por portaria de 8 de Junho do corrente ano:
(Visada pelo 'I'rlbunnl do Contas em 13 de Sotombro do 1~30.
SAo devidos omolumontos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Nomeado professor
interino da 29. a cadeira da Escola
do Exército o capitão de aeronáutica
Humberto Pais
Martins dos Santos, nos tormos do artigo 23.0 do regulamento para o provimento
dos lugares da magistério da mesma Escola, aprovado e põsto em execução
pelo decreto n.? 13:764, de 13 de Junho de 1927, e
elo artigo 2.0 do decreto n, o 2G:341, de 7 de Fevereiro
de 1936.

Por portaria de 3 de Agosto findo:
(Visada polo 'I'r-íbuna l do Contas om 23 do Agosto do 1039. Silo
devídus nmulumun tos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Nomeado professor adjunto da ~.a cadeira da Escola do
Exército, nos termos dos artigos 21.° e 22.° do regulamento para o provimento
elos lugares do magistério
ela mesma Escola, aprovado e pôsto em execução pelo
decreto n." 13:7G4:, de 13 de Junho de 1927, o capitão
de engenharia
Luiz J 056 de Avelar Machado Veiga da
Cunha.
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de 10 de Agosto findo :

(VJsa<la pelo Tribunal do Contas om 25 do Agosto do ln30. São
devidos omolumuru os, 1I0::; termos do decreto n.? 22:257).

Nomeados, provisõriamcn te, pura os cargos de professores adjuntos do grupo das 22.a, 26.a e 27.a cadeiras
da Escola do Exército,
nos tormos dos artigos 21.0
e 22.° do decreto n.? 13:764" de 13 de Junho de 1927,
e do artigo 5.° do decreto n." 29:155, de 19 de Novombro de 1938, os capitãis de engenharia
Joaquim
Guarda Antunes e António de Arantcs e Oliveira.

Por portarlas

de 31 de ..:lgosto .findo:

(Visadas polo Trihunal
do Contas ern 15 <10 Setembro do 1~3!l.
São devidos omotumoatos,
nos termos do decreto n,o 22:257).

Nomeados
do Exército,

instrutores
das cadeirus de tática da Escola
adiante indicadas, durante o ano lectivo do
1939-1940, nos termos do n.? 6.° do artigo 10.° do
decreto
n.? 12:70-i, com as rectificações
do decreto
n.? 13:657,
de 25 de Outubro
do 1926, o alterações
constantes
do decreto n.? 18:883, de 27 de Setembro do
1930, o nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 26:341,
de 7 de Fevereiro
de 193G, os seguintes oficiais:
Instrutor

da

to»

cadeira:

Capitão do serviço de administração
mando da Palma Graça.

militar

José

Ar-

Instrutor da 12.a cadeira:
Capitão
do cavalaria,
com o curso
António Maria Moira e Cruz.

elo estado

mnior,

Instrutor da 13. a cadeira:
Tenente de engenharia
gueirodo.

João

Correia

de )Ingalhãcs

Fi-

Inst rut 01' da 14. a ctule ira :
Capitão

do artilharia

Instrutor
Capitão

da

15.a

do cavalaria

JOHó Vitorino

Branco.

cadeira:
João

Angusto

Azinhais

Instrutor da 16. a cadeiru :
do infantaria António dos Santos.

Tenente

de ~I<\lo.
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Nomeados instrutores do gimnástica o esgrima da Escola
do Exército, duranto o ano lectivo de 1939-19,*0, nos
termos do n.? 10.° do artigo 10.° do docreto n.? 12:704,
com as rectificações
do decreto n." 13:657, de 25 de
Outubro de 1926, al torado pelo decreto n." 18:883, de
27 de Setembro de 1930, e nos termos do artigo 2.° do
decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, os seguintes oficiais:
Capitão de infantaria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso,
tenente elo infantaria Raúl Cordeiro Pereira do Castro
e tenente de artilharia Carlos Vidal do Campos Andrada.
X omcado para exercer o cargo de assistente do Laboratório Químico da Escola do Exército, durante o ano
lectivo de 1939-1940, nos termos do n." 11.° do artigo 10.° elo decreto n.? 12:70,1" com as rectificações do
decreto n. ° 13:657, de 25 de Outubro de 1926, alterado pelo decreto n.? 18:883, de 27 de Setembro de
1930, e nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 28:341,
elo 7 do Fevereiro do 1936, o capitão do artilharia João
Carlos Tavares Ferreira da Cunha.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por p01-tm-ias de 28 de Agosto findo:
Nomeado o capitão de infantaria Fernando Rosendo Tavares Dias assistonte do estudos, interino, do Colégio Militar nos termos do artigo 114.° do decreto
n.? 18:608,' de 14 de Julho de 1930, o artigo 2.° do
decreto n.? 26:341 de 7 de Fevereiro de 1936.
(Vlsnda polo Tribunal do Contos om 1.3 da Setembro da 1939.
Sã o davído s emolumontos, IIOS termos do docroto n.? 22:257)_

Exonerado do lugar de assistente de estudos do Colégio
)Iilitar o capitão do artilharia Ilildeberto António
Botelho de "Medeiros, por ter sido nomeado professor
provisório do 6.° grupo do disciplinas do mesmo Colégio por portaria do 2 do Novombro do 1936.
(Anotado pelo Tribunol

do Contas

om 21 do Sotombro

do 1939).

No~eados por urgente .c~nve~iôncia ele serviço, reconhecida por despacho ministerial do 26 de Agosto findo,
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os capitãis do infantaria Álvaro de La Cruz Quesada
Mendes e Afonso Jaime do Bivar Moreira de Brito
Velho da Costa, assistentes de ostudos, interinos, do
Colégio Militar, nos termos do artigo 114. ° do decreto
n." 18:608, de 14 de Julho de 1030, e artigo 2.° do
decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Sotombro de H)3~. !'ião
devidos emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Por portaria

de 2 do corrente mês:

(Anotada

polo Trlbuual

do Contas cm 18 do Sotombro

do 1~3~).

0

Exonerado do lugar de professor efectivo do 7. grupo
de disciplinas do Instituto Feminino de Educação e
Trabalho, nos termos do artigo 59.0 do decreto
n.? 18:879, do 25 de Setembro de 1930, o capitão do
serviço de administracão
militar Noy Pompílio da
Veiga Mata, o qual deixou de exercer as respectivas
funções em 1 de Setembro do ano findo.

pOJ' portaria de 4 do corrente

mês:

(Visada pelo 'I'rlbunnl do Contas cm 20 <lo Sotombro do 1n3~.
São devidos emolumentos,
nos tormos do ducroto n.? 22:257).

Nomeados professores provisórios dos grupos de disciplinas do Colégio Militar, quo lhes vão indicados, nos
tormos dos artigos 74.0 e 93.0 do rogulamonto
literário
do mesmo Colégio, aprovado por decreto n.? 18:G08, de
14 do Julho de 1030, os seguintes oficiais:
1.0 grupo-capitiIo

de infantaria José Maria Caeiro.

2.0 grupo - capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército José Maria do Lemos.
3.0 grupo c=-capitãis: de artilharia, José Augusto Vieira
da Fonseca Júnior e, na situação do reserva, J orgo
Abílio da Voiga Magalhãis,
o tenente do engenharia
Henry Dumont Nosbitt.
5. o grupo - capitão de artilharia António Vicente Toixeira. '
7.0 grupo - capitão do engenharia Manuol da Coucoição
Gomes o tenonto do artilharia António do Carmo
Dantas.
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8.0 grupo - capitãis: de engenharia Luiz Maria Bastos
de Carvalho e de artilharia José da Cruz :\fota Júnior.
9. o grupo- capitão de cavalaria Carlos Afonso de Azevedo Cruz Ohaby,

VI-

AUMENTOS

Ministério

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Concedidas as vantagens do que trata o decreto
n.? 20:2.:1,7, 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 sõbre o sôtdo :
P01'

portaria de 18 do corrente mês:
(Visada pejo Tribunal de Contas em 25 de Sotembro de 1939. São
davldos emolumentos,
nos terID08 do decreto n.? 22:251).

Administração militar - capitão, adido, ,em serviço na
sucursal da Manutenção :\filitar em Evora, Ernesto
Gustavo de Arruda, nos termos do artigo 10.0 do
decreto-lei n. o 28:403, de 31 do Dezembro de 1937,
desde 5 de Setembro de 1939..

VII-

Ministério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 30 do corrente inê«:
Louvado o conornl Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha
pela superior inteligência o inexcedível lealdade com
que de 'emponhou o cargo do, ajudante general, onde
manifestou muita competência e saber e evidenciou
mais uma vez not.tyeis qnulidades de bom senso o
muita dedicação pelo serviço público.
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VIII-

DECLARAÇOES

Ministério

N.o 12

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

2.' Série

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tondo sido agraciado pela segunda voz com a Modalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da •
Cruz Vermelha o primeiro cabo condutor, n.? 271, da
3. a secção da companhia de trem hipomóvel , António
da Costa Leitão, é-lhe pormitido usar o n.? 2 na fivela
da referida medalha.
Ministério

da Guerra _I.a Oirecção

Geral-I.a

Repartição

2) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo Govêrno
Espanhol com a Cruz de Mérito Militar com distintivo
branco, 3. a classe, o então coronol de artilharia Anacloto
Domingues dos Santos, é-lho permitido, em conformidade
com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê o usar as respectivas
insignias.
3) Declara-se que, tendo sido agraciados pelo Govêrno
Espanhol com a Cruz Roja dol Mérito Militar e Medalha
de la Campana os oficiais a seguir designados, é-lhes
permitido, em conformidade com as disposições do regulamento <las Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês
o usar as respectivas insignias:
General Raúl Augusto Esteves.
Infantaria

Tenentes: Luiz Maria de Santana Pereira, João Toscano,
Arnaldo Schulz e Amadeu Soares Pereira.
Artilharia

Coronel Anacleto Dominguos dos Santos, actualmente
brigadeiro.
Major .Toão da Costa Teixeira Pinto.
Capitão José Roberto Raposo Pessoa.
Tenentes: João Lídío Ferreira, Antero Cavaleiro, H.aúl
Simões Cabrita e J O~lO Soares Vítor de Sousa Vairinho.
Cavalaria

Tenente-corone
Castro.

Francisco José da Fonseca Coutinho de
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Engenharia
Capitão
Tenente

Mário Melo do Oliveira
Ronato

Vitório

Serafim

Costa.
de Assis.

Aero náutica
Coronel António de Sousa Maia.
Capitão Venâncio Augusto Deslandes.
Tenente J oão Baptista Peral Fernandes.
Serviço de administração
Major

José

Gomes

Ferreira

Soares

militar
de Mesquita.

4) Declara-se
<luo, tendo sido agraciado pelo Go vêrno
Espanhol
com a Cruz Laureada
de S. Fernando,
colectiva, o major médico Américo Pinto da Rocha, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições
do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e
118ar o respectivo distintivo.
5) Declara-se
que, tendo sido agraciados pelo Govêrno
Espanhol
com a Cruz de Guerra e Medalha de la Campaüa os oficiais a seguir designados,
é-lhes permitido,
em conformidade
com as disposições do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas mercês e usar as
respectivas
insígnias:
Artilharia
Capitãis:
J oão dos Santos Marques, José Simplicio Virgolino e José Cândido Roma de Lemos Puga.
Tenente João Horta Galvão Ferreira
Lima.
Alfores Napoleão Pita Moira de Amorim.
Médico
Major

Tenente

Américo

Pinto

da Rocha.

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar
Francisco
António Milho da Rosa.

6) Declara-se quo, tendo sido agraciados pelo Govêrno
Espanhol
com a Cruz de Guerra e Medalha de la Campana os oficiais a seguir designados,
é-lhes permitido,
em conformidade
com as disposições do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas mercês e usar as
respectivas
insignias:
Alferos milicianos
de cavalaria:
Cláudio Emílio Pinto
Correia Mandes e António de Sousa Holstein Bock.
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a oficial miliciano de infantaria
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Abraam Be-

7) Declara-se quo por decreto de 23 de Janeiro último, publicado no Diário do Govêrno n.? 194, 2.:1 série, de 21 de Agosto findo, foi agraciado com o grau de
grande oficial da Ordem Militar do Aviz o coronel, na
situação de reserva, João Rodrigues de Sequeira Júnior.
8) Declara-se que por decreto de 25 de Janeiro último, publicado no Diário do Gocêrno n. o 200, 2. a série,
de 28 de Agosto findo, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem Militar de Aviz o major médico
Manuel Pinto.
9) Declara-se que por decreto de 25 de Janeiro último, publicado no Diário elo Govêrno n. o 194, 2. a série,
de 21 de Agosto findo, foram agraciados com os graus
da Ordem a seguir designados os seguintes oficiais:
Ordem Militar

de Aviz

Oficiai

Capitão, na situação de reserva, José Maria Pereira.
Cavaleiro

Tenentes: de cavalaria Amândio Manuel Pascoal Rodrigues e, na situação de reserva, José Alfredo da Fonseca.
10) Declara-se que por decretos de 25 de Janeiro último, publicados no Diário do Govêrno n. o 215, 2. a série,
de 14 do corrente mês, foram agraciados com o grau do
cavaleiro da Ordem Militar de Aviz os tenentes de infantaria João Damascono da Silva Couto o JOflOde Sonsa
Machado.
11) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 do
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Govêrno militar de Lisboa
Casa de reclusão

Capitão de infantaria Ângelo Vítor da Silva Laffont.
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2." brigada de cavalaria - Quartel General

:\lajor de cavalaria, com o curso do estado maior, Humberto de Luna da Oosta Freire e Oliveira.
Batalhão de caçadores

n. o 7

Tenente Raúl Diniz Abrantes.
Batalhão de metralhadoras

Capitão

n. o 3

médico João da Maia Romão.
Grupo independente de artilharia

de montanha

n.v

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
António Teixeira.
Regimento de cavalaria

15

do exército

n.O 4

Tenente Artur Duarte Franco.
Regimento de cavalaria

n.O 7

:\Iajor Inácio Caldeira Risques Pereira.
Escola Prática

Capitão

de Administração

Militar

Eduardo Rodrigues Neto de Almeida.
Medalha de prata
Batalhão de caçadores

n. o 7

Tenente Otto Hoffmann von Hafe.
Guarda fiscal

Tenente módico Luiz António de Sá Macias Teixeira.
12) Declara-se que, tendo sido agraciados pelo Govêrno Espanhol com a Cruz de Guerra e Medalha de la
Oampana os sargentos e furrióís a seguir designados,
é-lhes permitido, em coníorrnidado com as disposições do
regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas
mercês e usar as respectivas insignias:
Infantaria

Primeiro sargento cadete Pedro de Barcelos, primeiro
sargento António Inácio Subtil, segundo sargento António de Almeida Francês e furriel Serafim Setil.
Artilharia

Furriéís

Abílio Amorim Campos o Domingos André.
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Aeronáutica

Segundo sargento mecânico António Ramos e furriel
J oão Luiz Flores de Barros.
13) Declara-se que, tendo sido agraciados pelo GoEspauhol com a Cruz de Mérito Militar, com distintivo branco de LU classe, e Medalha de la Campaíia o
primoiro sargento, do reaimcnto do artilharia ligeira
n. ° 3, João da Graça Caldeira, o fnrriel, do batalhão do
caçadores n.? 5, António Godinho Bordado e o soldado
motorista, do grupo de artilharia pesada n.? 1, António
Miguel Garcia, é-lhos permitido, em conformidade com
as disposições do regulamento das Ordons Portuguesas,
aceitar aquelas mercês e usar as respectivas insígnias.
vêrno

14) Declara-se que, tendo sido agraciados pelo Govôrno Espanhol com a Cruz Roja del Mérito Militar e
Medalha de la Campana os furrióis de aeronáutica Jaime
Pinto Bastos e Teotónio de Morais Caldas, é-lhes permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês e
usar as respectivas insígnias.

--Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

15) Declara-se que os coronéis do corpo do estado
maior, em disponibilidade, Fernando Falcão Pacheco
Mona e, supranumerário,
José Guerreiro de Oliveira
Duarte chegaram à altura para entrar no quadro, respectivamente, em 17 de Julho o 29 do Setombro do corren te ano.
16) Declara-se que o major do corpo do estado maior
J osó Viana Correia Guedes, adjunto técnico da divisão
de topografia e geodesia cartogrútica dos serviços cartográficos do exército, que pela presente Ordem do Exército
ó promovido ao actual põsto, continua a acumular estas
funções com as de professor da Escola Central do Oficiais e as de adjunto do gabinete do major general do
exército, quo desempenhava interinamente e passa a exercer como efectivo.
17) Declara-se que aos majores do corpo do estado
maior Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches, António
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Henriq ues da Silva, José Viana Correia Guedes, Frederico da Costa Lopes da Silva, Celso Mendes de
Magalhãís, Manuel Gomes de Araújo, João Cândido Figueiredo Valente e José da Costa Pereira Estaço de
Sacadura Bote Côrte Real, que pela presente Ordem do
Exército são promovidos ao actual pôs to, oportunamente
será atribuída a respectiva antiguidade.
18) Declara-se que, nos termos do artigo 17.0 do decreto-loi n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, o em
harmonia com o disposto no § 2. o do artigo 6. ° do decreto-lei n,o 28:401, da mosma data, os coronéis do corpo do
estado maior e das diferentes armas, promovidos pela
presente Ordem do Exército ao pôsto do brigadeiro, ficam
neste pósto inscritos nas respectivas escalas pela ordem
a seguir indicada o com a antiguidade que, respectivamonte, lhes vai atribuída:
Infantaria

Henrique de Melo, desde 1 de Janeiro de 1938.
José Tristão do Bettencourt, desde 1 do Janeiro de Hl38.
Luiz José da Mota, desde 1 de Janeiro de 1938.
João Carlos Pires Ferreira Chaves, do corpo do estado
maior, desde 1 de Janeiro de 1938.
Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira, com o curso
do estado maior, desde 1 de Janeiro de 1938.
Joaquim dos Santos Corroia, do corpo do ostado maior,
desde 5 de Fevereiro de 1038.
Ernesto de França Mendes Machado, do corpo do estado
maior, desde 4 do Abril de 1938.
Luiz Sampaio, desde 30 do Janeiro de 1039.
Artilharia

Anacloto Domingues dos Santos, desde 21 de Junho de
1939.
Cavalaria

Abílio de Sousa Namorado, desde 19 de Janeiro de 1938.
Aeron áutica

'reófilo Josó Ribeiro da Fonseca, desde 1 de Janeiro de
1938.
19) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promoviJos pela presente Ordem do Exército, contam a
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antiguidade dos seus actuais postos desde as datas que,
respectivamente, lhos vão indicadas:
Infantaria

Coronéis:
Miguel Francisco da Conceição Santos, desde 10 do
Julho de 1939.
~\Jvaro Pacifico de Oliveira e Sonsa, desde 13 do
Julho de 1939.
Luiz Emílio Ramires e Florontino Coelho Martins,
ambos desde 13 de Julho de 1939.
Leopoldo Gerardo Martins, dosdo 27 de Julho ele
1939.
Tenentes-coronéis:
Alfrodo Fernandes do Oliveira, desde 23 de Junho
de 1939.
Mário Nogueira, desde 13 de Julho de 1939.
Majores:
Eduardo António Santos Pereira e Graciliano Reis
da Silva :\farques, ambos desde 13 de Dezembro
de 1938.
Teodoro Vergllío da Silva Santos, desde 26 de Dezembro do 1938.
Octávio Câmara, desde 25 do Fevereiro de 1939.
Júlio Rodriguos da Silva c Alfredo Ferreira Esteves, ambos desde 6 de Março de 1939.
Francisco José da Silva Santos Júnior, Jaime :\fartinho Ferreira Leal, com o curso do estado maior
José Furtado Henriques e Anacleto Pinto da
Cunha Paiva, todos desde 31 do Março do Hl39.
Joaquim Aureliano Soares da Silva, desdo 27 de
Abril de 1039.
Leonel Neto Lima Vieira, desde 8 do Maio do 1939.
José Maria Correia Cardoso, dosde 22 do Maio de
1939.
Fernando Diniz de Aiala, desde 25 de Maio de 1939.
Alberto Alvim Leal, desde 10 de Julho do 1939.
João Alves Ferreira, desde 27 de Julho de 1\)30.
Capitão Luiz Castelo Lopes, desde 28 de Novembro do
1938.
Artilharia

Coronel Augusto Gonçalves Pereira de Barros. desdo 21
de Junho de 1939.
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Capitão António ele Almeida, desde 29 de Dezembro de
1938.
Alferes António Ribeiro, desele 1 de Novembro ele 1938.
Cavalaría

Tenentes-coronéis:
António Mário de Campos Soares e João Pinto de
Almeida Ribeiro, ambos desde 29 de Julho de
1939.
Cipriano de Castro Martins, desde 4 de Agosto de
1939.
Majores:
J OrLO do Sacramonto :JIonteiro, desde 27 do J anoiro
elo 1939 .
.J oão Gualberto de Barros e Cunha, desde 28 de
Janeiro de 1939.
Tomaz Augusto Salgueiro Fragoso, desdo 20 de
Fevereiro de 1939.
Alberto Faria do "Morais, desde 14 de Março do 1939.
Luiz Figueiredo, desdo 17 de Abril de 1939.
Eurico de Castro Graça Zuzarto, desde 8 de Maio
de 1939.
Jorge Alcide dos Santos Pedreira, desde 22 de Maio
de 1939.
:JIário Rodolfo Revisioni Ramires, desde ó de Junho
de 1939.
:JIanuel Venâncio Deslandes, desde 29 de Julho de
1939.
~Iário Rafael da Cunha, desde 10 de Agosto do 1939.
Capitãis:
Luiz Alberto Filipe Rodrigues, desde 29 de Julho
de 1939.
Lino Vaz Palma Antunes, desde 10 do Agosto de
1939.
Engenharia

Capitão Eduardo Jorge
Setembrc do 1939.

Gomes da Silva, desde 22 de
Aeronáutica

l\Iaj ores:
.
.,
Eugénio Pequíto Caldeira Pires, desde 12 de Abril
de 1938.
Frederico da Conceição Costa, desde 8 de Março
de 1930.
Manuel Moreira Cardoso, desdo 5 de Abril de 1939.
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Médicos
Coronol Manuel Joaquim da Silva Mata Júnior, desde 7
do Agosto de 1039.
Tenente-coronel
João Ferreira da Silva Couto Nobre,
desde 7 de Agosto do Hl30.
Veterinários
Tenente-coronel
Júlio de ::\Iascarenlws
Ruela, desde 24
de Setembro
de 1939.
Capitão AI varo Ilcnriq ues da Silva, desde 3 de Março
de 193U.
Serviço de administração militar
Tenentes-coronéis
Augusto Campilho de Lima Barreto
e Joaquim
Nunes Voiga, ambos desde 14 de Agosto
do 1930.
Quadro dos serviços auxiliares do exército
Capitãis Manuel de Matos e João Moniz de Sá Borges,
ambos dosdo 14 do Agosto de 103~1.
Extinto quadro de oficiais do secretariado
Major Rafael
de 1939.

de Figueiredo

Ministro,

militar

desde

2 de Junho

Extinto quadro auxiliar de artilharia
Capitão António
1939.

Lopes

Farinha,

desde

11 de Agosto

de

20) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Exército n. o 2, La série, de 1924, q ue os
capitãis de infantaria Fernando
Diniz de Aiala, Alberto
Alvim Leal, João Alves Ferreira,
José Esquível, João
Pinto Ribeiro, Salvador Nunes Teixeira, Ernesto Sardinha, Júlio Augusto Valadares
'I'õrres, Fernando
Inácio
Gomes e Jorge Henrique
Nnnes da Silva prestaram
as
})rovas de aptidão para o pôsto imediato, os cinco primeiros em 23 e os restantes
em 26 de Agosto findo,
tendo obtido a classificação
de muito apto o primeiro,
quarto, quinto e décimo e a do apto os restantes.
21) Declara-se
que o capitão de infantaria
Abel do
Sena Raposo, colocado no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terra o Mur por portaria de 10
de Agosto findo, inserta na Ordem do Exército 0.011,
2.a série, do corrente
ano, é professor
provisório
do
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como foi pu-

22) Doclara-se
quo foram nomeados para freqüentar
o curso do comandantes
de batalhão, que teve início na
Escola Prática de Infantaria
em 7 do Agosto findo, os
capitãis do infantaria Artur Augusto Videira, do regimento do infantaria n. ° 40,J OrLO Pereira 'I'avares, profossor da Escola Central de Sargentos,
Vitorino do Serpa
Faria Peres Furtado
Galvão, dos serviços cartográficos
do exército, e Manuel 1~lartins dos Reis, do distrito de
recrutamento
e reserva n." 5.
:33) Declaru-so q 1I0 devo ser considerada
para os ofoitos da alínea «) do § único do artigo 40.1.° do decreto
n." 17:378, do 27 de Setembro
do 1929, alterado pelo
decreto n.? 19:175, do 27 de Dezembro de 1930, a colocação no regimento
de infantaria
n. o 1, do capitão de
infantaria J OSÓ Ribeiro da Fonseca ~Iendonça, professor
ordinário efectivo do Instituto Profissional
dos Pupilos
dos Exércitos
de 'I'orra o :\[ar, o a (IUO se roforo a portaria de 4 de :\1arço de 1938, inserta na Ordem do Etcército n ," 3, 2.a sério, do mesmo ano.
24) Declara-se
que o capitão de infantaria,
em disponibilidade,
António Areosa Correia da Cruz chegou à
altura para entrar no quadro em 7 de Agosto findo.
25) Declara-se
q uo os capitãis milicianos de infantaria, do extinto
quadro
especial,
Sísenando
Vasques
:\facedo e J OrLO Marq ues da Silva, promovidos
a ôste
põsto por portaria do 27 ele Agosto de 1938, insorta na
Ürdem do Exército n." 13, 2.a série, do mesmo ano, contam a antiauidado
do referido põsto desde 1 de Janeiro
O
(le 1938 e não desde 14 de Março, como foi publicado
na decl~;r/l.çüo D) da mencionada
Ordem.
26) Declara-se
que os oficiais de infantaria
a seguir
rucncionados freqüentaram
no corrente ano, com aproveitamento,
na Escola Prática de Infantaria,
o cnrso de
informação de regimento, tendo obtido a classificacão que
lhes vai indicada:

Apto

(t

de.~I'Jllpenh(II'

118

funr,ü(J.~ de oficiul

de h!fol'o

1I1(1~'ão :

Capitãis:
Bartolomeu
Barreiros,
Francisco

da Silva Varela,
José Baptista
Bernardino
Pinheiro de Meireles
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Júnior, José Vitorino Pavia de Magalhãis e Raúl ::\fartins da Costa.
Tenentes:
João Graciano
de Jesus Gomes Almendra,
Armindo
da Purificação
Soares,
Acácio Borges
da
Silva. Otto Offman von Hafe, J arte Miranda de Uorais, J OSÓ Policarpo
Mendes Dias e Luiz Faria Barroso Mariz.
Alferes Aires Fernandes
Martins.
27) Declara-se
que o tenente, do regimento de infantaria n." 12, Abel Jorge Gaspar Franco foi nomeado director da carreira de tiro da Guarda, em substituição do
tenente da mesma unidade João Manuel Gomes, promovido a capitão por portaria de 14 de Agosto findo.
28) Declara-se
que o tenente de infantaria
Henrique
Read Frazão foi nomeado para freqüentar
o curso extraordinário
de comandantes
de companhia. que tem início na Escola Prática de Infantaria
em 1G de Outubro
próximo, devendo o mesmo oficial efectuar a sua apresentação em 15 do mesmo mês na referida Escola.
29) Declara-se
que o tenente de infantaria
J asá Augusto Junqueiro Gonçalves Freitas foi autorizado
a usar
o nome de José Augusto Junqueiro
Gonçalves de Freitas, devendo portanto
ser inscrito nos respectivos
registos com êste nome.
30) Declara-se
que o tonen te de infantaria,
adido, em
no Minlstério
do Interior,
na guarda nacional
republicana,
Sérgio Gatinoau Barrote
da Cruz, deixou
de estar naquela situação om Hl do corrente mês, continuando,
porém, desde a mesma data, na situação dr
adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, nos
tormos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 do
Março de 1927.

serviço

31) Declara-se
que os tenentes de infantaria Sebastião
Duarte da Luz Pernes, António Rodrigues
dos Santos
Júnior, Ivo Guedes da Silva, Manuel JOltO Ricardo, Raúl
da Conceição Gonçalves Bravo, Josó do Pêso e Sousa
Benchímol,
Artur Joaquim
João de Deus Figueiredo,
António, José Duarte e Manuel Afonso Cardoso, freqüentaram, no corrente ano, com aproveitamento,
na Escola
Prática do Infantaria o CUl'SO de sapadores do infantaria.
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32) Declara-se que é José de Barcelos Maia, e não
João de Barcelos Maia, o nome do alferes miliciano de
infantaria, licenciado, do batalhão independente de infantaria n. o 24, quo por portaria de 20 de Julho último,
inserta na Ordem do Exercito n." 11, 2.a série, do corrente ano, passou à situação de oficial miliciano do reserva.
33) Declara-se g ue o tenente-coronel do artilharia, em
disponibilidade, Ricardo Moreira do Amaral chegou à
altura para entrar no quadro em 21 do Junho do corrente
ano.
34) Declara-se que o capitão de artilharia António
Maria Martins Engrácia, que pela Ordem do Exército
n. ° 10, 2. n sério, do corrente uno, foi colocado no quadro
da arma, desempenha as funções de defensor oficioso no
tribunal militar territorial de Viseu desde 5 de Julho do
corrento ano.
35) Declara-se que é Humberto Vieira de Castro e
não Humberto Vieira de Carvalho, o nome do tenente
de artilharia, do regimento do artilharia ligeira n." 5,
constante da declaração 33), inserta na Ordem do Exército n." 11, 2. série, do corrente ano.
11

36) Declara-se que o alferes de artilharia, supranumerário, Nuno Francisco Rogado Quintino chegou il altura para entrar no quadro em 1 de Agosto findo.
37) Declara-se quo o ~lferes_ do artilharia Josó L.opus
Sanches Falcão, promovido a oste posto por portaria de
5 de Agosto findo, inserta na Ordem elo Exército D.O 11,
2. a sério do 26 do mesmo mês, portence ao grupo de
artilharia a cavalo n." 2, e não ao regimento de artilharia do costa n. ° 2, como foi publicado.
38) Declara-se quo deve sorocon~siderado coronol tirocinado nos termos da (letormlllaç'uo lII) da Ordem (lo
Rxérclto 11.0 0, L." sório, de 1928, desde 24 de Agosto
findo não desde 1;), como foi publicado, o então coronel
do ct~·ntlaria A1Jilio de Sousa .ISamorado, a quem se roforo a declaração 37) da Ordem do Exército n. ° 11, 2. a Sório, do corrente ano.
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39) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Exército n.? 2, L." série, de 192-1, que os
majores de cavalaria João do Sacramento
Monteiro, J oüo
Gualberto
de Barros e Cunha, Tomaz Augusto Salgueiro
Fragoso,
Alberto
Faria
de :\Iorais, Lniz Figueiredo,
Eurico de Castro Graça Zuzarte, J orgo Alcide dos Santos Pedreira,
Mário Rodolfo Rovisioni Ramires, Manuel
Venâncio
Deslandes
o l\1ário Rafael da Cunha prestaram como capitãis as proyas especiais do aptidão para
o seu actual posto, os cinco primeiros
em 19 e os restantes em 21 de Agosto findo, tendo obtido a classificação
dA muito apto o primeiro,
quarto, sétimo, oitavo} nono
e décimo e a de apto os restantes.
40) Declara-se
que os capitãís de cavalaria
a seguir
mencionados
foram nomeados
para freqüentar
o curso
de comandantes
de grupo, que torá inicio na Escola Prática de Cavalaria
em 30 de Outubro próximo, pelo que
devom SOl' mandados
apresentar
na referida Escola om
20 do mesmo mês:
.1ngelo de Aguiar
Ferreira,
com o curso do estado
maior, no regimento de cavalaria n.? 7.
Mário Guimarãis Pala, no regimento
de cavalaria D. o 5_
Alfredo
de Castro Antas, no regimento
do cavalaria
n." 4.
Não é nomeado o capitão Luciano Ernesto
da Silva
por o mesmo oficial j{t ter froqüentado o referido curso, a sou podido, no ano oscolar do 1930-1931.

Granate,

41) Declara-se
que o tonento de engenharia,
supranumerário, Mário Pinto da Fonseca Leitão chegou à altura para entrar no respectivo quadro em 22 do corrente
mês.

42) Declara-se,
para os efeitos da detorrninacão VI)
da Ordem do Exército n. o 2, La sério, de 1924, que foi
aprovado nas provas especiais de aptidão para general
em 29 de Agosto findo, com a classificação do apto, sendo-lho aplicável
desde a mesma data a designação
de
coronel tirocinado, nos termos da determinação
III) da
Ordem do Exército n.? 9, La sério, de 1928, o então
coronel de aeronáutica
'I'oófilo ,TOSÓ Ribeiro da. Fonseca.
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43) Declara-se que os oficiais a que se refere a declaração 30) da Ordem elo Exército n." 11, 2.a série, de 26
do Agosto findo, concluíram, no corrente ano, o curso
de neronáutica
para oficiais, nos termos do decreto
n,° 24:849, de 5 de J anoiro de Hl35, e não nos termos
do decreto n.? 28:484, do mesmo mês e ano, como foi
publicado.
44) Declara-se quo o capitão médico, supranumerário,
Norberto Lima Coelho de Magalhãis chegou à altura
para entrar no quadro em 7 de Agosto findo.
45) Declara-se que
Augusto de Azevedo Mondes,
e não Augusto de Azevedo Gomes, o nome do tenente
miliciano médico, da 3. a companhia de saúde, a que se
refere a portaria de 22 de Julho último, inserta na Ordem
do Exército n.? 11, 2.a série, do corrente ano.
é

46) Declara-se que na separata da Lista geral de antiguidade dos oficiais do exército metropolitano
e emp1'egados civis, referida a 30 de Junho último, deve ser anulada na respectiva escala a inscrição do aspirante a oficial
miliciano médico António Augusto da Silva Martins, que
por lapso nela foi indevidamente incluido.
47) Declara-se que, nos termos do artigo 6.° do decreto n.? 18:716, de 2 de Agosto de 1930, foram nomeados para constituir o júri do concurso ordinário para
admissão de alferes veterinários no quadro permanente
do exército, no corrente ano, os seguintes oficiais veterinários:
Presidente, major veterinário António Messias Abade,
director do hospital militar veterinário principal.
Vogais efectivos:
Capitão veterinário ~Iário Augusto da Costa, do
rocimonto de cavalaria n.? 2.
Tcno~to veterinário Mário Cândido de Sousa, chefe
da clínica cirúrgica do hospital militar veterinário principal.
Vogal suplente, tenent~ veterin~rio Arménio de l\fa~os
Pestana Goulão , chefe da clínica de doenças contagiosas do hospital militar veterinário principal.
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48) Declara-se que os oficiais veterinários de que trata
a declaração 46), inserta na Ordem do Exército n. ° 11,
2. a série, do corrente ano, concluíram, com aproveitamento, o curso técnico do 2,° grau, no ano corrente, na
Direcção do Serviço Veterinário Militar, e não no Hospital Militar Veterinário Principal.
49) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, em 'disponibilidade, Pedro Rodrigues Valente chegou à altura para entrar no quadro em 17 de
Julho do corrente ano.
50) Declara-se que desistiu de servir nas colónias, no
corrente ano, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército Francisco José Pelica.
51) Publica-se a lista dos oficiais que, no segundo
quadrimestre do corrente ano, se ofereceram para servir
nas colónias, duranto o mesmo ano, nos termos do decreto
n.? 13:309, de 23 de Março do 1927:
Infantaria

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, Joaquim
Augusto dos Santos Alberto.
Serviço de administração militar

Capitão J osó de Lacerda

da Rosa.

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes Maximino do J esus,
52) Declara-se que frequentaram, com aproveitamento,
no corrente ano, o curso de instrutores de gases, fumos
e lança-chamas, na Escola Prática do Engenharia, os seguintes oficiais:
Infantaria

Capitãis: Joaquim Alberto ele Lara Alogre, António de
Almeida Luz, Caetano Alves Teixeira e Manuel J oaquim da Trindade.
Artilharia

Tenente Francisco Pereira de Lacerda Machado.
Alferes: Tomaz José Bastos Machado, Eduardo Joaquim
Pai da Vida e Santos e Ályaro Josó Duarte dos Penedos.
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Engenharia

Tenentes: J osé Galhardo
Molarinho Carmo.

Ferreira

e António Ferreira

Aeronáutica

Alferes de cavalaria,

adido, Carlos do Pinho Canelhas.
Farmacêutico

Tenente Francisco

de Jesus Góis de Oliveira.

Serviço de administração militar

Alferes Cremildo Pereira Mateus,
53) Declara-se que os oficiais a seguir designados conna Escola de Educação Física do Exército, no
ano escolar de 1938-J 939, os cursos quo lhes vão indicados:
cluírum

Curso de estagiários de educação fisica

Tenentes: de artilharia João José Domingues o Alberto
Feliciano Marques Pereira Júnior.
Curso de instrutores

Capitão de cavalaria
teiro.

de educação fisica

Manuel Hodrigues

Couto Carpin-

Curso de instrutores de esgrima

Tenentes: de infantaria, Mário Jaime de Cerqueira Rocha; de artilharia, Jorge Faro Valadas, Francisco
Germano Correia Dias Costa, Carlos Fanha Vicente
e J asá das Neves Pacheco; do serviço de administração militar, Fausto da Silva Simões e António Manuel
do Nascimento Caçote.
Alferes do serviço de administração
militar Luiz Tavares dos Santos.
54) Declara-se que ficaram suspensos das funções de
serviço desde 25 do corrente mês, nos termos do artigo
170. o do regulamento de disciplina militar, o tenente-coronel, na situação de reserva, Manuel de Jesus Ferreira e o tenente miliciano, na mesma situação, João
Alves de Sousa.
55) Declara-se que o capitão, nu situação de reserva,
Carlos Gomes Fernandes presta serviço na 2." Reparti~ão da 1." Direcção Geral dêste Ministério desde 11 de
Maio do corrente uno.
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56) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Jorge Frederico 'I'órres Velez Caroço deixou de fazer
serviço uo Arquivo Histórico Militar desde 31 de Julho
do corrente ano.
57) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
João Coelho Borges continua na situação de adido, nos
termos do n." 2.° do artigo 50.0 do decreto-lei n.? 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, por se achar desempenhando
o cargo de comissário da polícia de segurança pública
em Angra do Heroísmo.
58) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
João da Conceição Pereira deixou de prestar serviço no
Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Bonedita desde 1 do corrente mês e que o alferes, na mesma
situação, José Bolo Vieira passou a fazer serviço no
mesmo Asilo desde 18 de Agosto findo.
59) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
José dos Santos deixou de comandar a formação do
comando do quartel da 4.1\ região militar, passando a
exercer as funções de adjunto da mesma formação.
60) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Eugénio Quintela faz serviço no quartel general do govêrno militar de Lisboa desde 9 de Abril de 1938.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

3.a Repartiçao

61) Declara-se que não é nomeado para freqüentar a
Escola Central de Sargentos no próximo ano lectivo de
1939-1940, por não satisfazer às condições legais de
admissão, o primeiro sargento do extinto quadro de sargentos do secretariado militar, do Supremo Tribunal
Militar, Luiz Duarte Lanreano, ficando sem efeito, na
parte que lhe diz respeito, a concessão do primeiro adiamento da frequência da mesma Escola, constante da declaração 60) da Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, de
26 de Agosto findo.
62) Declara-se que, por satisfazer às condições legais
de admissão" é nomeado para frequentar a Escola Cen-
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tral de Sargentos, no ano lectivo de 1939-1940, nos
termos do artigo 31.° do decreto n." 22:169, de 2 de
Fevereiro de ]933, o primeiro sargento, da 2.a companhia de saúde, Alberto de Campos Lôbo, e que é excluído da lista dos alunos nomeados para a freqüência
da referida Escola, constante da declaração 58) da Ortiem
do Exército n." 11, 2.a série, de 26 de Agosto findo, o
primeiro sargento, da mesma companhia, José de Matos,
por ser mais moderno do que o primeiro.
63) Declara-se que, por ter ingressado no exército
metropolitano, de regresso de comissão militar nas colónias, é nomeado para freqüentar a Escola Central de
Sargentos, no ano lectivo de 1939-1940, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de
1933, o primeiro sargento, do regimento de infantaria
n.? 17, Armando de Seixas Gomes, e que é excluído da
lista dos alunos nomeados para a freqüência da referida
Escola, constante da declaração 58) da Ordem do Exército n. ° 11, 2.11 série, de 26 de Agosto findo, o primeiro
sargento, do regimento de infantaria n.? 12, José Barroso Boavida, por ser o mais moderno dos nomeados na
sua arma.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

(4) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de Hl37, transitaram para a situa~ão de reserva:
Brigadeiro de artilharia, com o curso do. estado maior,
Vasco Freire Temudo de Vera, 36.0006. Tem 27 anos
de serviço.
Coronol de infantaria João do Nascimento Machado,
36.000;$.
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
Francisco de Passos, 36.000~.
Coronel de cavalaria Artur J osé de Almeida, 36.000:5.
Coronel de cavalaria Francisco Justino Morais Teixeira,
36.00015.
Coronel de cavalaria Francisco de Assis J ara de Carvalho) 36.000:.
Coronel médico Armando Macedo, 36.000~.
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Tenente-coronel de infantaria Anibal da Conceição da
Costa e Silva Pinto dos Santos, 30.000~.
Tenente-coronel do serviço de administração militar AIcíde de Oliveira, 30.000~.
Maj or de aeronáutica Joaquim Sérgio da Silva, 36.145:20.
Tem 2:117 horas e 35 minutos de voo. Êste oficial
está na situação de adido, em serviço no Ministério
das Colónias.
Capitão de infantaria Carlos Mário da Conceição, 15.600t$.
Tem 26 anos de serviço.
Capitão de infantaria Luiz das Dores Santos, 21.600;$.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia João
Caramona, 20.400;1$.
Tenente
de infantaria
Jacinto Gonçalves Godinho,
10.7331540. Tem 23 anos de serviço.
Tenente de infantaria José António Vasco Mascarenhas
Júnior, 11.364$30.
Tenente de infantaria Alberto Tomaz de Faria, 13.023$60.
Tem 27 anos do serviço e 18 períodos.
Tenente de infantaria Francisco José Alvos, 12.8826.
Tem 26 anos de serviço e 44 poríodos. Êsto oficial
não tem direito a pensão emquanto ostiver adido no
Ministério das Colónias.
65) Pensão anual que compete ao oficial a seguir designado, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16. o do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, transitou
para a situação de reserva:
Tenente de infantaria Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, 16.800;$. Tem 1 aumento, 41 anos de serviço
e 12 periodos.
66) Pensões de reforma com que os oficiais ao diante
nomeados transitaram para a Caixa Geral de Aposentações, nos termos do disposto no artigo 15.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro do 1937, segundo o
despacho publicado no Diário do Gooêrno n.? 198, 2.a série, de 25 de Agosto findo:
General, na situação de reserva, Ilamílcar Barcinio Pinto,
pensão anual de 47.0101$60.
General, na situação de reserva, J osé Vicente de Freitas,
pensão anual de 44.635t$20.
General, na situação de r serva, Raúl Olhnpio Boaventura Ferraz, pensão anual de 4J.455;520.
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Coronel de infantaria Francisco Vicente da Silva, pensão
anual de 34.560t!.
Tenente-coronel, na situação de reserva, António Nunes
Rica, pensão anual de 13.386~60.
Capitão, na situação de reserva, Bernardino José Setas,
pensão anual de 15.226;520.
Tenente de infantaria António Paula, pensão anual de
15. 171i$40.
67) Pensões de reforma com que passaram a esta situação os oficiais ao diante nomeados, conforme os despachos da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicados no Diário do Govêrno n.? 224,
2." série, de 25 do corrente mês:
Coronel do corpo do estado maior António J osé Bernardes de Miranda, 37.440~.
Coronel, na situação de reserva, Modesto Coelho Barreto, 30.274t$80.
Coronel, na situação de reserva, Artur J osó da Silva
Pereira, 28.510620.
Coronel, graduado, na situação de reserva, Eduardo Alfredo de Araújo Barbosa, 29.901~.
Capitão do serviço de administração militar António Manuel da Fonseca, 18.426~.
Capitão, na situação de reserva, Lourenço Rodrigues
Saldanha, 11.354540.
Capitão, na situação de reserva, João Lino, 10.396~80.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Baptista ::'Ilarques, 12.860,$70.
68) Declara-se que o tenente de cavalaria Gabriel
Auzusto Gonçalves Braga, a quem pela declaração 65)
da Ordem do Exército n." 11, 2.& série, de 26 de Agosto
findo, foi classificada a pensão de reserva, passou a esta
situação, e não à de reforma.
69) Declara-se quo, nos termos do artigo 3.° do decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria da Conceição Freire Marques para
receber ao abrigo do n. o 1.0, § único do artigo 1.o do
mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, o
capitão na situação de reserva, Artur Marques, internado n~ Casa de Saúde do TelhaI.
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71) Declara-se que, nos termos do decreto n." 24:8.19,
de 5 de Janeiro de H)35, o número de alunos a admitir
na Escola Prática de Aeronáutica, no próximo ano lectivo, é de 12, devendo os documentos dos concorrentes
dar entrada naquela Escola de 13 a 16 de Outubro próximo.
Esta declaração substitue a que sob o n. o '12 foi publicada na Ordem do Etcércüo n.? 11, 2.:1 série, de 26 de
Agosto findo.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

72) Relação dos alunos do Colégio Militar premiados
no ano lectivo de 1938-1939:
Nomos

Por
2.° ano:
N." lU, António
Casais.

Designação
dos prémios

dos alunos

literária

apt icação

Afonso

de Sousa

Ribeiro

3.° ano:
N.' 59, Alexandre de Matos Fernandes Duarte
Silva.
N.' 267, Francisco José Domingues Canhão
~.' 313, Tiago do Nascimento de Sousa Cunha
5.' ano:
N.' 8, Joaquim Miguel de Matos Fernandes
Duarte Silva.
N.' 74, José Manuel Tôrres Grincho ..
N.' 91 João Maria Paulo Varela Gomes
N.' 222, João Rogério Conde Pereira.
6.° ano:
N." 10 , José Augusto da Rocha Simões
N.o 233, Augusto da Fonseca Laje •..

Medalha

de prata.

Medalha

de ouro.

Medalha
Medalha

de ouro.
do ouro.

Medalha

de prata.

Medalha
Medalha
Medalha

de prata.
de prata.
de prata.

Medalha
Medalha

de ouro.
de ouro.

7.° ano:

N." 95, Filipe de Paiva de Castelbranco

Leite
Brandão.
N.o 262, João Miguel Caldeira
de Castro
Freire.
•
N.o 279, José Maria Soares da Costa Alvares
N.o 397, João Francisco
•0

441, Alberto

Lôbo Fialho.

ua Silva Banazol

. .

Prémio pecuniário
de 100$.
Prémio pecuniário
de l00~.
Prémio 8eeuniário
do 10 $.
Prémio pecuniário
de 100$'.
Prémio pecuniário
de 100$.
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Designação
dos prúmíos

Nomos dos alunos

Por aptidão física
2.° (mo:

N.· 120, Gabriel

da Fonseca Dores ...
N.· 248, Luiz Armando da Costa Matos.

Palmas
Louvor.

3.° ano:
N.> 153, Júlio António Jacobety Vieira ...
N.· 135, Fortunato
Manuel Martins Ferrinho

Palmas de ouro
Palma,; de prata.
Louvor.

N.· 59, Alexandre de Matos Fernandes Duarte
Silva.
N.· 313, Tiago do Nascimento de Sousa Cunha

Louvor.

4.° ano:
N." 29-1, Luciano

Palmas

José Vieira

Cunha.
N.· 277, Carlos Alberto

Raposo

Marques

da

de Mendonça

de prata.

de prata.

Louvor.

5.° ano:
N.· 1, João Paulo Robin de Andrade
N.· 38, João Carlos Bispo da Silva Caio
N.· 52, António Luiz Pereira Coutinho . . .
N.· 71, Orlando de Monte Falco Sarmento
Pereira.
N." 74, José Manuel Tôrres Grincho . . ..
N.· 205, Carlos Jorge Black de Vilhena Freire
de Andrade.
N.· 354, José Alberto de Azevedo i\Iavigné de
Miranda Andrade.

Palmas
Louvor.
Louvor.
Louvor

de prata.

Louvor.
Louvor.

Louvor.

7.° ano:
N." 441, Alberto

da Silva Banazol

N.· 262, João Miguel Caldeira
de Castro
Freire.
.
N.· 176, José Manuel Santos Soares de Olívelra,

Prémio pecuniário
de 50$'.
Prémio pecuniário
de 30:9.
Louvor.
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IX-ANÚNCIOS
Direcção 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.? 26:066,
de 19 de Novembro
de 1935, publicado DO Diário do
Gocêrno n.? 268, Ln série, da mesma data, e Ordem do
Exército n. o 12, 1. 9 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 31 de Outubro de
1940 no quadro de oticiais veterinários.
A êste concurso serão admitidos os militares do quadro permanente
e milicianos, no pleno gozo elos seus direitos civis o políticos, prontos da escola de recrutas,
e
os que possuam,
pelo menos, o 1.0 ciclo da Escola
Preparatória
de Oficiais Milicianos ou instrução militar
equivalente
ou superior à escola de recrutas.
Os candidates,
cidadãos portugueses
por nascimento,
devem dirigir os seus requerimentos,
por intermédio das
unidades ou estabelecimentos
militares a que pertençam,
à Direcção
do Serviço Veterinário
Militar, durante
o
prazo do concurso,
instruindo-os
com os seguintes documentos:

1.0 Carta do curso módico veterinário
pela Escola
Superior de Medicina Veterinária
de Lisboa ou de qualquer outra escola estrangeira
da especialidade,
devidamonte categorizada
e revalidada
em harmonia
com o
determinado
na legislação em vigor;
2.0 Certidão do idade pela qual provem não completar trinta anos do idade até 31 de Dezembro
do ano em
que forem abortos os concursos j
3. ° Certificado
do registo policial, conformo o determinado no artigo 22.0 do decreto n.? 15:963, de 18 de
Sotembro de 1028. Aos candidatos
om ofectico serviço
será dispensada
a apresentação
do c rtificado do registo
policial j
4.° Certidão do registo criminal em que provam estar
isentos de culpa;
5. ° Declaração
a quo se refere o artigo LOdo decreto-lei n. o 27 :,003, de 14 de Setembro de 1n36;
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6.0 Quaisquer outros documentos que comprovem a
sua competência profissional e de serviços públicos,
militares ou civis.
Todos os documentos devem dar entrada na Direcção
do Serviço Veterinário Militar até às dezassete horas do
quinto dia depois de encerrado o concurso, podendo a
carta de curso, atendendo à sua importância e possível
extravio, ser entregue pelo candidato, dentro do mesmo
prazo, na referida Direcção.
Os documentos originais poderão ser retirados e substituídos por públicas-formas, depois de conferidas estas
pela Direcção do Serviço Veterinário Militar.
a) Serão excluídos do concurso os candidatos julgados
apenas aptos para o serviço moderado;
b) Serão igualmente excluídos do concurso os candidatos que, tendo sido julgados incapazes do serviço durante
a guerra ou om tempo de paz, em qualquer grau, forem
posteriormente julgados aptos para o serviço militar;
c) Serão admitidos os candidatos que não possuam o
1.o ciclo da Escola Preparatória de Oficiais Milicianos
por não terem sido nomeados para freqüentar o referido
ciclo;
d) Encerrado o concurso e excluídos os concorrentes
que não tenham satisfeito às condições designadas nos
números anteriores, serão publicados no Diário do Gouêrno os nomes dos candidatos admitidos, sendo-lhes
designado o local, dia e hora em que deverão apresentar-se, a fim de serem submetidos ao exame de uma
junta militar de saúde;
e) Os candidatos julgados incapazes e os que faltarem
serão excluídos das proyas de concurso; .
f) As provas que os candidatos ao concurso de alferes
veterinários do quadro permanente do exército têm de
prestar são quatro:
Uma
Uma
Uma
Uma

prova
prova
proya
prova

escrita;
prática;
oral;
de equitação.

Direcção do Serviço Vetorinário Militar, 6 de Setembro de 1939. - O Director, interino, Joa» Henriques
Barroso Tierno, tenente-coronel veterinário,
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Obituário

1920
Janeiro
3192,1,
9Junho
1938
X ovembro 3 -

Tenente miliciano
tas Pimentel.

médico, licenciado,

José de Frei-

Tenente miliciano médico, Iicenciado, José António de Almeida Brandão Vicente de Araújo.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria,
ciado, Raúl Simões da Cruz Ferreira.

licen-

1939
29 - Tenente, reformado, José Luiz da Ooncciç ão Ribas.
Junho
28 - Capitão miliciano médico de reserva José da Silva
Julho
liam os.
9 - Capitão, reformado, .Ioão de Magalhâis Heleno.
Agosto
11- Coronel, reformado, Jorge Pais de Oliveira :JIamode.
»
11- Alferes miliciano do reserva do infantaria António
»
tio Sena Faria e Vasconcelos Azevedo.
»
30 - Teneu te-coronel, na situação de reserva, l\Hrio Cordeiro Ramos.
30 - Major, reformado, Eduardo de Almeida Esteves Figueira.
2 - Tenente, reformado, José Ferreira Simâo.
Setembro
2 -Tenonte
miliciano
médico de reserv-i Arnaldo
»
Abracchcs do Almeida Dias.
4- Capitão, na situação de reserva, José Manue l Chiote.
"»
5 - Capitão médico, no quadro, Manuel Carlos Soare"
Pinto.
7 - Coronel, na situação de reserva, Carlos Lurzel o
Godinho.
»
18 - Capitão, na situação de reserva, Jos é :JIaria Gomei>
Rascâo.
I)

RectlflcaçAo

•• a Ordem do Exército n.> 11, 2.· ,é rie, do corrente ano, p. 553,
1. 29.·, onde se lê: "Ferreira»,
deve ler-se: «i\"ogucir::t».

António de Oliueira
Está conforme.

o

Ajudante

General,

'alazar;

MINI5 TERIO DA GUERRA

Ordem

do Exército
2 .... Série

N.O 13

o

Ministro

23 de Outubro

da Guerra

faz publicar:

I -DECRETOS

Ministério

de 1939

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 do Setembro
do 1928, manda o Govôrno da República Portuguosa,
pelo :\Iinistro da Guerra, conceder a D. Palmira Celeste
Leal da Silva, órf'ã do capitão, reformado, Jfttnucl António da Silva, falecido em 4 do Julbo do corrente ano, o
subsídio monsal no quantitativo
de 140t509.

Ministório da Guerra;:?l
Socretúrio

C:08ta.

de Estado

de Setembro do 19:39.-0 Subda Guorra, Fernando d08 Somtos

(VIsada polo Tribunal
vtdos emolumontos,

do Cont as em 6 de Outubro do 1939. São denos termos do decreto u.o 22:257).

Manda
o Govõrno
da República
Portuguesa,
polo
Ministro da Guorru, conceder,
nos tormos do decreto
n.? 16:070, de 2:> do Setembro do 1928, a D. Henriqueta
Luz do Passos Silva, Maria Beatriz Luz ele Passos Silva
C :'IIaria de Lourdes
Luz de Passos Silva, órfãs (lo alferes (lo extinto (1uadro auxiliar do ougenhuria
lIenriq uo
de Pm;sos Silva, a rovcrsão da cota parto do subsidio
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mensal de 6/$, que percebia seu irmão Mário Fernando
Luz de Passos Sil \'<1, que om 20 de Setembro
do corrente ano completou dozóito anos do idade.
Ministério da Guerra, 28 do Setembro de 193D.- O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Visada pojo Tr-íbunul do Couta. em <I do Outubro <lo Iu:m. riiio
são devidos

eruotuuiemos,

lI-n1UDANçAS

1I0S

tormoa do decreto

u." 22::!;J7).

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

2. a Repartição

Por portarias de 23 de Setembro findo;
Abatido ao efectivo do exórcito o alferes miliciano, licenciado,
do regimento
de infantaria
n.? 10, Carlos
Azevedo l Ienriques, por, em 14 do Agosto último, tor
completado
o tempo de ausência ilegítima necessário
para constituir deserção, em harmonia com o disposto
no artigo 165.0 do Código de Justiça Militar.
(Anotada

pelo Tribunal

do Conlns om 3 do Outubro

do IUSU).

Disponibilidade

Capitão do artilharia,
adido, Carlos de Sousa Gorgulho,
que, de regresso
de comissão civil no Ministério das
Colónias, se apresentou
cm 16 de Setembro de 1939.
(Visada pojo Trtbunal
do Contas, com a nno tação do n30 serem
devidos omolumontos, nos termos do decruto n.? 22:2(7).

Reserva

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, Numa Pompílio Rcsondo Correia, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? ~8AO-i, de
31 de Dezembro ele 1937, por ter atingido o limite de
idade. devendo SOl' considerado
nesta situação desde
4 de julho do 193D.
Capitão, do regimente
do cavalaria n.? 4, César Augusto
Martins de Carvalho,
nos termos da ulínou h) do artigo LOdo decreto-lei n. o ~8:404, do :31 de Dezom bro
do 1937, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela .i unta hospitalar
de inspcccão, devendo SOl' considerado nesta situação dosdo :28 do Ago~to do 1939.
(Vlsndn!o1 polo 'I'r-lbun al de Contas, COIU fi nno tução do uno verem
dovíüos uruoluniou tus, nos termos do docruro 0.° :!:!:257).

2.' Série
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P01' portarias de 30 de Setembro findo:
Demitido do serviço do exército, por o haver requerido,
o tenente de cavalaria, no quadro da arma, João
Baptista Machado, sem direito a ingressar no quadro
de oficiais milicianos da sua arma, nos termos do
TI.O 1.0 do artigo Gl.° da loi n." 1:961, de 1 de Setembro de 1937. devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Setembro de 1939.
(Anotnu3

polo Tribunal

do Contas

om 12 de Outubro

do 1939).

Supranumerário

General, administrador geral do exército, Luiz Augusto
Ferreira Martins, nos termos do § 3.0 do artigo 5.°
do docrcto-Iei 11.° 28:401, de 31 do Dezembro de 1937,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 do
Setembro de 1939.
(Visada 1'010 Tribunal do Contas, com a anotação do não sorom
devidos omolumontos,
nos termos do doere to 11.° 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes

de infantaria, adidos, Eurico da Silva Ataído
Malafaia,
António Sampaio de Azevedo, David dos
Santos, Viriato Lopes das Neves, José IIenriques Gomos de Barros, Augusto Quadros Teles de Sampaio e
Alberto Adcodato Rodrigo, que, de regresso de comissão militar no Miuistório das Colónias, se apresentaram,
o primeiro em 15, o segundo em 18 e os restantes em
25 de Setembro de 19B9, preenchendo vaga no respectivo quadro.
(Visada petc '['rlhuna! de Cont as, com a anotação do não sorom
dovidos umotumont.os, nos termos do decreto n.o 22:257).

Adidos

do batalhão <1ecnçadores 11.° 7, Ivo Guedes da
Silva e alferes, do regimento de infantaria n.? 11,
José Cutela T lixeira Stocklor de Albuquerque, por
tororu sido requisitados para desompenhar comissões
do sorviço de]l!'IHlontes do Minietório das Colónias, o
primeiro nos termos do artigo 4.0 da lei do 31 do
Agosto (lo l!llf) o o segundo nos do artigo 9.° <lo
decreto n. ° l;~::~OU,do ~;) de 1farço do 1927, dovon do
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
28 e 2:3 d' Setembro de 19:39.
rl\'neuto do regimento do cavalaria n.? 7, António Sebastiio Hibeiro de Spiuolu, por ter sido requisitado
Tcncnto,
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para desempenhar uma comissão de serviço dcpcndente do Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Setembro de 1939.
(Anotadas

polo TrJbunal

do Contas

em 12 de Outubro

ele 1930).

Reserva

Coronel, do regimento de infantaria n. o 16, Alberto J osé
Caetano Nunes Freire Quaresma, 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 30 de Setembro de 1930.
Capitão,
do regimento de infantaria n." 4, Henrique
Martins Galvão, nos termos da alínea c) do artigo 1.0
do decreto-lei n, o 28:404, do 31 de Dezembro de H137,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 do
Setombro de 1930.
(VJsndas polo Tribunal de Contas, com a anotn~llo do não serem
devJdos emolumontos,
!lOS tormos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento
do cavalaria n.? 7, João Fernandes, nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.0 do decreto n.? ]2:017, de 2 de
Agosto de 1026, por ter atingido o limite de idado,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de
Setembro de 1030.
(Anotada

P01'

portarias

pelo TrJbunal

do Contas

em 12 do Outubro

do 1030).

de 7 do corrente mês,'
Adido

Tenente, na situação de reserva, António Ramos Paulos,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser cousiderado nesta situnção desde 1 de Outubro de 1039.
(Anotada

1>010TrJlJunal

do Conta.

om 11 do Outubro

do 1039).

Disponibilidade

Capitão do artilharia, adido, Rodrigo Augusto Tavares
de Almeida Ferreira de Freitas, que, de regresso de

2." Série
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comissão civil no Ministério das Colónias,
tou em 25 de Setembro de 1930.

64.7

se apresen-

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação do não sorem
dovidos omolumentos, nos termos do decroto I1.o 22:257).

Reserva

Tenonte do infantaria,
adido, em serviço no Ministério
dus Finunças,
na guarda fiscal, Fernando J osé Lopes,
nos termos da alínea li) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? :?8:4:04:,de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz do serviço activo pela j unta hospitalar
de inspecção,
devendo SOl' considerado
nesta situação
desde 11 de Setembro de 19:39.
(Visada polo Tr-ibunal do Coutas, com a anotação de não serem
duvidas emolumontos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis : do regimento de infantaria n.? 3, António Gonçalves da Silva Aroso Júnior o, do batalhão independente de infantaria
n.? 24:, Veríssimo de Freitas da
Silva, c t0110Ilt(', da ;3." companhia de saúde, Afonso
Henriques da Silva Sonsa 1\1anaçaa, todos milicianos
módicos, licenciados, nos termos do § 3.° do artigo 61.°
tio decreto n.? 1:?:017, de 2 do Agosto do 1926, por
terem atingido o limito de idade, devendo SOl' considerados nesta situação, respectivamente, desde 1 de
Outubro c 30 e 22 de Setembro do 1939.
(Anotada

Por portaria

polo Tribunal

do Contas

em 14 do Outubro

de 19S0).

de 12 do corrente mês:

(Visada polo Tribunal do Contas, com fi anotação do não sorom
duvides omotumcuros,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Disponibilidade

de artilharia,
adido, Acácio Augusto de Seabra
Meudes da Costa, que, de regresso de comissão civil no
Ministério do Comércio e Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral, se apresentou em 10 de Outubro
de 1939.

Capitão

Por pOl'tal'Ílt de 14 elo corrente mês:
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

010

18 do Outubro

do 19S0).

Adido

Capitão, do regimento de artilharia ligeira D.O 3, Rogério de Paiva Cardoso, por ter sido requisitado
pura

2." Série
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desempenhar
uma comissão de serviço
Ministério das Colónias, nos termos do
decreto n.? 13:309, de 23 do nIar~o do
ser considerado
nesta situação desde
de 1939.

dependente
do
artigo 31.0 do
1037, devendo
11 do Outubro

111- PROMOÇOES
Ministério da Guerra - I.fi Direcção

Geral - 2.

Repartiç~o

a

Por portarias de 30 de Setembro findo:
(VIsadas polo Tribunal do Contas, com a :lnotn~1to de serem devidos omolumoutos,
nos termos do decreto H,O 22:257).

Escola Prática de Infantaria

Major,

o capitão

do infantaria

João Pinto

Ribeiro.

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
do distrito <10
recrutamento
e rosorva n.? 9, Joaquim Maria Neto.
Tenente-coronel,
o major do infantaria,
do regimento de
infantaria n.? 17, Fernando
Sobrinho 'I'oscauo.
Batalhão independente de infantaria n.· 24.

Tenente-coronel,
comandante,
o major do infantaria,
do
regimento de infantaria n.? 9, Manuel Rodrigues Leito.
Batalhão de caçadores n.· 5

Major, segundo
gsqu1vol.

comandante,

o capitão

110

Josó

infantaria

Batalhão de caçadores n.· 8

'I'ononto-coronel,
comandante,
o major do infantaria,
rogimonto do infantaria n." 2, José Marcelino.

P01'

portarias

(10

de 12 do corrente mês :

Nula e de nenhum ofeito a
Setembro
findo, inserta na
~.Il
sório, de :30 do mesmo
pitão o tenente do r avalurin
por so ter roconhocido
não
mo <,: tlO , consorvaudo
assim

parto

da portaria

do 0 do

Ordem do E.rércíio
mês, quo promoveu

11.° 1~,
a cu-

Uno Vuz Palma Antunes,
lho pertencer
ailula a proo mesmo oficial o pôsto di'

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 13

2.' Série

649

tenente, mas com a graduação

do capitão, até lhe pertencer efectivamente
a promoção a êsto pôsto, e continuando colocado no regimento do cavalaria n." 5.
(Vi sacia polo Tribunal
do Contas, com li anot.açâo do não serem
dovídcs emolumonros,
nos termos do docroto li,o 22:257).

Extinto quadro especial dos ofielais milicianos do serviço
de administração militar

Capitãis milicianos,

os tonontos milicianos do mesmo serviço o do mesmo extinto quadro: da 3." Repartição da
2.a Direcção Geral dêste Ministério, António de Gusmão de Magulhãi« Domingues,
do depósito geral ele
fardamentos
o calcado, Júlio Duarte Costa, e do Co16gio :\Iilitar, Fernando
Ramiro do Soixas Maurity,
(Vtsndn polo 'I'r ib un nl do Contas, com a anotação de serem devídos cmounucntcs, nos termos do decreto n.? 22:257).

Adido

Capitão miliciano do serviço dr administração
militar, do
extinto quadro especial, o tononto miliciano do mesmo
serviço (3 do mesmo extinto quadro, adido, om serviço
no Xlinistério das Colónias, Francisco
Pinto Amaral.
(Visada pr-lo Tr-íbunal de Contas, com a nnot açflo de serem dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:251).

--_

Ministérioda Guerra_I.a
POI'

DirecçãoGeral- 3.a Repartição

portaria de 26 de Setembro findo:

Promovidos aos postos adianto indicados, nos termos
35.0 do decreto n.? 21:;)ü5, de 22 de Abril de
10)32, contundo a antiguidade
desde 1 de Novembro de
1D:38 e continuando
na situação do licenciados
om que
do artigo

se encontram,

os soguintcs

cadetes:

A aspiruntc a oficial miliciano pioneiro do ongenharia,
para o rcgimonto do sapadores
mineiros, o soldado,
tio regimento
do tolcgrutistas, n.? 44Jj35, Adriano
Iiebõlo Var. Pinto.
A aspirantes
a oficial milicianos módicos, para as unidados a qne pertencem, o segundo sargento da 3.a companhia do suúde, Fernando Ramiro Lopes de Soqueira
Bamleira do Lima, o os soldados:
da 1. a companhia
<1(' saúde, n. o 2:?:!!;~~, :\lanm'l da Sil va Ferreira
Ma<~ha(10, n.? 147,:34-, Joaquim Tavares do Matos, n.? 32(34,
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Cipriano Martins Rodrigues da Costa, n.? 28/34, Alberto de Magalhãis Vieira da Cruz, n." 100;;34, Jorge
da Silva Barbosa, n.? 84/33, Francisco de Sales Leite
de Castro Meireles e n. o 64/33, Artur Máximo Saraiva
de Aguilar, e da 3.a companhia de saúde, n." 204,/35,
Carlos Pessoa Elias da Costa e n. ° 238/34, Horácio
Moreno Antunos.
A aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, para as
unidades a que pertencem, os soldados: da 1.a companhia de saúde, n." 70/34" Camilo Artur Girão Oliveira
Veloso Osório o, da 3. a companhia de saúde, n. 0253;33,
José Pedro Guerreiro.

IV-COLOCAÇOES,
EXONERAÇOES
E TRANSFERENCIAS
a
Ministério da Guerra _I. Direcção Geral-I.a
Repartição
P01'

portaria

de 27 de Setembro findo:

(Visada polo J'rihunal
de Co n tns om 3 do Outub ro do 1030. Nilo
são üuvídos omotumonros,
nos termos do ducrero u.? 2:!:2t,'i).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogal, o gonoral, na situação
do Almeida Arez,
Ministério

de reserva,

J oito Baptista

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

Por portarias

de 7 do corrente

mês:

N omcad o inspector interino da 2. n inspecção de artilharia, nos termos do artigo ~.o do decreto n.? 26:34,1,
de 7 de Fevereiro de 1036, o coronel de artilharia,
tirocinado,
da direcção da arma, Luiz Monteiro Nunes
(
da Ponto. (Visada pelo 'I'r ihunü l do Contas, com a anotação do sorom do.
vtdos omolumoutos,

nos termos do docroto 11.° 22:257).

Depósito de Remonta

Comandante, o major, do rC'gimcnto (10 cavalaria n.? 2,
Carlos Alberto da Silva Abrantes.
(Vf snda polo T'rtbun al do Cóntns, com u anotução de serem de.
vídos omotumouros,
nos termos do decroto n.? 22:257).

Segundo comandante, o capitão de cavalaria Manuol da
Fonseca Salvação, ficando exonerado de comandante
interino. (Vhndu. pelo 'I'r-luuuat de COTltl\S, com unotação do nào serem
fi

uevtdos

cmotu.ncuto»,

uoe termos

do decreto

n.? l!2:257).

20" Série
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Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da base aérea de Sintra, Abílio Estêvão de Matos.
Ministério

da Guel-ra - 30' Direcção

Gel'al - 3.4 Repartição

módico, do grupo de defesa submarina de costa,
José Júlio Sousa Santa Bárbara.

Capitão

Quadro da arma de infantaria

Tenente, do regimento
reira de Carvalho.

de infantaria u." 21, Jaime Pe-

Regimento de infantaria

n. o I

Comandante, o coronel de infantaria, do distrito de 1'0crutamonto o reserva n.? 5, Fernando Lapa de Oliveira Correia.
Regimento de infantaria

n. o 8

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 13, Fernando Elias Pimenta de Sonsa.
Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
independente de infantaria n.? 23, Elísio de Oliveira
Alves Pimenta, por pedir.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 23

Aspirante a oficial milicianó de infantaria, licenciado, do
regimento de infantaria n." 20, Cristóvão do Sousa
Lima, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.O 5

Chefe, o coronel, do regimento do infantaria n.? 1, Joaquim Gon\:alves )fondd Júnior.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, do roginH'nto de artilharia ligeira n," 3, António
::\liglld )Iont('iro Libório.
Tonput('s, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, José
António Santos )lont('iro ('o Álvaro Herculano da Cunha.
Grupo de defesa submarina

de costa

Capitão médico, da :3." R('partição da 3.:1Direcção Gorul
dêsto Ministério, Augusto Carlos Mira da Silva.
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Regimento de cavalaria n. o 8

Capitão, do regimento
Martins de Meneses.

de cavalaria

n. ° G,

J osó Cardoso

Inspecção das tropas e serviço de pioneiros

Tenonte, do regimento
de Melo.

de tclegrufistas,

Domingos

Cabral

Base aérea de Sintra
Centro de instrução

e treino

de pilotos-aviadores

milicianos

Aspirante
a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 21. António Crespo Simões de Carvalho.

Por portaria

de 12 do corrente mês:
Regimento de telegrafistas

Tenente
lharia

módico,
montada

do grupo mixto independente
11.° :3..1" Luiz Filipe Colaço.

de arti-

Direcção do Serviço de Administração Militar

Capitão do serviço
sito do Remonta,

do administrnção
António Manuel

militar, do DepóBruno Machado.

Por portarias de 16 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3." Repartição

Capitãis

do serviço de administrução
militar:
do regide infantaria. D.O 18, Carlos Aup;lIsto Poroirn e,
em serviço
na Mnuutoncâo
Militar, UlÚlldio
Augusto TOnos Silva, nmhos para os efeitos <lo ~ B.o
do artigo 4..1,.0 do decreto n.? 17::378, dr :n do Í'lNembro do 1029, modificado pelo decreto n." 10:175, do
27 do Dezembro do 10:"~O.
mento
adido,

Escola Prática de Infantaria

'I'onontos
(10 infuntaria
: no quadro da arma, ~\lhorto
Adeodato Rod rigo o EUl'iC'o da Silva Atuído ~Ialafaia,
e, do batalhão de cacudores
n.? 1, .loão Baptista do
Azevedo Coutinho, sendo o último por pedir.

2." Série
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Regimento de infantaria n.· 7

Sl'gundo comandante,
o tenente-coronel,
do batalhão de
caçadores n. o 8. Jaime Pereira dos Reis, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia de costa n.· 2

Capitão de artilharia,
do Soabra Mendes

om disponibilidade,

Acácio A ugusto

da Costa.

Regimento de cavalaria n.· 4

Capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Pinto de Oliveira.
de 18 do corrente

Por portaria

Bento da Franca

mês:

Regimento de infantaria n.· 2

Major do infantaria,
horto do Barcelos.

no quadro

da arma,

Caetano

AI-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 9

Chefe, o coronel do infantaria,
quim Maria Noto.

no quadro

da arma, .T oa-

Distrito de recrutamento e reserva n.· II

Sob-chefe, o tenente-coronel
arma, Fernando
Sobrinho

de infantaria,
Toscano.

no quadro

da

Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.· 2

Comandante,

Rodriaot'>

o capitão do artilharia, em disponibilidade,
Autrusto
Tavares
ele Almeida
Ferreira
de
<:>
•

Freitas.
P01' porta/'las

de 19 do corrente mês:

Quadro da arma de infantaria

Capitão João Carlos Basto de Lima, por tor deixado de
oxorcor as funções de professor provisório no Colégio
Militar.
Esco!a Prática de Infantaria

Capitão miliciano do serviço de udministrução
militar, do
extinto
([lwdro 0spocial: no mesmo extinto quadro,
Júlio Duarte Costa.
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Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Capitão de artilharia, do Colégio Militar,
Guedes Quinhones Portugal da Silveira.

.r oão

Carlos

Regimento de cavalaria n. o 6

Tenente do serviço de administração militar, da 3. Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, António Esteves de Carvalho.
fi

Delegação do serviço de administração

militar no Funchal

Capitão miliciano do serviço de administração militar, do
extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro,
António de Gusmão de Magalhãis Domingues.
Colégio Militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar, do
extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro,
Fernando Ramiro de Seixas Maurity,

_-

Min1stério da Guerra - 3.a Direcção Geral-La
Por portaria

Repartição

de 28 ele Setembro findo:

(Anot ada pelo Tribunal

do Contas em 7 do Outubro

de 1939).

Exonerado do cargo de professor da 21. a cadeira da
Escola do Exército, por, nos termos do artigo LOdo
decreto-lei n.? 26:487, de 31 de Março de 1936, ter
optado pelo cargo que exerce no Instituto Geográfico
e Cadastral, o maj 01' de artilharia Venceslau Valadas Lopes Fernandes.

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria ele 4 de Setembro findo:
(VIsada polo 'I'rlbunal <lo Conlns om 3 do Ou tubro de 1939. São
duvídos omolumontos nos lermos do decreto H,O 22:257).

Nomeado o tenente chefe !le banda de música, do batalhão de caçadores n. o 7, Vasco Silvério da Rocha,
para O lugar do mestre de canto coral do Instituto

2.· Série
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Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar,
nos termos do § 2.° do artigo 77.° e artigo 86.° do
decreto n.? 18:876, de 23 de Setembro de 1930.'

Por portaria de 25 de Setembro findo:
(Visada pelo 'I'ríbunat de Contas em 16 de Outubro de 1939. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto D. o 22:251).

Nomeado por urgonte conveniência de serviço, reconhecida por despacho ministerial de 25 de Setembro de
1939, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 2, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, assistente
de estudos, interino, do Co16gio Militar, nos termos
do artigo 114.° do regulamento literário do mesmo
Colégio, decreto n.? 18:G08, de 14 de Julho de 1930,
e artigo 2.° do decreto n, ° 26:341, de 7 de Fevereiro
de 1936, em substiturcão do capitão de cavalaria Luciano Ernesto da Silva Granate, que fica exonerado do
referido cargo.

v-

CONDECORAÇOES

Ministério da Guerra _I.a

E LOUVORES

Direcção Geral - l." Repartição

Por portarias de 19 de Setembro findo:
Louvado o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Aleixo Paulo Mascarenhas, por, durante mais de
vinte anos consecutivos, em que tem prestado serviço
nos grupos de armazéns do extinto depósito territorial
de material de guerra e do actual depósito geral de
material de guerra, t.er sempre cumprido, com a mais
alta compreensão, os seus deveres profissionais, manifostando a par duma por feita lealdade para com os
seus su~eriores raras q II alidades de iniciativa, zêlo e
dedicação pelas funções a seu cargo, prestando, assim,
serviços que justamente devem SOl' considerados como
relevantes o do maior iuterêssc para a Fazenda Naciona1.
I

Louvado o tenente do oxtinto quadro auxiliar do artilharia Manuel da Costa Rosa, porque, em exercício
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das suas funções no depósito geral de material
de
guerra, tem cumprido
com muita dedicação
os seus
deveres
profiesionaia,
manifestando
i ucxcedívois
cuidados com a conservação
do material a seu cargo e
o maior zêlo pelos intcrôssos da .Fazenda
Nacional,
demonstrando
ainda raras qualidades de iniciativa durante a recepção
e expedição
do material adquirido
para o rearmamento
do exército,
serviços ostes que
devem ser considerados
como relevantes e extraordinários.

VI-

DECLARAÇOES

Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

1) Tendo sido agraciados com as
Portuguesa
da Cruz Vermelha
q ue
mente, indicadas o oficial e praças
é-lhes permitido usar as respectivas

DIVERSAS

do Gabinete
mercês da Sociedade
lhes VtW, rospoctivaao diante nomeados,
insígnias:

Cruz Vermelha de Benemerência
Capitão
Reis.

de cavalaria

Ilaúl

Cruz comemorativa

do Nascimento

dos

Santos

do 60." aniversário

Primeiro cabo n.? 331 do esquadrão
de depósito, do regimento de cavalaria n." 3, Josó Oarr onha Cocó.
Medalha de Agradecimento
Soldado n.? 12, da 1.11 companhia
guarda fiscal, João dos Anjos.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

do batalhão

Geral-I.u

n.?

1 da

Repartição

2) Declara-se
que pela portaria
de 14 do Agosto
findo, publicada
na Ordem do Eicército n." 12, 2.a sórie,
de 2G do mesmo mês, foi louvado o então major do cnvalaria João Pinto do Almeida Ribeiro, o não o tcnonto-coronol da mesma arma ITigino Sanchos Ferreira
Barata, como foi puhlicndo.

:3) Declara-se q ue por decretos das datas ao diante
indicadas,
publicadas
no Diário do Gouêrno n. o :?;)':i"

2.' Série
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os graus da Ordem Militar
os seguintes oficiais:

G57

N.o 13

mês, foram agraciados
com
de .A viz a seguir designados

Por decreto de õ de Outubro

de 1927:

Oficial

Capitão, na situação
Oliveira :Mata.

de reserva,

Pai' decretos de 14 de Janeiro

António

Eduardo

do corrente

do

ano:

Comendador

Majorcs : do corpo
Abrnnchos Pinto
::\[olldos.

do os ta do maior Adolfo do Amaral
o de cavalaria Luíz Filipe Azinhais

Por decreto de 13 de Setembro

findo:

Cavaleiro

'I'enente, na situação
drigues.

de reserva,

Gualter

Augusto

Ro-

4) Declara-se que, tendo sido agraciados
pelo 00võrno Espanhol com a Cruz Roja del Mérito Militar e
Medalha de la Cam paüa os oficiais a seguir dosignados,
é-lhos permitido, em conformidade
com as disposições do
regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas
mercês e usar as respectivas
insígnias:
Tenente-coronel
de engenharia
Luiz da Costa de Sousa
de ::\[acedo.
Major do infantaria Manuel Ferreira da Silva Couto J
nior.
Unjor médico João Calvot Magalhãis Marques da Costa.
Capitão de artilharia
Emídio Crujoira do Carvalho.
Capitão do eavaluriu Luiz da Costa Ivons Ferraz.
Capitãis (lo engonharia
Manuel Artur Tolos da Costa
Monteiro o Luiz Vitória do Franca o Sonsa.
Capitãi:; módicos JOSl~ Júlio Sousa Santa Bárbara o António Alberto Brcssune Leito Perry do Sousa Gomos.
Capitão, na situação de rO:;01'\'a, Luiz Amaro do Oliveira.

ú-

r») Dcclura-se quo, tendo sino agraciado pelo Govêrno
E:;pauhul COIU as :\IeLlalhas l\lilitar e do la Campaüa o

6f.i8
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capitão, na situação de reserva,
Jorge Botelho Moniz,
é-lhe permitido,
em conformidade
com as disposições do
regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas
mercês e usar as respectivas
insígnias.
6) Declara-se
que, tendo sido agraciado pelo Govôrno
Francês
com o grau de cavaleiro de L'Ordre
N ationalo
du Mérite Agricole
o capitão veterinário
José Pedro
Martins Barata,
é-lhe permitido, de conformidade com as
disposições
do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
7) Declara-se
que os oficiais ao diante nomeados
foram condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Sotem bro de 1917:
Medalha de prata
Escola Prática de Artilharia

Toncntes Boaventura
Alves de Sousa Pinheiro e Vítor
Maria Santos Moura Coutinho Almeida de Eça.
Grupo de artilharia contra aeronaves

Tenente

:\lúrio dos Santos.

8) Declara-se que, tendo sido agraciados pelo Governo
Espanhol
com a Cruz de Guerra o Medalha de la Campana o primeiro sargento cadete de infantaria J OSÓ Forro irn Cabrita o o primeiro sargento cadete do cavalaria
António J osó de Almeida Pereira,
ó-lhos permitido, em
conformidade
com as disposições
do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas mercês e usar as
respectivas
insígnias.
9) Declara-se quo, tendo sido agraciado pelo Govõruo
Espanhol
com as Medalhas Militar e do la Campana o
primeiro
cabo de aeronáutica
João Manuel Macbudo
Soares de Oliveira.
é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar
uquelas mercês e usar as respectivas
insígcias.

2.' Série
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10) Declara-se que o tenente-coronel do corpo do
estado maior Francisco Aires de Abreu, que, por portaria de 22 de Outubro de 1938, foi colocado no regimento de artilharia ligoira n. o 4 para os efeitos do disposto no n. o 3) da alínea C) do artigo 26.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, completou em
22 de Setembro findo O ano de serviço com tropas, pelo
que regressa à sua anterior situação na 3.a Direcção
Geral dêste Ministério.
11) Declara-se que os majores do corpo do estado
maior ao diante nomeados, que, pela Ordem do Exército
n." 12, 2.a série, de 30 de Setembro do corrente ano,
foram promovidos ao actual pôsto, são inscritos na respectiva escala pela ordem a seguir mencionada, em
harmonia com o parecer da comissão para êsse fim
nomeada por despacho de 14 de Agosto último, homologado em 10 de Setembro de 1939, contando todos a
respectiva antiguidade desde 26 de Agosto do corrente
ano:
José Viana Correia Guedes, por escolha.
Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches, por antiguidade.
::\Ianuel Gomes de Araújo, pOl' escolha.
António Henriques da Silva, por antiguidade.
Frederico da Costa Lopes da Silva, por escolha.
Celso Mendes de Magalhãis, por antiguidade.
José da Costa Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte
Real, por escolha.
João Cândido Figueiredo Valente, por antiguidade.
12) Transcreye-se a portaria de 12 de Julho último,
inserta no Diário do Govêrno n." 1G6, 2.a série, do
corrente ano, respeitante aos oapitãis do corpo do estado
maior Humberto da Silva Dolgado e José Filipe da Silva
Neves :
:J[inistório do Interior - Secretaria Geral. -Humberto da Silva Delgado, capitão aviador (C. E. M.)exonerado, a seu pedido, elo cargo de adjunto militar do comando da Legião Portuguesa, com a declaração de que serviu com z010 e dedicação, e
nomeado em sua substiturção, para o mesmo cargo,
o capitão do C. E. )1., José F'ilipe da Silva Neves.
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13) 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

Coronel Joaquim Maria Neto, desde 30 de Sotembro de
1039.
Tenontes-coronéis:
Manuol Rodriguos Leito, desde 10 do Julho do 1039.
Fornando Sobrinho Toscano, desde 14 de Agosto
de 1939.
José Marcelino, desde 30 de Setembro de Hl39.
Majores :
José Esquível, desde 14: de Agosto do 193U.
João Pinto Ribeiro, desde 30 do Setembro de 1939.
Serviço de administração militar

Capitãis milicianos do extinto quadro ospecial:
Fernando Ramiro de 1')f>ixas Maurity, Francisco
Pinto Amaral e Júlio Duarte Costa, todos desde
1 de Janeiro de 1938.
António de Gusmão de Magalhãis Domingues, desde
8 de Agosto de 1939.
14) Declara-se quo o major de infantaria, em disponibilidade, Caetano Alberto do Barcelos chegou à altura
para entrar no quadro em 23 de Sotombro findo.
1G) Declara-se quo os capitãis
de infantaria Paulo
Bonard Guedes, André Corsino Pacheco, Francisco
Maria da Costa Andrade, Raúl Sútiro da Cunha Fujardo,
Domingos J osó Santos de Lemos, Armelim Almiro da
Silva, Manuel de Abreu Castelo Branco., IIenrique Augusto Perostrelo da Silva, Manuel Moniz de Rcsendes,
António Augusto Monteiro, Armando das Neves Larcher,
Augusto Bernardo Freitas Júnior, Baltasar Simões Ferreira, Emílio Silva do Andrade o Sousa, Josó Alfredo
do Amaral Esteves Pereira, J OSÓ Ribeiro da Fonseca
Mendonça, Marcelino Pais de Figueiredo Alves, António
Correia Duarte, Joaquim da Costa Ferreira, António
Areosa Corroia da Cruz, Paulo Monteiro Júnior, J OSÓ

2.' Série
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dos Santos Ferreira
Júnior,
Alfredo
Corroia
Nobre,
Arnaldo Lopes Ramos, Alfredo Abel da Costa, Manuel
Joaquim
Gonçalves
Ooruche,
Manuel Luiz Rodrigues
J llnq uoirn, Laurénio
Oota Morais
dos Reis, :lIIanuel
Augusto
de ~felo Cabral,
Plácido Baptista
Bravo da
Costa, Alexandre
ele Morais, Domingos António Bastos
Carrapato Calado Branco, Artur Augusto Videira, João
Pereira Tavares, Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado
Galvão e Manuel Martins dos Reis freqüentaram,
com
aproveitamento,
no ano escolar de 1938-1939, na Escola
Prática de Infantaria, o curso de.comandantes
de batalhão.

16) Declara-se que o capitão de infantaria João Carlos Basto de Lima, que, pela presente Ordem do Exército,
é colocado no quadro da arma, presta serviço no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e
~[ar.
17) Declara-se
que o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, do regimento
de infantaria
n.? 18, Jos6 Marie, de Araújo, a quem alude a portaria de
1 de Julho último, insorta na Ordem do Exército n.? 10,
2. tl série, do corrente
ano, deve ser considerado
pela
mesma portaria colocado no mesmo extinto quadro, e não
no quadro da arma de infantaria,
como foi publicado.

18) Declara-se qne o. capitão mili~jano de i,~fantaria,
do extinto quadro espacial, J OSÓ Maria ele Araúj o presta
serviço, desde 28 de Junho último, no. tribunal militar
territorial
do Pôrto, como defensor OfiCIOSO.
10) Declara-se
que o verdadeiro
nome do tenente do
rezimento de infantaria n." 12, que, pela declaração
27)
o
n.? 12, 2." série, do corrente
da Ordem do Exército
ano foi nomeado director da carreira de tiro da Guarda,
é Jorge Abel Gaspar Franco, e não Abel Jorge Gaspar
Franco.

°

20) Declarn-ee ql~e Ó ~ernão :Mal~l~uias ~ereira,
não
Fernão Mnlaqluas ~ erre~r.n~ como f~l pubh~ado, o nome
do aspirante
a oficial Jlllhc!a~o ele. infantaria,
que por,
portaria
de 10 de Março último, inserta na Ordem do
Exército n. ° 5 2. a sério, do corrente ano, foi promovido a õste pôsto para o regimento do infantaria n.? 19.
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21) Declara-se
que o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria Vítor Alberto de Morais Toriz deve ser inscrito
nos respectivos
registos com o nome de Vitor Alberto
de N ovais Toriz.
22) Declara-se
que o capitão de artilharia,
em disponibilidade,
Carlos de Sousa Gorgulho,
chegou à altura
para entrar no quadro om 11 do corrente mês.
23) Declara-se
que o capitão de artilharia,
da arma, Carlos de Sousa Gorgulho,
presta
destacamento
mixto de Almada.

no quadro
serviço no

24) Declara-se
que o capitão de artilharia
António
Miguel Monteiro Libório e os tenentes da mesma arma
José António Santos Monteiro e Alvaro Herculano
da
Cunha, todos do regimento
de artilharia
ligeira n.? 3,
que, por portaria de 7 do corrente mês, inscrta na presente Ordem. do Exército,
são colocados no quadro da
arma, prestam
serviço no destacamento
da Penha de
França.
25) Declara-se
que os tenentes de cavalaria a seguir
mencionados
foram nomeados para freqüentar
o curso
extraordinário
de comandantes
do esq uadrão, que tom
inicio na Escola Prática de Cavalaria em 30 do corrente
môs, devendo os oficiais nomeados efectuar a sua apre·
sen tacão em 29 na referida Escola:
António Afonso de Carvalho,
no regimento
de cavalaria n.? 2.
Luiz Gonzaga do Noronha da Gama Lõbo Dcmony, na
Escola do Exército.
Carlos Alberto de Serpa Soares, adido, na guanlu nacional republicana.
Amândio Mauucl Pascoal Rodrigues,
adido, na guarda
nacional republicana.
Jacinto Isla de Montalvão Santos e Silva, no regimento
de cavalaria u.? Ü •
.Antonino Fornandos Poroira da Cruz, adido, na guarda
nacional republicana.
João Evangelista
Garcia Duarte da Silveira, no regimento
de cavalnriu n.? 5.
Joaquim Policarpo
~rendes Dias, adido, na guarda nacional republicana.
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26) Declara-se que o capitão médico, supranumerário,
António Manuel da Cunha Ferreira chegou à altura de
entrar no quadro em 5 de Setembro findo.
27) Declara-se que o verdadeiro nome do capitão médico auxiliar do exército, na situação de reserva, que,
por portaria de 16 de Setembro findo, inserta na Ordem
do Exército n.? 12, 2.11 série, do corrente ano, teve baixa
de serviço, é Diogo João Astolfo de Gouveia Pinto, e não
João Astolfo de Gouveia Pinto, como foi publicado.
28) Declara-se que o verdadeiro nome do tenente miliciano médico, licenciado, da 1.11 companhia de saúde,
que, por portaria de 26 de Setembro findo, inserta na
Ordem 'do Exército n. o 12, 2. a série, do corrente ano,
passou a miliciano de reserva, é Joaquim Pinheiro da
Conceição, e não Joaquim Ribeiro da Conceição, como
foi publicado.
29) Declara-se que concluíram, com aproveitamento, o
estágio a que so refere
artigo 44.0 do decreto n.? 17:914,
de 4 de Fevereiro de 1930, os capitãis veterinários Júlio
Gales da Oosta, João António Lopes Alves e Roberto
António da Silva.

°

30) Declara-se que o capitão veterinário Álvaro IIenriques da Silva conta a antiguidade do actual pôsto desde
6 de Dezembro de 1937, e não desde 3 de Março de 1939,
como foi publicado na declaração 18) da Ordem do Exército n." 12, 2.a série, do corrente ano.
31) Declara-se que o capitão Fernando Dias Antunes
o o tenente Antonino de Figueiredo Silva, ambos do
serviço de administração militar, em disponibilidade,
chegaram 11altura para entrar nos seus quadros, respectivamente, em 3 de Setembro e 12 de Agosto do
corrente ano.

°

32) Declara-se que
capitão, na situação de reserva,
Clemente J osé Juncal continua prestando serviço no
quartel general da 4.a região militar como comandante
interido da formação do mesmo quartel general.
33) Declara-?e que o tenente, na situação de reserva,
Cristóvão Pereira passou a fazer serviço na 2. a Repar-
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tição do quartel general do govêrno militar de Lisboa
desde 30 de Setembro do corrente ano.
34) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
José António Vasco Mascaronhas Júnior faz serviço na
2. a Repartição da Ln Direcção dõsto Ministério dosde
31 de Agosto do corrente ano.
35) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
Júlio Estevens deixou de prestar serviço na 2. a Repartição da 1.a Direcção Geral dêste Ministério em 14 do
corrente mês.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

36) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
dosignados, que, nos termos do docroto-Iei n.? 28:404,
do 31 de Dezombro de 1937, transitaram para a situaçâo de reserva:
Coronel de infantaria Alberto J osé Caetano Nunes Freire
Quaresma, 3G.000~.
Capitão
de infantaria
Henrique
:Martins Gaivão,
21.514~20. Tem 35 anos do serviço o 17 períodos.
Capitão de infantaria Numa Pompílio Rosendo Correia,
21.GOO~.
Capitão ele cavalaria César Augusto Martins de Carvalho, 21.065MO. Tem 34 anos de serviço o 22 poríodos.
Tenente de infantaria Fernando José Lopes, 12.133;$20.
Tem 26 anos de serviço.
37) Rectificadas se publicam as pensões de reserva
dos oficiais a seguir designados, quo passaram 11 esta situação, respectivamento pela Ordem do Exército n.? 3
e 12, 2.n série, de 1036 o 1939:
Capitão miliciano do infantaria Loovigildo Pelágio de
Mendonça e Salos, 10.190f)75. 'I'em 29 anos do serviço, 1 aumento sôbre o soldo e 14 períodos.
Tenente de infantaria Francisco José Alvos, 13.168~20.
Tem 26 anos ele serviço o 44 períodos. ];;sto oficial
não tem direito a pensão emquanto ostiver adido, om
serviço no Ministério das Colónias.
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38) Declara-se que, nos termos do n. o 2.0 do § único
do artigo LOdo decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro
do 1927, foi considerada hábil Mariu Isabel para receber,
ao abrigo do n .? 1.0 do § único do artigo LOdo mencionado decreto, os vencimentos do seu pai, o capitão,
na situação de reserva, Belmiro Augusto Vieira Feruandos, internado na casa de saúde do Telhal.

rninistério da Guerra-

3.a Direcção Geral-I,a

Repartição

39) Publica-se a relação dos aspirantes a oficial, alunos da Escola do Exército, premiados no ano lectivo
elo 1938-1939, em harmonia com o disposto no § 3.0 do
artigo 10.0 das alterações a introduzir nos capítulos UI
e IV do regulamento da Escola ele Guerra (Ordel/! do
Exército n.? 9, l.a série, de 4 de Setembro do 1920):

Prémios

Nomes

•
Infantaria
3.° uno

H2 José Manuel Ilettenconrt

Conccição Rodr-igues.
151 Orlando Ferreira Barbosa
5;; António Alberto de Carvalho
Rosado.
00 l lormes d(' Araújo Ol iveira ..
56 António Catalão Filipe Dion
sio.
1.11 .To"é .Iunqueira (lo,; Reis ...
1
148 Luiz Augusto
(Ie :\[ato" Paletti .
03 .Ioão António Ribeiro de Albuquerque.
Herculano Maugná
52 Alexandre
( ~ifucntes.
H() :\fall1wl Riheiro (Ir Paria.
100 Jus,; Alberty Correia
í-

16,:3 Pecuniário

de 150~.

16,2
15,H

1.° prémio honorífico.
2.° prémio honorífico.

15,8
15,8

a.o prémio honorífico.
,4.° prémio honorífico.

1;'),5
15,4

5.° prémio honorífico.
6.° prémio honorífico.

lr),1

7.0 prémio

15,3

8.° prémio honorífico.

15,1

H.oprémio honorífico.
10.0 prémio honorífico.

15

honorífico.
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Prémios

'" s

" ::-

õ

O

ê-

2.° ano

87 Artur Henrique K unes da Silva
102 Carlos Mariano Algéos Aires
162 Henrique
Alberto
de Sousa
Guerra Júnior.
122 Fernando Eugénio de Paiva
Ribeiro.
104 Amândio
José
Ferreira.

da

Conceição

16
Pecuniário de 150~.
15,9 1.° prémio honorífico.
15,8 2.° prémio honorífico.
15,4 3.° prémio

honorífico.

15

honorífico.

4.° prémio

Artilharia
4.° ano

121 Fernando Alberto de Oliveira
34 Horácio Emílio Perez Bran-

16,5 Pecuniário de 20001.
15,7 1.0 prémio honorífico.

dão.

16 Augusto José Pais Ladeira . . 15,5 2.° prémio honorífico.
29 Frederico
Alcic1e de Gliveira 15,4 3.° prémio honorífico.
74 Rogério de Ol iveira Furtado
15,2 4.° prémio honorifico
3.°

36 Gualdino
37
25
33
161
30
41

Leite

da Silva

ano
l\fa-' 16,8 Pecuniário

tos.
José V asco Lobato de Faria
Roncou.
Fe.rnando Ferreira Valença
Dagobcrto do Coito Graça
Alfredo Marques Osório .
Álvaro Baptista Jacquet .
Manuel do Nascimento Antas

,

16,5 1.° prémio
16,3
15,3
15,3
15,2
15

2.°
3.°
4.°
5.°
6.°

de 200~.
honorífico.

prémio honorífico.
prémio honorífico.
prémio honorífico.
prémio honorífico.
prémio honorífico.

2.° ano

62 António Manuel de Faria Mouteiro Oarneiro Pacheco.
24 Eduardo Augusto Pereira Galhardo.
126 Elmano Augusto
de Araújo
Melo.

16,1 Pecuniário

de 200.,).

15,4 1.0 prémio

honorífico.

15,3 2.· prémio

honorífico.

1.° ano
175 José Pires Simões
15,3 Pecuniário
202 João Manuel TarLIjo Nunes 15,3 1.° prémio
Correia.
192 Manuel Freire Ternudo Barata
15,2 2.° prémio

de 2003.
honorífico.
honorífico.
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o

Eo
c
o
'O

Prérn ios

Nomos

\:c
8

."
Z

Cavalaria
3.° ano

140 / Jo~é João Henriques de Aye-/16,1
lar.
75 Henrique Dantas Maia , . . . 16

I Pecuniário

de 150$'

1.0 prémio

honorífico.

Pecuniário
1.0 prémio

de 150~.
honorífico.

2.° ano

14.71 José Salomão Levy Martins.
'115,41
120 Pedro J osé Mari a Avilez.
. . 15,3

Engenharia multar.4.0 ano

'1

I Pecuniário

1.0 prémio

de 2001.
honorífico.

16,3
16,3
15,7

Pecuniário
1.0 prémio
2.° prémio

de 200,%.
honorífico.
honorífico.

15,3

3.° prémio

honorífico.

15
15

4.° prémio honorífico.
5.° prémio honorífico.

17,1
51 Kaulza Oliveira de Arriaga.
8 Mário José Saraiva
. . . . • 16,4
5.° ano

11 António
76
23
17
21
15

de Aguiar
Francisco
Vasco Lima Vilas .
Raúl Figueiredo
Cunha Pacheco.
Eduardo Augusto Nunes Garcia.
Jaime Silvério Marques
Guilherme Bastos Moreira
2.· ano

71 Artur Vieira
. . . . . . . '115,51
124 Armando Luiz Rebêlo da Silva 15

Pecuniário
1.0 prémio

de 200$.
honorífico.

Pecuniário
1.0 prémio

de 200$".
honorífico.

1.· ano

1951 Eurico Ferreira
198 Silvino Silvério

Gonçalves
Marques.

. '115,61
. . 15,6

Infantaria e cavalaria
i.· ano

103 João Cecílio Gonçalves.
. . . 15,3
48 Carlos Armando da Mota Cer- 15,1
veira.
89 Henrique Alves Calado.
. . . 15

Pecuniário
1.0 prémio

de 150,%.
honorífico.

2.° prémio

honorífico.
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40) Publica-se a relação dos candidatos classificados,
nos termos do artigo 78.0 do regulamento do Oonsolho
Tutelar o Pedagógico dos Exércitos do Torra O Mar, no
concurso do corrente ano para admissão no Colégio Militar:
Marinha
4.° grupo

1-

Pedro Vilardobó Loureiro, filho do capitão de fragata Carlos Gomes de Amorim Loureiro.
2-Jos6
Manuel Martinez Afonso DiHS, filho do capitão-tenente Manuel Afonso Dias.
3-João
Cristóvão Moreira, filho do sub-tenente João
Moreira.
4 - Paulo Assunção Teixeira Viana, filho do capitão-tenente Paulo Luizelo 'I'oixeira Viana.
[)- J oaq uim de Carvalho de Azovodo c Silva, filho do
capitão-tenente João V az Monteiro de Azevedo
e Silva.
6-Luiz
Eduardo do Almeida Campos Soares de Oliveira, filho do primeiro tenente José Soares do
Oliveira.
7 -João
Carlos de Freitas 'I'eixeira Diniz, filho do
capitão de fragata Fernando
Fábio Teixeira
Diniz.
8 - João Artur Sales Henriques de Brito, filho do capitão de fragata José Augusto Guerreiro de
Brito.
Exército
1.° grupo

1-

Jaime Fernando Borrêgo Linhã de Oliveira Leite,
filho do tenente Alfredo do Oliveira Leito, falecido.
.
2 - Pedro António Calapoz Correia, filho do tenente
António Correia, falecido.
2.° grupo

1-

José Maria de Carvalho Pcdroto, filho do capitão
Alfredo Pedroto, falecido.
:3 - J OSÓ Bernardo Baptista Lopes, filho do capitão
chefe do banda de música José Lopes, falecido.
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3.° grupo

l-José

Jaime Caldeira Bargão, filho do major António Dias Bargão, falocido.
2 - )Ianuel Basílio de Almeida Teixeira de Aguiar da
Câmara, filho do capitão José Quirino da Câmara Júnior, falecido.
3 - Carlos Frederico Dias Antunes, filho do capitão
Fernando Dias Antunes.
4-Alberto
Álvares Rodrigues Serr ão, filho do tenente
Francisco Raimundo Rodrigues Serrão,
5 - Carlos Diogo Faria de Carvalho, filho do tenente
Rodrigo Augusto de Carvalho Júnior.
6 - Vítor Carlos do ~fugalhãis do Rêgo Bayam, filho
do tenente Carlos do Rôgo Bayarn.
4.° grupo

1-Luiz

Alberto Gonçalves Pereira do Barros, filho do
tenonte João Baptista Pereira de Barros.
2 - Eduardo Baptista Regate, filho do tenente José de
Sousa Regato Júnior.
3-Rodrigo
Aboim Ascensão de Sande e Lemos, filho
do capitão )1anuel Aboim Ascensão de Sande
e Lomos.
J - 6scar Fernando Monteiro Lopes, filho do tenente
Manuel Arisberto Lopes.
5-José
Gomes Nóvoa Caeiro, filho elo' capitão José
Maria Caeiro.
6-Fernando
Manuel de Oliveira Cnn-alho, filho do
capitão Luiz Maria Bastos do Carvalho.
7 -Miguel Augusto Bordalo de Paiva Simões, filho do
capitão Miguel IIonriq uo de Paiva Simões.
8 - JOflO Carlos Shoarman de Macedo Alvaronga, filho
do tenente Carlos Rol de Alvarenga.
9 -_ Jorge )[anuel Azougado dos Reis 'I'emudo, filho do
capitão Diogo Rogério dos Rois Temudo.
10-Luiz
da )fata Ribeiro, filho do tenente Xavier dos
Santos Ribeiro.
11- Vinício Ferreira da Costa, filho do tenente Alfredo
Francisco da Costa.
12-Josó
Pedro Oliveira de Vasconcelos, filho do capitão Belarmino Raúl Barros de Vasconcelos.
13 - João }Ianuol Bentos de Jesus, filho elo capitão
Jorge Dionísio de Jesus.
14-Elias
Garcia (la Saúde Raio, filho do alferes Francisco José Raio.
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Vítor Xlunuel Chio te Tavares, filho do alferes Miguel Augusto Tavares.
16 - José Manuel Pinto de Sousa e Castro Pereira Gomes,
filho do capitão José Pereira Gomes.
17 - J osó Fernando Lopes Gomes Marques, filho do
capitão Joaquim Fernando da Conceição Gomes
Marques,
18 _- Rodrigo Manuel Cordeiro Teixeira de Almeida, filho
do tenente António Pereira Teixeira de Almeida.
19-José
Francisco Pacheco de Seabra Ponce Álvares,
filho do capitão Francisco Ponce Álvares.
20 - Valentino Diniz Tavares Galhardo, filho do tenente
Joaquim ::'I1ariaGalhardo.
~H- Fernando Manuel de Seabra Gomes, filho do capitão Manuel da Conceição Gomes.
22 - Francisco Eduardo da Cos ta Pereira Basto N0gueira, filho do major Eduardo Augusto Basto
Nogueira.
23-João
Augusto de S~í Teixeira da Paixão Moreira,
filho do capitão da guarda nacional republicana
João Augusto da Paixão Moreira.
24 - Pedro José Rodrigues Pires de Miranda, filho do
tenente Álvaro Pires do 1Iiranda.
25 - Rafael 3..ngelo Gomes Poroira Santos Oliveira, filho
do tenente-coronel Rafael dos Santos Oliveira.
26-IIenrique
Manuel Mora, filho do major Henrique
Mora.
27 - António Mateus Venceslau, filho do tenente Francisco António Venceslau.
28 - Manuel Rodrigues Carvalho, filho do tenente Uanuel Rodrigues Carvalho.
29 - Nuno Gomes de Lacerda 'I'eixoira, filho do tenente
João Gomes da Silva Teixeira.
30 - Fernando António Martins Salvador, filho do tenente Salvador António Júnior.
31- Fernando Guedes Vilhegas Quinhonos de 1Iatos
Cabral, filho do coronel António Guedes Vilhegas Quinhoues de Matos Cabral.
32 - António José Mendonça Soares, filho do tenento
Mateus Fortunato Soaros.
33 - Ricardo José Praaoso de ~1010 Simões Cabrita,
filho do tenente Raúl Simões Cabrita.
34 - Augusto do Ataíde Vilhena Rodrigues, filho do capitão módico Joaquim Rodrigues.
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35 - Manuel Pedrulho de Lemos Pereira, filho do alferes Rogério Pinto de Lemos Pereira.
36 - José Fernando Pinto Lampreia, filho do tenente
José Domingos Lampreia.
37 -1fanuel
Aníbal da Fonseca Monteiro Guedes de
Andrade, filho do alferes Xlanuel Gomes Madeira Guedes de Andrade.
38 - Rui Sales Henriques de Andrade e Sousa, filho do
capitão João de Andrade e Sousa, falecido.
39 - José Gaspar de Sotto Maior Carvalho Braga, filho
do tenonto Daniel Rodolfo Carvalho Braga, falecido.
40 - J osó 1Ianuel ::\Iartins da Silva, filho do tenente
Aníbal Scipião Formosinho e Silva.
41- Carlos Bduardo Guedes do Sousa Aruntes Pedroso,
filho do capitão Carlos Felner Arantes Pedroso.
42 - IIenriq no Carlos de Noronha e Ávila Madruga,
filho do capitão 1Ianuel José de Ávila Madruga.
5.· grupo

l-José

Fernando Lopes Gomes 1Iarques, filho do
capitão Joaquim Fernando da Conceição Gomes
Marques.
2 -Rodrigo
Aboim Ascensão de Sande e Lemos, filho
do capitão Manuel Aboim Ascensão de Sande e
Lemos.
3 - Pedro J OS(~ Rodrigues Pires de 1[iranda, filho do
tenente Alvaro Pires de Miranda,
4: - Rafael Ângelo Gomes Pereira Santos Oliveira, filho do tenente-coronel Rafael dos Santos Oliverra.
;)- Fernando Manuel de Seabrn Gornes, filho do capitão 1fanuel da Conceicüo Gomes.
G-lIenriqu0
1Ianuel 110ra, filho do major Henrique
1fora.
7 -11annol Rodrigues Carvalho, filho do tenente Manuel Rodrigues Carvnlho.
8 Pedro do Carmo Xlcdoiros de Almeida, filho do tenente-coronel médico J oão Pedro 11edeiros do
Almeida.
6.· grupo

1-·Pedro Paulo Miclolscn Garcia de Carvalho, filho
<lo tenente milieiano médico Rui Garcia Marques
do Cnrvalho.
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Civis
7.° grupo

1- Rodrigo Aboim Ascensão de Sande e Lemos, filho
do cap itão Manuel Aboim Ascensão de Sande e
Lemos.
2-Pedro
do Carmo Medeiros de Almeida, filho do
tenente-coronel médico João Pedro Medeiros de
Almeida.
3 - Pedro Paulo Miclolscn Garcia de Carvalho, filho
do tenente miliciano médico Rui Garcia Marques
de Carvalho,
4 - José Carlos Bizarro Mercier Marq nos, filho do civil
Jorge de J ASUS:i\Iercier Marques.
5-Nnno
Diniz de Afonso Ribeiro, filho do civil José
Afonso Ribeiro.
G _ Leonel Martins Gonçalves, filho elo civil Alfredo
Joaquim Gonçalves.
7 _ José Frederico Ferreira Espifãnio da Franca, filho
elo civil J osé Espifânio da Franca.
8 -Joaquim
Alberto Nicolau de Gusmão Gomes, filho
do civil Adelino Nicolau Gomes.
41) Publica-se a relação dos candidatos classificados,
nos termos do artigo 78.0 do regulamento elo Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar,
no concurso do corrente ano para admissão no Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Terra e Mar:
Oficiais
1.° grupo

l-António
Joaquim Afonso Fialho, filho do alferes
Francisco Durão Fialho, falecido.
2-José
Luciano da Cruz Francês Antunes, filho do
capitão Álvaro Leite Antunes, falecido.
2,· grupo

l-.Adelino
José Lopes Jerónimo, filho do tenente
Domingos António Jerónimo, falecido.
2 - José Nicolau de Sousa Almeida, filho do primeiro
tenente Josó Cândido de Almeida, falecido.
3 - Manuel José de ASS1ll1Ç'ão
Carvalho, filho do capitão
Acácio Norborto de Carvalho, falecido.
4 - Mãrio Alfredo Lopes de Passos Ribeiro, filho do
coronel Alfredo de Passos Ribeiro, falecido.
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[)- J osé Carlos Ferreira do Brito Qnoiroga, filho do
tenente Carlos Vítor Assa de Brito Queiroga,
falecido.
6 - Jorge Vasques Borges, filho do tonente Armando
José Rodrigues Borges, falecido.
7 - Mário da Costa Carrilho, filho do alferes Domingos
da Costa Carrilho.
8 - Jorge Vergílio de Camões Moreira, filho do tenente
Francisco Inácio Moreira.
0- Juliano Pereira de Campos, filho do tenente Abel
Pereira de Campos.
10 - Jaime de Oliveira Machado Ferreira dos Santos,
filho do capitão Graciano Ferreira dos Santos.
3.° grupo

1- Fernando da Silva Freitas, filho do capitão Manuel
de Freitas, falecido.
2 - Amândio 1\1010 Gonçalves Goraz, filho do alferes
Avelino Gonçalves Geraz.
3 - Rui Vaz Salgueiro, filho do tenente Marcelino Cordeiro Salgueiro.
4-Luiz
Casquinho Vale de Matos, filho do tenente
Joaquim Podro Valo do Matos.
[)- Edmundo Botelho do Amaral, filho do capitão Carlos do Amaral.
4.° grupo

1-

Joaquim Rodrigues Branco, filho do alferes J oaquim Cristiano Branco, falecido.
2 - José Maria Ferreira da Silva Taborda, filho do
capitão Josó Maria Forroira 'I'ahorda,
3 - Vasco Maria Marcclos Sampaio, filho do major
.J osé Augusto de Marcelos Pereira Sampaio.
4: - Patrício J osé de Sousa, filho do tenente Patrício
de Sousa.
5 - J o~LOAntónio do Pina da Fonseca, filho do tononte
João Fonseca.
6 - Manuel Alborto do Oliveira Teixeira Lopes, filho
do capitão Acácio Teixeira Lopes.
7 -Eudóxio
Marques Ascensão, filho do alferes Emídio
Augusto Ascensão.
8 - J osé Fernando de Almeida Militão, filho do tenente
Duarte l\Iilitão.
0-Jaime
Horta GaIvão do Almeida Brandão, filho
do capitão de fragata Jaime Pinto de Almeida
Brandão.

674

ORDE:\I

DO EXÉRC1TO

N.O 13

lO-Joaquim
António de Jesus Pinto,
João António Pinto.
11- Manuel Romão Gaspar, filho do
Manuel Gaspar.
l2-Ro~ério
Gomes da Costa Oliveira,
Alvaro de Oliveira.
13 - José ela Conceição Vaz de Carvalho,
José Vaz ele Carvalho.
140- José Eduardo Augusto das Neves,
José Augusto das Neves.
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filho do alferes
tenente picador
filho do tenente
filho do tenente
filho do alferes

5.° grupo

l-José

de Lemos e Sousa Alcoforado, filho do tenente
José de Lemos o Sousa.
:3 - José da Conceição Vaz de Carvalho, filho do tenente José Vaz de Carvalho.
Sargentos e equiparados
1.° grupo

•

l-Hermano
Gualter Barbosa de Castro, filho do primoiro sargento músico Francisco Fernandes de
Castro, falecido.
B - Osvaldo Coelho da Cunha, filho do sargento ajudante António Luiz da Cunha, falecido .
3 - António da Silva Soares, filho do segundo sargento
António Soares, falecido.
4 - Evaristo Júlio Santana de Brito, filho do primeiro
sargento músico Júlio Gomos elo Brito, falecido.
5-Aventino
José Neixa Inglês, filho do primeiro sargento António Honriquo Vieira Inglês, falecido.
6 - Júlio Augus to Soares, filho do segundo sargento
Belchior Augusto Soares, falecido.
7 -.J 086 de Oliveira, filho do segundo sargento de marinha Carlos de Oliveira, falecido.
.
8 -l\Ianuel
Rodrigues Baltasar do Desterro, filho do
sargento ajudante Manuel Rodrigues do DestGrro,
falecido.
9 - .Jorge Figuoiredo Saraivn Baião, filho do segundo
sargento Iiaúl Baião, falecido.
10 - Raúl da Silva, filho do segundo sargento <lo marinha José da Silva, falecido.
ll-·.Jotío
António de Sousa Cunha .lúnior, filho do primeiro sargento músico J oito António de Sousa
Cunha, falecido.
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12 -

Rosendo Miranda Pereira Martins, filho do seguudo
sargento
de marinha Olegário Pereira Martins,
falecido.
13 -Afonso
Lemos Proença, filho do segnndo sargento
Afonso Ferreira
Proença, falecido.
2.° grupo

1- José Augusto

Carneiro Rua, filho do primeiro sargento enfermeiro
Rufino ela Rua, falecido.
2 -Rui
do Mendonça
Garrido,
filho do seguudo sargento José Luiz Garrido, falecido.
3 - Flávio Lacomba, filho do primeiro sargento músico
da guarda nacional republicana
Domingos Cândido do Sousa, falecido.
4 -Tomaz
dos Santos Marinho, filho do primeiro sargento 'I'ornaz Marinho da Silva, falecido.
5 - António Lorena do Oliveira, filho do segundo sargento Manuel Rodrigues de Oliveira.
6 - Feliciano Barata Serôdio Rosa, filho do primeiro
sargento João Rosa.
7 - José Armando
Martins da Silva, filho do segundo
sargento de marinha António Fernandes
da Silva.
8 - J osó Alborto Pontes de Barros, filho do segundo
sargento David Bastos Miranda do Barros.
O José Agostinho da Fonto, filho do primeiro sargon to
Joaquim Francisco da Fonte.
3.° grupo

1-

Carlos

Alvos Rodrigues,

filho do segundo sargento
falecido.
filho do segundo sargento

urtífice Júlio Vi conto Rodriguos,
2 -José

Pulminha

Valonto,

m úsico José J o aq uim Valente.
3

Alcino da Conceição Pinto, filho do primeiro sarconto Alberto Vaz Pinto.
4 - J o~lquiill Fernundos de Oliveira, filho do furriel
Manuel Fernandes
do Oliveirn.
[) Manuel Basílio Ferreira
do Andrade,
filho do segundo sargento ~Ianuol do Andrade.
4.° grupo

1- - Domingos

.J osé ~a Luz Carvalho,

filho do segundo
Domingos da Luz Carvalho.
2 - Alberto José Santana Pina, filho do primeiro sargonto (lo marinha António Maria Pina.
~argonto
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3-Helder
'I'omaz Vergílio, filho do segundo sargento
António Luiz Tomaz.
4- Egídio do Nascimento Pires, filho do segundo sargento da guarda fiscal José Carlos Pires.
5-Jaime
Artur de Jesus Valdez Ferreira, filho do segundo sargento Artur dos Santos Ferreira.
6 - Arnaldo Afonso de Almeida Antunes, filho do primeiro sargento Domingos Antunes.
7 - Carlos Gonçalves Mendes Leonardo, filho do segundo sargento da guarda nacional republicana
Manuel António Mendes Leonardo.
8-Francisco
de Alegria Cardoso Carvalho, filho do
segundo sargento João da Silva Carvalho.
9 - Marcial Barata da Rocha, filho do segundo sargento
Humberto Aquiles da Rocha.
lO-Mário
Robalo Rosa Pires, filho do segundo sargento
António Pires.
H-Fiel
de Oliveira Farinha, filho do primeiro sargento
Adolfo Farinha.
12 - Nuno Augusto Cordeiro Brito, filho do segundo
sargento José de Brito.
13 - Carlos Alberto de Oliveira Madail, filho de segundo
sargento Carlos dos Santos Madaíl.
14 - Manuel Humberto de Sousa Cunha, filho do primeiro
sargento Manuel Apolinário Cunha.
15 - António Maria Valente, filho do segundo sargento
da guarda fiscal Francisco Maria Valente.
16 - Teodoro Domingos Ri ta, filho do segundo sargento Vital' Manuel Rita.
17 - Mário Costa Machado, filho do primeiro sargento
Bento Machado.
18-António
da Silva Freitas, filho do segundo sargento José da Silva Freitas.
19 - Gilberto Augusto Conde Proença, filho do segundo
sargento Leonel Augusto Proença.
20-Joaquim
Gomes Galopim, filho do primeiro sargento Joaquim Gaspar da Silva Galopim.
21- Joaquim Filipe Baião, filho do segundo sargento
Joaquim José Baião.
22 - José Bernardino dos Santos Pereira, filho do sargento ajudante .José Maria Calado Pereira.
23 - Aristides Peixoto Pereira, filho do primeiro sargento Manuel .Joaq uim Pereira.
24 .João Hipólito Ribeiro Lourenço, filho do segundo
sargento enfermeiro José Lourenço.
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25 - João Marques da Silva, filho do primeiro sargento
artífice Manuel ~[arqlles da Silva.
26 - Jorge l\forgado Monteiro Amador, filho do primeiro
sargento António Monteiro Amador.
27 -Armando
Josó Ferreira Marques, filho do segundo
sargento Isidro Ferreira Marques.
28 - Aureliano de Melo, filho do segundo sargento Luiz
de Melo.
5.° grupo

1-

António José da Fonseca Andrado, filho do primeiro
sargento l\Ianuel José de Andrade Fonseca.
Cabos, soldados e equiparados
1.° grupo

1 - Adolino Marques Sampaio, filho do segundo cabo
da guarda fiscal António Marques Sampaio, falecido.
2 - Panlo dos Reis Miralto, filho do marinheiro da
armada Paulo Miralto, falecido.
3 -António
Augusto Alves, filho do soldado da guarda
nacional republicana João Alves, falecido.
4 - Fernando de Almeida Melo, filho do soldado da
guarda nacional republicana Lourenço de Almeida e Melo, falecido.
[)- José Bernardo Vaz, filho do grumete da armada
João Vaz, falecido,
6 - Francisco Perncco Bicho, filho do soldado da guarda
fiscal João Bicho.
,
2." grupo

1-

J OSÓ de 1Iclo Teixeira, filho do soldado da guarda
fiscal Adolfo Teixeira, falecido.
2 - António Filipe da Silva Leitão, filho do segundo
cabo da guarda nacional republicana Manuel da
Silva Leitão, falecido.
3 - João N óbroga, filho do soldado da guarda fiscal
Francisco N óbrcga, falecido.
J - Luiz Martins Canilho, filho do soldado J oaq uim
Martins Canilho, falecido.
5 - 1[anuC'1 Paulino da Silva, filho do segundo cabo
da guarda fiscal Francisco Rodrigues da Silva,
falecido.
6-Jollo
António da Conceição Leonardo, filho do
primeiro cabo Joaquim Luiz Leonardo, falecido.
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7 - António Esteves Martins, filho do primeiro cabo
Joaquim Grácio Martins, falecido.
8-Manuol
Rodriguos Pires, filho do primeiro cubo
Manuel Rodrigues, falecido.
9 - Joaquim Mourinha da Silva, filho do soldado da
guarda nacional republicana Abílio Mourinha da
Silva, falecido.
.
10 - António de Sousa Cabrita, filho do soldado da
guarda fiscal António Cabrita.
11- Henrique dos Reis Bizarro, filho do primeiro marinheiro José Bizarro.
3.° grupo

1-

Paulo António Vieira Nascimento, filho do primeiro
cabo da guarda fiscal António Gualborto do
Nascimento.
4.° grupo

1-

:\[ário Margarido Matias, filho do soldado tia.guarda
nacional republicana Ildefonso Matias.
2 - José Dionísio, filho do primeiro cabo ferrador Máximo Ribeiro Dionísio.
3 - Gil Rodrigues Santiago, filho do soldado Agostinho Rodrigues Santiago.
Civis
7,° grupo

1-

Filomono Francisco Xavier da Piedade e Sá, filho
do civil JJaetano Ftlomcno de Sá.
2 - João Paulo do Carvalho, filho do civil J oão Paulo
de Carvalho.
42) Publica-se a relação das candidatas classificadas,
nos termos do artigo 78.0 tio regulamento do Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra o Mar, no
concurso do corrente ano para admissão no Instituto
Fominino de Educação o .Trabalho :
Oficiais
1,° grupo

1-

Maria Celostina Campos do Lima, filha do tenente
Dagoborto António de Lima, falecido.
2 - Maria JOSÓ Pinheiro do Magalhãis Heleno, filha do
capitão João do Magulhãis Heleno, falecido.
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.3 -

Zita d!3 Stail Cid Cabral de Matos Correia, filha do
tenente Manuel Correia de Figueiredo,
falecido.
4 - Maria de Lourdes
He!JMo Cerqueira
Moroirmhas,
filha do tenente Francisco Cerqueira Mcrcirinhas,
falecido.
·5 - Maria Adelaide da Conceição 1\1atos, filha do alferes Artur Leal de Matos. falecido.
6-Maria
Ondina Mendes Mata e Silva, filhado capitão António José da Silva, falecido.
7 -Maria
Emília Niny Tavares, filha do capitão Romualdo Augusto Esteves 'I'avaros, falecido.
8 - Beatriz Augusta da Silva Costa, filha do capitão
Guilherrníuo
Augusto da Costa, falecido.
2.° grupo

1-

Maria Eugénia
Pinto de Sousa Moreira, filha do
maj or José Luiz Moreira, falecido.
2 - Dulcldia Augusta Teixeira Baptista, filha do tenente
Domingos Baptista, falecido.
3-Maria
José Brandão de Brito, filha do capitão José
Maria Brandão de Brito, falecido.
4 - Amélia l\1aria de Vasconcelos Ferreira, filha do capitão José da Glória Ferreira,
falecido.
5 - Lídia da Conceiçâo Otão Alves, filha do tenente
José António Alves, falecido.
6 - Maria Clara dos Santos Pinto da Rocha, filha do
alferes António Augusto Vicente da Rocha.
3.· grupo

1- Maria Alice Rocha Simões,

filha do primeiro tenente Justino de Oliveira Simões, falecido.
2 -l\1aria
Isabel Pinheiro Gonçalves,
filha do tenente
Torcato do Carmo Gonçalves,
falecido.
S - Esmeralda
Alves Viana de Queiroz Ferreira,
filha
do tenente Otávio de Sousa Ferreira.
4 --l\faria
de Lourdes Garrido Vaz, filha do primeiro
tenente Rui da Silva Vaz.
4.· grupo

l-nlaria

Helena Silva Canilho, filha do tenente José
Esteves Canilho, falecido.
2-Adelaide
Amélia Valério, filha do alferes José dos
Anjos Valório, falecido.
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3 - Maria

Emília Estrela Rodrigues,
filha do capitão
Agostinho
Leonardo
Rodrigues.
4-~faria
José Gamciro Tôrres Baptista, filha do capitão Alfredo Tôrres Baptista.
5-Maria
José Martins Rogado, filha do tenente José
Gonçalves Rogado.
6 - Maria Alcina da Silva Cruz, filha do capitão António Gomes da Cruz.
7 - Maria Adélia Fernandes do Nascimento Santos, filha
do tenente Carlos da Purificação
do Nascimento
Santos.
8 -1\1a1'ia Fernanda
de Almeida Madureira
dos Santos, filha do capitão Horácio Madureira dos Santos.
9-1\1aria
Natércia Augusta
Pereira,
filha do tenente
António Pereira.
10 -Maria
Alice Ferreira
Garcia Ribeiro, filha do alteres Artur Garcia Ribeiro ..
11- Maria Luiza Barata Ribeiro, filha do capitão J osé
Cruz Ribeiro.
I:? -Maria
do Céu de Mussapina Gusmão, filha do capitão farmacêutico
Joaquim Varela Gusmão.
13 - Maria Helena Ferreira
de Mendonça Pimental. filha
do primeiro tenente Fernando
Carlos de Magalhãis Mendonça Pimentel.
14- Branca Albuquerque Temudo, filha do coronel J osé
Bernardo
de Almeida Temudo.
15 - Carminda
Amélia Borges Caseiro, filha do alferes
Manuel J oaq uim dos Santos Caseiro.
16 - Maria Avelina Vidal Carvalho J ord ão, filha do tenonte Gastão Lopes Jordão.
17 - Maria de Lourdes Ferreira da Costa, filha do alferes João Ricardo da Costa.
5,· grupo

1-

I

Maria José G ameiro 'I'ôrros Baptista,
tãe Alfredo Tôl'l'oS Baptista.

filha do capi-

Praças
1,· grupo

l-11aria Celeste Teixeira
meiro sargento
cido.

Lopes Marinho. filha do primúsico João Lopes ::\farinllo, fale
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2-

('

Emília dos Snntos Cochicho, filha do segundo sargento mestre
de corneteiros
Joaquim
António
Cochicho, falecido.
3 -Maria
Guiomar Fradiquo Nunes, filha do primeiro
sargento ferrador Agostinho
Nunes, falecido.
4 - Lucília de Oliveira Maia e Silva, filha do segundo
sargento António da Silva, falecido.
5 - Laura da Conceição Rosa Gamas, filha do segundo
sargento
da guarda nacional republicana
JOflO
Gamas, falecido.
6- Maria Luíza de Castro Morais Lourenço, filha do
primeiro sargento de marinha Faustino Lourenço,
falecido.
7 - Maria Alberta Fernandes
de Sousa, filha do sargento aj udante Sebastião de Sousa, falecido.
8 - Patrocíi.ía
Ventura
Tristào, filha do primeiro cabo
ferrador
Francisco
Rodrigues
Tristão, falecido.
9-Ilortense
do Bomsucesso
Parra Machado, fillsa do
segundo sargento da guarda fiscal João Machado,
falecido.
10- Maria Madalena da Silva Correia, filha do soldado
da. guarda fiscal Joaquim Correia Duarte, falecido.
11- Maria José Monteiro Teixeira, filha do segundo sargento José Teixeira, falecido.
12--Maria
Carrêtas
Rodrigues,
filha do segundo sargei1to António José Rodrigues,
falecido.
13 -Maria
Ludovico
Gonçalves
Santana,
filha do primeiro sargento Artur Ludovico Santana, falecido.
14 - Maria de Lourdos Mendes de Matos, filha do segundo
sargento Ivar de Matos. falecido.
15 - Olga )Iarques dos Santos de Jesus, filha ~o .segundo
saraento José dos Santos de Jesus JUDIor, faleo
cidu.
16 - Maria Alice de Castro Braga, filha do primeiro
sarzento
Viriato Vieira Braga, falecido.
o
2.· grupo

1-

Alexandrina
Ribeiro
da Silva, filha do segundo
saro-ento Josó Maria da Silva, falecido.
2 -1'IIal'iao de Lourdes Sousa Figueiredo,
filha do sesrundo sargento A nt6nio Figuoiredo,
falecido.
3 _ ~L~rO'uridn A ntónia, filha do primeiro cabo da guarda
fisoc:ll J 05é :\Inria, falecido.
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4 - Laura da Costa Rodrigues, filha do segundo sargento Zacarias Rodrigues, falecido.
5 - Maria Berta Cerqueira Pimontel, filha do sargento
ajudante Bento Correia Pimento], falecido.
6 - )Iaria Jorge Matias de Nazaré, filha do segundo
sargento José Pereira Matias, falecido.
7 -Hortense
da Oosta, filha do soldado da guarda nacional republicana Augusto Antunes, falecido.
8-Susette
Neto da Encarnação Marques, filha do primeiro sargento da guarda fiscal Francisco Marques, falecido.
3.' grupo

l-Augusta
Elvira Ferreira Soares, filha do segundo
sargento Augusto Soares, falecido.
Civis
7.' grupo

1-

Cosaltina do N ascirnento Silva, filha do civil Abel
da Silva.
2-l\faria
Inácia Noiva, filha do civil Manuel Inácio
dos Santos.
3 - Filipa Antunes Rosa, filha do civil Frnneisco Dias
Rosa.
4 -l\Iaria
Helena Palma Guerreiro Prazeres, filha do
civil Vítor Guerreiro Prazeres, falecido.
5 -l\Iaria Odotte Carreira, filha do civil Agostinho Dias
Carreira,

VII-ÊOITOS
Conselho de Recursos

Pelo Conselho de Recursos correm éditos a contar da
data da presente Ordem do Exércíto, citando por uma
só vez e pelo prazo de dilatação de trinta e cento e
oitenta dias, respectivamente, os oficiais abaixo indicados, para, na qualidade de recorridos, que são, no recurso 11.° 2:548, interposto pelo major de infantaria
Francisco Silvestre Varela contra a sua preterição na
promoção ao pôsto de tenente-coronel, apresentarem,
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querendo, tanto êles como os seus representantes legais,
contestação, para o que terão vista do processo na secretaria do Conselho dentro do referido prazo:
ÉdItos de trInta dIas

Recorridos:
Tonentes-coronéis:
Alvaro de Pinho Monteiro Ferreira.
António Albino Douwens.
ÉdItos de cento e oItenta dIas

Recorrido:
Tenente-coronel Vítor Hugo Antunes.
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Obituário

1939
Agosto 25 - Alferes reformado António Rosa de Carvalho.
»
26 - General reformado Manuel Godinho Caeiro.
»
30 - Major reformado Eduardo de Almeida Esteves Figueira.
»
31 -Maj 01' reformado J 01' ge Rodolfo Teixeira de Campos.
Setembro 14 - Alferes reformado Francisco de Oliveira Lourenço.
»
25 - Coronel reformado António dos Santos-Lucas.
Outubro
2 - General, no quadro, Luiz da Cunha Meneses.
»
7 - Tenente reformado Augusto Alberto Vieira.

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o

AjlHlanle General,
".

MINI5 TERIO DF\ GUEf\RF\

Ordem

do Exército
2."" Série

N.O 14

o

Ministro

10 de Novembro de 1939

da Guerra

faz publicar:

1- MUDANÇAS

DE QUADRO

Ministério da Guerra - I.a Direcção
Por portaria de

Geral - 2.

a

Repartição

21 de Outubro findo:

(Vhiada pelo Tribunal elo C0rtlD:S",com a anotação do uão sereui
dovidos omolumentos,
nos tl~rmos do docroto 11.° 2:!:2,jj).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenente
de engenharia,
adido, em serviço na arma do
aeronáutica,
Joaquim de Brito Subtil, por dar ingresso
na' arma de aeronáutica,
nos termos do artigo 14.0 do
decreto-lei
n.? 24:840, de D de Janeiro de 19135, preenchendo vaga no respectivo quadro.

II-MUDANÇAS
Ministério da Guerra _1.3

DE SITUAÇAO
Direcção Geral-

2.3 Repartiçao

Por portarias de 14 de Outubro findo:
Xllla e de nenhum
veroiro

último,

efeito a parte da portaria de 4 de Foinserta na Ordem do Exército n, o 3,
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2." sério, do corrento ano, que deu baixa do serviço
ao tenonto miliciano
cirurgião
dentista
de reserva
Henrique do Carmo Ferreira.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 23 do Outubro

do 1930).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes
do infantaria,
adidos, José Coelho de J esus
Pacheco e Luiz do Carmo dos Inocentes,
que, de regresso
do comissões
militares,
respectivamente,
no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional
ropublicana, e no Ministério
das Colónias,
se apresentaram
em 12 de Outubro
do 1939, preenchendo
vaga no
quadro.
(Visnda polo Tribunal
de Contas, com a anotação do não serom
dovldos

omolumontos,

nos termos

do docroto n.? 22:257).

Adido

Tenento de infantaria,
professor da Escola do Educação
Física
do Exército,
Celestino
Bernardo
Feliciano
Marques
Pereira,
por ter sido requisitado
p arn desempenhar
uma comissão do serviço dependente
elo
Ministério
da Educação
N acionul, no Comissariado
Nacional
da Organizuçâo
ela Mocidade Portuguesa,
devondo ser considerado
nesta situação
desde G do
Outubro do 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 23 do Outubro

do lD3H).

Reserva

Capitão do cavalaria,
om disponibilidade,
Clemente José
Juncal, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do docreto-lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro do 19:37, por
ter atingido o limito do ida do, devendo SOl' cousidcrado nesta situação desde 29 do Sotombro do 1939.
(Visada polo Tribunal
do Contas, com a anotação do não sorom
dovIdos emolumentos,
nos termos do decreto 0,0 22:257)a

Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano do artilharia,
licenciado, do regimento
de artilharia
ligeira n.? 4, Álvaro da Costa Rosado,
nos termos do § H.o do artigo 61. o do decreto n. 012:017,
de .2 do Agosto de 19.26, por ter atingido o limito do
idado, devondo ser consíderad o nesta situação desde
11 do Outubro do 1939.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

cm 23 do Outubro

do lDSD).
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Baixa do serviço

Alferes
milicianos:
do regimento
de infantaria
n." 1,
)Ianuel Couceiro Braga, e, do regimento de cavalaria
n.? 7, António )Iartins dos Santos, nos termos da, última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n. o 28:40-1, de
31 de Dezembro de 1937, por torem sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar
do
inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação
desde 2 do Outubro de 1939.
(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

do Contas em 23 do Outubro

de 1939).

de 21 de Outubro findo:

Rcintearndo
no serviço do exército, nos termos do artigo 7.0 do docreto n. o 26:636, de 25 de Maio do 1936,
na situação de tenente miliciano de reserva de cavalaria, o ex-tenente
miliciano
de cavalaria, do extinto
quadro especial, João Pereira
de Carvalho,
devendo
SCi' considerado
nesta situação desdo 13 de Outubro
de 1939. (VIsada polo Tribunal do Contas, com a anotação do não serem
devidos emolumentos,

IIOS

termos do decreto

n.? 22:257).

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Capitão

do corpo do estado maior, adido, José Guim aFisher, que, de regresso
de comissão militar no
Ministéi-io das Colónias, so apresentou em 16 de Outnbro de 1939, preenchendo
vaga no respectivo qua ..
rãis

dro.

(Visada pelo Trtbunal
do Contas, com fi anotação do não sorom
dovidos omolumontos, nos termos do decreto 0.° 22:257).

Adidos

Üapitãis : miliciano

de infantaria, do extinto quadro especial, <lo regimento
de infantaria
n. o 2, Manuel Pedro
RodriO'ues Pardal, o de artilharia,
do Colégio Militar,
:JIanll:l Jos6 Óscar Guimurãis
da Costa Cabral;
tenentes: do batalhão de caçador es n. o 5, Manuel J oaer uirn da Silva Júnior, do rogimento de artilharia
lieoira n.? 3. Bernardo Rebelo Neves Diniz de Aiala,
e o do O'rupo -do artilharia contra aoronaves, Mário dos
'o
Santos,
por terem .SIidoo reoui
requisita d os para d. e~em~en h ar
comissões
de serviço dependentes
do 1\11111st61'10das
Colónias
o terceiro
nos termos do artigo 5.0 e os
restante;
nos do artigo 31.0 do decreto n.? 13:300, de
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23 de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação desde 14 de Outubro de 1939.
Capitãis
de engenharia:
no quadro da arma, J oaq uim
Guarda Antunes, e da 4. a Repartição
da 3." Direcção
Geral deste Ministério, António de Arantes e Oliveira,
por terem sido nomeados provisoriamente
para os cargos de professores
adjuntos das 22.a, 2G." c 27." cadeiras da Escola do Exército, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 30 de Setembro
e 10 de Outubro de 1939.
Capitão António Eduardo
do Oliveira Mata e tenente
Adelino Soares,
ambos na situação de reserva,
por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
do serviço dependentes
do Ministério do Interior,
na
policia de segurança pública, devendo SOl' considerados
nesta situação desde 16 de Outubro de 1939.
Tenente de cavalarla,
ajudante de campo do comandante
da 4." região militar, António José Ramalho Xavier,
por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão do serviço dependente
do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1939.
Tonente do serviço de administração
militar, no quadro,
Manuel Gomes dos Santos, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
de serviço depeno
dente do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 4.° da lei n.? 423, de 31 de Agosto ele 1915,
devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de
Outubro de 1939.
Tenente, na situação de reserva, Alfredo Ribeiro Gomes
de Barros, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças,
na guarda fiscal, dovondo ser considerado
nesta situação desde 20 de Outubro de 1939.
(Anotados

pelo Tribunal

de Contas

em 30 de Outubro

de 1939).

Oficiais milicianos de reserva
Tenente miliciano, licenciado,
ros de caminhos de ferro,
Macedo, nos termos do §
creto n.? 12:017, do 2 de
atingido o limite de idade,
nesta situação dos de 19 de
(Anotada

polo 'I'rlbunnl

do regimento
de sapadoLovi Aníbal do Amaral
3.° do artigo G1.° do doAgosto do 192G, por ter
devendo ser cousiderado
Outubro do 1939.
de Contus em 30 de Outubro

do 1939).
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Baixa do serviço

Alferes milicianos: de artilharia, licenciado, do regimento do artilharia ligeira n.? :?, João Soares Teixeira Lopes, e de cavalaria, do regimonto de cavalaria
n.? 4, Josó António Rodrigues Duarte, nos termos da
última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n.? 28:404,
~e 31 de Dezombro de 1937, por terem sido julgados
~ncapazes do todo o serviço pola junta hospitalar de
inspecção,
devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 2 o 9 de Outubro do 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 30 de Outubro

da 1V39).

Por portarias de 28 do mês findo:
Adidos

Major do regimento de cavularin n. o 1, João Gualborto
de Barros e Cunha, o tenente do batalhão de metralhadoras D.O 2, João de Miranda de Morais, nos termos
do n.? 2.° do artigo 50.0 do decreto-lei n.? 28:401, de
31 de Dezombro de 1937, por terem sido requisitados
para desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior: na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 22 e 20 do Outubro de 1939.
)Iajor miliciano farmucêutico do extinto quadro especial,
da delegação n.? 2 da Farmácia Central do Exército,
Joaquim do Castro Fonseca, nos termos da alínea c)
do n.? 4.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27
de Setembro do 1929, por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situaçiio desde 27 do Outubro de 1939.
(Anotadas

palo Tribunnl

de Coutas

010

7 do Noyombro

de 1030).

Reserva

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do mesmo extinto quadro, Rafael de Figueiredo
:\Iinistro, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decrcto-lcí n." 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 16 de Ontubro de 1939.
(Visada polo Tribunal
do Contas, com a anotucão do não sorom
dovidos emolumentos,
DOS termos do docroto n.? 22:257).
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Reforma
(Despacho
de 23 de Outubro do 1939 da Caixa Goral do Depôsues, Crédito e Previdência, publtcudos
no Diário do GOI.:~l'no
n.? 248, 2.' sória, do 24 do mesmo môs).

Gcncrais : Augusto Manuel Farinha Beirão e Aníbal Augusto Ramos de Miranda; coronéis: Narciso Leo poldo
Henriques
Segurado
Achemann,
l\Ianuel da França
Dória e Francisco Augusto Garcês Teixeira; tenente-coronel Jaime Augusto da Mota Portugal;
major Zeferino de Azevedo de Araújo Campos, e capitãis : Joaquim da Costa Rebocho, Júlio Guorrciro da Conceição
Pereira
Caldas o José Augusto Moreira Gomes RiReiro, todos na situação de reserva,
nos termos da
alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:40-1, de
31 de Dezembro de 1937, por torem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados
nesta situação
desde 22 do Julho, G de Maio, 15 de J ulho, 18 do
Maio, 13 do Agosto, 1~ de Julho, 10 e 20 de Maio,
11 de Setembro o 30 de Agosto do 1939.
Capitão do infantaria,
no quadro da arma, Matias Rodrigues Figueira
Júnior, nos termos da alínea b) do
artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pola junta hospitalar
de inspecção,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 2 de Janeiro do
1939.
(Não carece de visto ou anotaçã o do 'I'rlbuual de Contas).
Oficiais milicianos de reserva
Alferes milicianos licenciados,
do regimento
de infantaria n.? 19, Amadeu Pinto Miranda, e do regimento ele
artilharia ligeira n.? 5, Bernardo do Sá Nogueira, nos
termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto u." 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por torem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 25 e 28 de Outubro de 1039.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

cm 7 de Novembro

de 1939).

Baixa do serviço
Alferes milicianos: do regimento do infuutaria n." 1, José
Crujeiro
Gaivão Roxo, do rogimonto
do cavalaria
n." 2, António Ottalini Coelho e Campos, o do regimento do cavalaria n." 4, Américo Neto da Costa Néri,
nos tormos da última parto do artigo 3.° do decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezembro de 1037, por terem
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sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação desde 16 de Outubro de 1939.
(Anotada

pojo Tribunal

de Contas

em 7 de Novembro

do ln3n).

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Por portarias de 21 de Outubro .findo:
(Visadas palo Tribunal do Contas, com a nnotnção do sorom d ovtdos emolumentos,
nos termos do decreto 0.° 22:257).

Regimento de sapadores mineiros

Capitão, o tenente de engenharia Vitorino Marques Esparteiro.
Regimento de telegrafistas

Capitão, o tenente de engenharia Elias de Almeida Cabral.
Adido

Tenente, o alferes de engenharia, adido, na base aérea
de Ota, em serviço na arma de aeronáutica, nos termos do artigo lJ.o do decreto-lei n." 24:849, de 5 do
.Ianoiro de 1935, Joaquim de Brito Subtil.

Ministério

da Guerra - f.a Direcção Geral-

3.a Repartição

Por portarias de 31 ele Outubro findo:
Promovidos aos postos adianto indicados, nos termos
do artizo
35.° do decreto n.? 21:365, de 2:2 de Abril
de
o
•
1932, para as unidades a que pertencem e continuando
na situação de licenciados em que se encontram, os seguintes sargentos:
A aspiruutos a oficial milicianos médicos, contando a antizuidade desde 5 de Setembro de 1936, o primeiro
s:r'gento cadete, da 3. a companhia de saúde, António
Maria Roma Machado Cardoso Salgado, e os segundos
sareontos milicianos, da 1." companhia elo saúde, Angnsto Ja Cunha Pímentel, da a- companhia do saúde,
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Emídio de Figueiredo
Fernandes
e, da 3. a companhia
de saúde, Luiz da Costa e Silva; contando a antiguidade desde 4 do Setembro
do 1937, o segundo saro
de saúde, Amadeu
gonto miliciano da 3.a companhia
de Magalhãis Peixoto do Meneses.
A aspirante a oficial miliciano fnrrnacêntico , contando a
antiguidade
desde 4 do Setombro de 1937, o segundo
sargento
miliciano da L." companhia
de saúde, J úlio
Barreiros
Marq ues.
Promovidos
aos postos adiante indicados, nos termos
do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, dEI 22 de Abril do
1~)32, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de
1938 e continuando
na situação dEI licenciados
em qUEl
se encontram,
os seguintes cadotes:
A aspirante a oficial miliciano do infantaria,
para 11 unidade a que pertence,
o xoldado , do 1'0gimento de infantaria n.? 3, n.? 557/33, Aníbal Moroira.
A aspirante
a oficial miliciano do artilharia,
para a unidado a que pertence,
o primeiro
sargento,
do regimento de artilharia
ligeira n.? 4, João Martins Vaz elo
Oliveira.
A aspirante a oficial miliciano telegrafista
de engenharia, para a unidado a quo pertence,
o soldado, do regimento de telegrafistas, n." 843/32, Manuel do 1\1010
Cabral Vaz Guedes de Bacelar.
A aspirantes a oficial milicianos veterinários,
para as
unidades a que pertencem,
os soldados, do regimento
de cavalaria n.? 2, n.? 513/36, António Alves da Cruz,
e, do regimento
do cavalaria n.? 5, D.O 337/37, Anacloto de Sousa Pingninb a.

_.Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de lü de Outubro findo :
(VIsada polo Tvlbunul
vidos omolumontos,

do Contas, com u ano tacão de serem donos ter-mos do decreto n.? 22:257).

Promovidos
a primeiros contínnos deste Ministério, por
estarem nas condições do § 2.° do artigo 4.° do decreto
com fürça do lei n.? 16:808 (rectificado),
elo 2 do Maio
de 1928, os segundos
contínuos Alípio Josó Pires,
Adriano dos Santos e Teodomiro
Martins.
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COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Ministério

da Guerra - Repartição

Por portaria

G95

N.· 14

E TRANSFERENCIAS

do Gabinete

de 9 de Outubro findo:

[Yte ada pulo Tribunal do Contas em 20 de Outubro de 1939. São
devidos emolumeutos, nos termos do doerero n." 22:251).

Nomeado para o cargo de secretário de investigador
do
'I'ribunal Militar Especial} nos termos elo § 3.0 do artigo 13.° do decreto n." 23:203, elo G do Novembro
de 1933, o primeiro sargento
do extinto quadro de
sargentos
do secretariado
militar, José do Jesus, em
substiturcão
elo primeiro
sargento
do mesmo extinto
quadro António Monteiro, que Ó exonerado do referido
cargo por tor sido nomeado para a freqüência
da Escola Centr-al do Sargentos.
•

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2,a

Repartição

P01' portaria de 21 ele Outubro findo:
Ministerio

da Guerra - 3.· Direcção Geral-

Capitão,
ferro,

do regimento
João Henrique

Capitão,
naldo

do regimento
do infantaria
da Veiga Cardoso.

4.· Repartição

de sapadores
de caminhos
Branco Pereira Dias.

de

Quadro da arma de infantaria

Regimento de infantaria

n.? 16, Jaime

Ar-

n.· 17

de infantaria,
adido, em serviço no Ministório do
Comércio o Indústrín,
no Instituto
Geográfico
e Cadastral, Óscar Kol de Alvurengn,
para os ofeitos da
alínea a) do artigo 40,).° do decreto n.? 17::378, de
27 do 8otombro de 1929, modificado pelo decreto
D.O 19:175, de 27 do Dozembro
de 1930.

~lajor

Regimento de infantaria

'I'onento do infantaria, no quadro
dros Tolos do Sampaio.

n. o 19\

da arma, Augusto

Qua-
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Batalhão de caçadores

Tenente de infantaria,
pos das Neves.
Distrito

n. o 7

no quadro da arma, Viriato Lo-

de recrutamento

e reserva

n. o I

Sub-chefe; o tenente-coronel, do batalhão
n." 2, Manuel Fernandes da Costa,
Distrito

2.' Série

de recrutamento

Adjunto, o tenente,
Afonso Raposo.

Frente marítima

n.O 17

e reserva

na situação

de caçadores

de reserva,

António

da defesa de Lisboa

Ohefe da secção técnica o major, do regimento de artilharia de costa n. ° 2, Valoriano António do Campos
e Sousa.
Regimento de artilharia

ligeira

enente, do regimento de artilharia
Mascarenhas Viana de Lemos.
Grupo de artilharia

contra

n. o 2

ligeira n.? 1, João

aeronaves

do grupo de defesa submarina. de costa, José
Rebêlo Oordeiro.

Capitão,

Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n.O 2

Alferes miliciano, licenciado, do regimento de artilharia
de costa n.? 1, José Ormonde dos Santos, por pedir.
Regimento de cavalaria

do .rogimonto do cavalaria
cio Doslandes.

Major,

Tribunal

militar

territorial

n. o 2

11.°

4, Manuel Veuân-

do Pôrto

Secretário interino, o tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, elo quartol general da
1.:1 região militar, Raúl dos Santos Correia Diniz.
Júri para avaliar as provas
para a promoção a major dos capitãis

especiais de aptidão
de infantaria no corrente

ano

Exonerado de vogal o brigadeiro do infantaria, com o
curso ao estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues
de Oliveira.
Vogal, o brigadeiro de infantaria Henrique de 1\1010.
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Por portarias de 28 de Outubro findo:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3. a Repartição

Capitão do serviço de administrução
militar, do regimento de cavalaria n.? 8, Adriano Joaquim de Carvalho, para os efeitos do \:? 3.0 do artigo 4·V 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.
Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do extinto quadro especial, da delegação do serviço
de administração militar no Funchal, Manuel José
Garcia.
Ministério da Guerra -

3.' Direcção Geral

Chefe do estado maior do exército o general Tasso de
)Iiranda Oabral, ficando exonerado de sub-chefe do
mesmo estudo maior, nos termos do artigo 32.° do
decreto n.? 16:407, de 19 de Janeiro de 1929.
(VIsada polo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos omolumentos,
nos termos do decrete n.? 22:257).

Conselho Superior de Promoções

Exonerado

de vogal o general Raúl Augusto
(Anotada

polo Tribunal

Esteves.

de Coutas em 7 do Novembro

Regimento de infantaria

de 1930).

n. o I

Capitão do serviço de administração militar, da companhia de trem hipomóvel, Manuel Augnsto Edmond
dos Santos, por pedir.
Batalhão de caçadores n. o I

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, José Henriques Gomes de Barros e David dos Santos.
Companhia de trem hipomóvel

Alferes do serviço de administração militar, do regimento
de infantaria n. o 1, Joaquim de Oliveira Júnior, por
pedir.
Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de cavalaria n." 5, António Bivar Moreira de
Brito, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 14

698

2.' Série

Depósito de remonta

Alferes do serviço de administração
militar, da 2." companhia do mesmo serviço, Ricardo Pinto Carmo Ferreira.
Inspecção das tropas de comunicação

Chefe da seccão do serviço de transmissões
o major de
engenharia
Francisco Eduardo
Baptista.
Chefe interino
da secção do servico de caminhos
do
ferro o capitão do engenharia
Mário Melo do Oliveira
Costa.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major dos capitãis de infantaria
e cavalaria no corrente ano

Vogal o tenente-coronel
do corpo do estado maior Francisco Aires de Abreu om substiturção
do actual brigadeiro, com o curso do estado maior, João Carlos
Pires Ferreira Chaves.

Por portaria de 1 do corrente mês:
Trnnaforidos
para as unidades que lhes vão indicadas
os seguintes aspirantes
a oficial, do corpo de alunos da
Escola do Exército, que no ano lectivo findo torminaram
os respectivos
cursos:
Regimento de infantaria

Aspirunto
'Calhau.

a oficial

Aspirantes

a oficial
Cifuontes

do infantaria

João

Regimento de infantaria

Mangná

António

Regimento de infantaria

a oficial de infantaria

Aspirante
a oficial do infantaria
da Silva.

Junqueira

dos

Ferreira

Bar-

n.· 10

Orlando

Regimento de infantaria

Herculano

n.· 7

Josó

Regimento de infantaria

Brandão

n,· 5

do infantaria
Alexandre
o José Alberty Correia.

Aspirantes
a oficial do infantaria
l{ois e José Moreira Otoro.

Aspirante
bosa.

n. ° 3

n.> II

Júlio

António

Carvalho

2," Série
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n.O 13

Aspirantes
a oficial do infantaria
Carlos IIerculano
Castro Meireles Amado e Agostinh?
Martins.
Regimento de infantaria

Aspirante
a oficial do infantaria
Dionísio.

n.O 14

António

Regimento de infantaria

de

Catalão

Filipe

n.· 16

Aspirantes
a oficial do infantaria
António Alberto
do
Carvalho Rosado, João António Ribeiro do Albuquerque, Rui Braz de Oliveim e Reinaldo José Duarte.
Regimento de infantaria

Aspirante
a oficial de infantaria
fusta Marreiros.

n.· 17

Joaquim

Regimento de infantaria

Luciano

n.O 19

Aspirnntes
a oficial de infantaria Luiz Augusto
Palloti o Américo António Osório e Cruz.
Regimento de infantaria

~Iara-

de ~Iatos

n. o 20

Aspirantes
a oficial de infantaria
José Manuel Bettencourt Concoiçüo Rodrigues e José Augusto IIenriques
Monteiro Tôrres Pinto Soares.
Batalhão

de caçadores n. o I

Aspiruntes
a oficial de infantaria José Rodrigues
veira e Manuel Soares Ferreira.

de 01i-

Batalhão de caçadores n. o 2

Aspirante
Costa.

a oficial

de infantaria

Carlos

José Vences

e

Batalhão de caçadores n. o 4

Aspiruntos
a oficial de infant~ria Mao,uel ,Hibeiro do Faria o Alvaro Augusto Porciru de Figueiredo
Cardoso.
Batalhão de caçadores n. o 6

Aspirantes
Quintola

a oficial de infantaria João de Deus Mendes
e José Frederico POrto de Assa Castol-Branoo.
Batalhão de caçadores

Aspirantes
a oficial do infantaria
Carmo, José Maria Gil Júdice
tins Calado.

n. o 8

Francisco
Franco do
o David Gomes Mar-
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Batalhão de metralhadoras
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n. o 2

Aspirante a oficial de infantaria Carlos Faustino da Silva
Duarte.
Batàlhão de metralhadoras n.v 3

Aspirante
veira.

a oficial de infantaria Hermes de Araújo
Regimento de artilharia

Oli-

ligeira n. o 4

Aspirantes a oficial ele artilharia Horácio Emílio Perez
Brandão, Rogério de Oliveira Furtado e Augusto Bagorra.
Grupo independente de artilharia

f

Grupo independente de artilharia

I

de montanha n. o 12

Aspirantes a oficial de artilharia Augusto
Ladeira e J osé Mendonça Prazeres.

José

Pais

de montanha n. o 15

Aspirante a oficial de artilharia
Oliveira.

Fernando

Grupo mixto independente de artilharia

Alberto de

montada n.O 24

Aspiran tos a oficial de artilharia Jorge do Carmo Vieira,
António dos Santos Gonçalves e Eduardo José Teixeira Barbosa do Abreu.
Grupo de artilharia

a cavalo n. o 2

Aspirante a oficial do artilharia
Oliveira.

Frederico

Alcide de

Regimento de cavalaria n. 03

Aspirantes a oficial de cavalaria Fernando Luiz Jordão
Tavares e Fernando Josó Pereira nfarql1es Cavaleiro.
Regimento de cavalaria n. o 4

Aspirantes a oficial de cavalaria Henrique Dantas ~raia,
José .TorLOHenrique do Avelal' o Joaquim dos Santos
Alves Pereira.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Aspirantes a oficial do cavalaria António Prazeres Júlio
e J osó Afonso Rodes Sérgio.
Regimento de cavalaria n.O 8

Aspirante a oficial do cavalaria Augusto Eduardo do Olivoiru Forraz de Noronha e Meneses l! reiro de Andrade.
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N.O 14

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Aspirante a oficial de engenharia
Arriaga.

Kaulza

Oliveira de

Batalhão de pontoneiros

Aspir-ante

a oficial de engenharia

Mário José Saraiva.

2." companhia de administração militar

Aspirante a oficial do serviço de administração
Armando Gonçalves Pires.

POI'

portaria

militar

de 4 do corrente mês :

4.' região militar - Quartel general

Ajudante de campo do comandante o tenente, do regimento de cavalaria n.? 5, João Evangelista Garcia
Duarte da Silvoira.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n. ° 6, Miguel Francisco da Conceição Santos.
Regimento de infantaria

n. o 9

:\Iajor, do regimento de infantaria n.? 14, João Alves
Ferreira, por pedir.
Capitão, do batalhão de caçadores n.? G, Caetano Alves
Teixeira, por pedir.
Batalhão independente de infantaria

n. o 25

Alferes miliciano licenciado, do regimento do infantaria
0.° 20, Alberto Pires dos Santos, por pedir.
~\.spirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento de
infantaria n. ° 10, João Baptista Mendes, por pedir.
Batalhão de caçadores n. o 5

Tenente de infantaria,
Carmo dos Inocentes.

no quadro

da arma, Luiz do

Regimento de cavalaria n,· 2

Capitão miliciano de cavalaria, do extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro, Hui Pessoa de Amorim
:\fclicio, para os efeitos ela alínea a) do § único do

í02

2." Série

ORDEM DO EXBRCITO N.o 14.

artigo 44.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
de 1029, alterado pelo decreto n." 19:175, do 27 de
Dezembro de 1930.
Pai' portaria

de 7 do corrente

mês:

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral
Capitão do corpo
marãis Fishor.

de estado

maior,

no quadro,

_-

José Gui-

Base aérea de Ota
Tenente de aeronáutica,
de Brito Subtil.

no quadro

da arma,

Ministério da. Guerra - 3.a Direcção Geral-

Joaquim

I.a Repartição

Por portaria de 12 de Outubro findo:
(Visada poJo Tribunal do Contas ern 27 do Outubro do 1f1:lfl. São
devidos omolumontos
nos tormos do ducroro n.? ~2:2')7).

Nomeado
professor
adjunto interino
do 2.0 grupo
de
cadeiras
do curso do estado maior, nos termos
do
artigo 33.0 do decreto n.? 19:616, de 28 do Fevereiro
de 1931, e do artigo 2.° do decreto n." 2G:341, de 7
de Fevereiro de 1936, o capitão do corpo do estado
maior João Carlos do Sá Nogueira, a fim de substituir
interinamente
o professor
adjunto do mesmo grupo,
que se acha desempenhando
o cargo do Sub-Secretário de Estado da Guerra.

Por portaria

de 19 de Outubro findo:

(Anotada
I

1",10 Tribunal

do Contas o," 21 de Outubro do 19Sn).

Exonerado
do cargo de instrutor permanente
da Escola
Central de Oficiais o brigadeiro
de infantaria,
com o
curso do estado maior, Ernesto do França Mendes Machado.

Porportaria

de 23 de Outubro findo:

(Anotada

polo Tr-lbunul do Con tas

OIU

28 de Outubro

do 193n).

Exonerado
do cargo de instrutor
de eq uitação do curso
do estado maior o tenente-coronel
de cavalaria
Armando Idalino da Cruz Mesquita.
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Geral

de 13 de Outubro fitulo :

(Visada peio Tr-ibunat do Oomaa em 28 do Outubro do ln3n. São do·
vtdos emolumontos,
nos termos do decreto lI.O ~~:~57).

Nomeado por urgente convcniõncia
u(' sor vico, reconhecida por despacho ministnrial
elo 13 do Outubro do
1030, o tenente de infantaria Davirl dos Santos, assistento <lo estudos,
intorino,
do Colégio Militar, nos
termos elo artigo 11J.o do regulamento
literário
do
mesmo Colégio, decreto n. o 18:608, do 14 do Julho
do 1030, e artigo 2.° do decreto n.? ~ü:3Jl,
do 7 do
Fovereiro de ~U:3G, na \'aga do capitão da mesma arma
~ralluol José Oscar Guimarãis
da Costa Cabral, que
fica exonerado
do referido cargo.

Por portaria

de 30 de Outubro findo:

Hospital militar auxiliar de Belém
Enfermeira
militar,
do hospital
Aurora Alves Loureiro.

vMinistério
POI'

militar

regional

CONDECORAÇÕES

E LOUVORES

da Guerra _I.a Direcção

Geral-I.a

portaria

D.O

4,

Repartição

de 11 de Outnbro findo:

Louvados
o capitão picador Eugénio Artur
Caudoius
Pereira o o' tenentes de cuvaln ria António Joaquim
Ferreira
Durão,
António
Vaz do Carvalho
Viana
Crêspo o )Ianucl Campos Costa pelo z610, dedicação,
competência
o boa vontade que manife 'taram no de·
sempenho da sua missão de iuetrutores
dos cursos do
oficiais milicianos no ano transacto,
missão esta que
lhes acarretou um notável excesso do trabalho.

Por portaria

de

13 de Outubro findo:

Louvado
o cidadão Alfrodo )Iântua, porque, duranto o
período do tempo em que o Instituto Profissional
dos
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Pupilos dos Exércitos
do Terra o Mal' esteve sem professor de canto coral, exerceu obsequiosamente
esta
função, dirigindo o ensaiando o orfeão escolar quo Sl'
exibiu na festa do mesmo Instituto por forma a more~or as melhores apreciações públicas, revelando os seus
méritos artísticos.
Por portarias

de 27 de Outubro findo,'

Condecorados
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se acharem ao abrigo da alínea a)
do § 2.° do artigo 8.°, com referência fi, última purto
do artigo 10.° do regulamento
para a concessão
da
medalha militar. ele 28 do Setembro de 1017, o capitão
do extinto quadro auxiliar de artilharia Aleixo Paulo
Mascarenhas
o o tenente do mesmo extinto quadro
:\Ianuel da Costa Rosa.

Louvados os oficiais do serviço de administração
militar, a seguir designados,
pelo zôlo , dedicacão, competência e boa voutade que manifestaram
no desempenho
da sua missão do instrutores
(los cursos de oficiais milicianos no ano transacto,
missão essa que lhes acarretou
UID notável
excesso de trabalho:
Cononel António José Rodriuuos,
:\Iajol' José Gomos Ferreira Soares de Mesquita.
Capitãis ; Eduardo
Rodriguos
Neto do Almeida,
J osé
Gonçalves Maciciru Santos e Albino Amílcar Rodrigues
do Soure.
Tonontes : José Biscaia Rabuça, Mário Augusto J ergo de
Figueiredo
e .TOSÓ Rogólio da Palma Vaz.
Louvarlo

o tenente,
do regimento
de infantaria
n.? 7,
Alfredo (la Sílv» Cardoso, porque, tendo sido nomenclo
para ministral' instrucão do motrulhudorn pesada Breda
ao pessoal da sua unidade, empregou no desempenho
dessa missão toda a Rua inteligência,
saber o habili. dado, manifestando
um invulgar
interesso
pela instrução e uma oxtraordinária
dedicação pelo serviço,
construindo,
em madeira,
um mo dõlo du mesma metralhadora,
dovidumonttr seccionado
para mostrar
o
funciouumento
das suas diversas peças, o que muito
contribuiu
para os excelentes
resultados
obtidos na
instrução do pessoal, revelando um conhecimento profundo e eomploto daquela arma.

2.

4
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DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciados com a Medalha de Agrade·
cimento da Sociedade .Portuguesn
da Cruz Vermelha
o
oficial o praçoa ao dianto nomeados, é-lhes permitido usar
as respectivas
insígnias:
Capitão miliciano de cavalaria,
do extinto quadro especial, A ntónio José Sobral Ribeiro.
Primeiro
cabo n." 393/1~, da 4." companhia, do batalhão
do caçudorcs n.? 7, Albino da Graça.

Ministério

da Guerra _I.a

2) Declara-se

Direcção Geral -

quo por

decreto

La

Repartição

elo 5 de Outubro

de

lU29, publicado no Diário do Gocêrno n.? 236, 2." sério, de 10 de Outubro findo, foi condecorado
com o grau
da Ordem

a seguir

designada

Ordem

o seguinte

Militar

oficial:

de Aviz

Cavaleiro

Capitão miliciano de infantaria,
elo extinto
cial, António ele Almeida Abrantes.

quadro

espe-

3) Dcclnru-so
quo por decreto de 25 d(l Janeiro do
corrente ano, publicado no Diário do Gorêrno n. o 236,
2.a sério, do lU de Outubro findo, foram condecorados
com os graus da Ordem a soguir designada os seguintes
oficiais:
Ordem

Militar

de Aviz

Oficial

Capitão miliciano do clwalaria, do extinto quadro
cial, António José Sobral Ribeiro.

espe-

Cavaleiro

Tenente elo infantaria

António

Amaro

Romão.

4) Declara-so qtl0, t.endo ~i~~ agraci~do pel? Govõrno Espanhol
o capitão miliciano ele infantaria,
do
extinto quadro especial, Júlio Nunes Pereira de Oliveira

,
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com três Cruzes do Guerra, Crnz Roja dei Mórito Milital', Medalha de la Cumpaün, Medalha de Sofrimentos
pela Pátria e Cruz Laureada
do San Fernando (colectiva), é-lhe permitido,
em conformidado
com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
acoitar
aquelas mercês e usar as respectivas
insígnias.
õ) Declaru-so que, tendo sido agraciado 11e10 Govõrno
Espanhol
com a Crnz Blauca dei Mórito Militar de
3.a classe o brigadeiro do infantaria
Luiz Sampaio,
é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do
regulamento
clns Ordens
Portuguesas,
acoitar aquela
mercê o usar as respectivas
insignia«.

I

6) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo Govôrno
Espanhol com a Cruz Roja del Mérito Militar e ~r('dalha
do ln. Campana o capitão do engenharia
Armando Néri
Teixeira,
é-lhe permitido, om conformidade
com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercô e usar as respectivas
iuslguias.
7) Declara-se
que por
timo, publicado 110 Diário
do 28 do Outubro findo,
oficial da Ordem Militar
infantaria Manuel António

decreto

do

do 25 de Janoiro

GOl/ê1'l1O

úl-

n.? 251, 2.a sórie,

foi agraciado
com o grau
de A viz o então capitão
Poroirn :\[ilrell.

de
de

8) Declara-se
que o capitão reformado,
inválido de
guerra, quo foi agraciado com o grnu de oficial da Orelom
Militar de Aviz pela Ordem do Eo-érctto n." 18, 2." série,
de 103.1, chama-se Munuol F'Ignoirodo do Oliveiras, e não
Manuel Figueiredo
de Oliveira, como foi publicado.
9) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados foram condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, om couíorrnidado
com a" clisposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917 :
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 1.' Repartição

Capitão

de infantaria

.Túlio Augusto

Valudarcs

'I'õrres.

Fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas

)[ajor do artilharia
lho.

?lIúrio Alberto

Sardiuha

Pereira

Coe-

2,' Série
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Geral - 2. a Repartição

10) Declara-se
q ue os oficiais abaixo mencionados
foram nomeados para a freqüôucia dos cu rsos da Escola
Central de Oficiais que lhes vão designados
e que têm
início em 4: de Dezembro
do corrente ano, devendo os
oficiais nomeados
ser ali mandados
apresentar
em 3,
véspera do início dos mesmos cursos:
CUl'SO

de preparação

para

o qenerolato:

Corpo do estado maior
Coronel Fernando Falcão Pacheco Mena, chefe elo estado
maior do quartel general do Govêrno Militar de Lisboa.
Infantaria

Coronéis:
Joaquim Pereira dos Heis, chefe do distrito de recrutamento e reserva 11,° 7.
Francisco G onçalvcs Correia V olbinho, comaudanto
do regimento de infantaria n.? lb.
José Augusto do Melo Vieira, comandante do regimento de infantaria n.? ~l.
Joel Henrique Gomes Vieira, comandante do regimonto de infantaria n." 20.
Joaquim Gonçalves Mendes Júnior, chefe do distrito
do recrutamento
e reserva n.? 5.
Raúl Yerdadrtl
de Ol iveiru )Iiranda,
comandante
da l~~cob Práticu de Infantaria.
J osó de ),_scensão Vuldoz, comandante do regimonto
de infantaria n.? 19.
Teófilo )Iaurício Constuntiuo do Morais, cornaudnntc
do rl'gimento do infantaria n." 10.
Ciríaco José da Cunha Júnior, comandante do regimente de infantaria n.? 0.
José Garcia Marques Godinho, eomandante do regimonto de infantaria ll,o ~.
João Augusto do FOlltns P(\l'eira do )1010,2.° comandunte da Escola do I~xército.
Cavalada

Curonéis :
Júlio Augusto de Oliveira,

comandante do regimento
do cavalaria 4.
Femundo
Pereira
Coutinho,
comandante
do regimonto de cavalaria 11.° 7.
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Aeronáutica

Coronóis :
António

de Sousa

Maia, inspector

da arma

do aero-

náutica.
Alfredo

Delesq uo dos Santos

Sintra,

comandante

da

baso aérea do Sintra.
Clt1"SO

de infm'ma~tlo do 1.° (p'au:
Engenharia

Capitãis :
Henrique Gomes da Silva, adido, no Ministério das
Obras Públicas o Comunicações.
Artur Quintino Rogado, adido, no Ministério do Interior, na Cnmurn Municipal do Lisboa.
Fernando
de Arruda,
da direcção
do serviço do
obras o propriedades
militares da 2.:1 H('gi~tO Militar.
Fernando
Sales Lougarcs, da Escola de Transmissões.
Aq uilos J OSÓ de Olivoiru, da direcção do serviço de
obras e propriedades
militares do Govôrno Milital' de Lisboa.
Lniz Gonzaga dos Santos 1I10ura, da direcção do
serviço
do obras o propriedades
militares
da
1.a Região Militar.
•

11) Publica-se a escala especial dos capitãis
do estado maior, organiznda
para 11 promoção
imediato por escolha no ano de 1039:

do corpo
ao pôsto

1.° J osó Viana Correia G ucdes.
2.° Mauucl Gomos de Araújo.
3.° Frederico da Costa Lopes (ln. Silva.
4.°
5.°
6.°
7.°

Celso Mondes do l\1agalliãis.
Luiz Augusto Soares do Sousa Sanches.
António Henrique da Silva.
Josó ela Costa Pereira
Estaço Sacadura

Bote

Corto Real,
8.° JO~LOCândido

Figueiredo

Valente.

12) Declara-se que o coronol do infantaria Joaquim
Maria Noto, promovido a êsto posto por portaria de :30
(lo Setembro último, insorta na Ordem do E;-('(J}'cito n. ° 13,
2. a série, do corrente ano, conta a antiguidade
dêste
posto desde 8 do Maio de 10:30, e não do :30 do Setembro,

2." Série
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conforme
consta da declaração
13) da referida Ordem,
sendo colocado imediatamente
à esquerda do coronel da
mesma arma José Augusto de Moura.
13) Declaru-so
que o tenente- coronel
de infantaria
~Iarcelino Barreira
deixou de estar suspenso das
funções de serviço desde 3 do corrente mós.

José

14,) Declara-se
que o major de infantaria,
do distrito
do recrutamento
e reserva
da Madeira, Francisco
Silvestre Varela,
colocado
no batalhão
independente
dr
infantaria 11.° ~3 por portaria do 22 do Outubro elo 1938,
insorta na Ordem do Exército n." H>, 2.a série, do mesmo
ano, para os efeitos da alínon a) do artigo 45.0 do decreto n.? 17:378, do 27 de Sotombro do 1929, modifi
cada pelo decreto n.? 19:175, do 27 do Dezembro
de
1930, completou o ano de comando em 22 do Outubro
do corrente ano.
15) Declara-se

que o capitão d.o infantaria Jaime Arda Veiga Cardoso,
que pela presento Ordem do
Exército é colocado no quadro da arma, presta serviço
na Escola do Exército
como instrutor
de gimnástica o
esgrima para que foi nomeado no presente ano escolar.
naldo

lG) Declara-se qUQ é exonerado das funçõos de director
da carroirn de tiro da Figueira li a Foz o capitão. do
regi monto de infantaria n.? 20, Manuel Augusto de Melo
Cabral, sendo nomeado em sua substitrnção o capitão ela
mesma unidade, António Argel do 1\1010.
17) Declara-se que os tonentes Luiz Maria Rodriguos
e J os6 Pore ira e os alferes Avelino António Martins o
Joaquim Augusto Cordeiro, todos do infantaria,
adidos,
em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
repuhlicaua,
deixaram de estar nesta situação cm 28 de
Outubro findo, continuando,
porém, desde a mesma data
na situarão de adidos, mas em serviço no Ministério das
Colónia;, nos termos do artigo 5.° do decreto 11.° 13:309,
de 23 de :\[arço de 1927.
,18) Declara-so
quo os oficiais a seguir moncionudos
freqüentarutn,
com apro\'oitumcnto,
o curso de iustru-
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tores do gases, fumos e lança-chamas
escolar de 1938-1~139:

N.o 11
(2. o turno)

2.' Série
no ano

Infantaria

Üapitãis : João Afonso Pereira Gago. Eduardo Djulmo
Brandão de Azevedo, J osé Correia de Carvnlho o N 01'horto António Macedo Leal; tenentes: Mário Cunha,
António

Eduardo

Dordio Rosado
res,

adido,

de Oliveira

Paria o Rodrigo Carlos
Pereira Botelho, o alfena arma de aeronáutica,
Mar-

de Figueiredo

em serviço

ciuno Bonucci Veiga.
Artilharia

Tenente
Sousa

Carlos
Jardim,
N apoloão Pita

Fanha

Vicente
o alferes
Manuel
do
Ferreira
de Freitas Costa e
Moira do Amorim.

Alberto

Cavalaria

Alferes Raúl Ribeiro

Ramos.
Engenharia

Tenentes:
Duarte
miudo

Vergílio Serafim Cardoso Pereira o Domingos
Belo; alferes:
Joaquim
da Luz Cuuha, .:\.1'Correia y Alborty e José João Henrique
de
Sales Grade.
Médico

Tenente

Mário

de Sousa

Teles Leitão.

Serviço de administração militar

'I'onento Artur

Pinto

Bastos Júnior.

1\)) Declara-se que concluíram, com aproveitamento,
o
tirocínio para alferes, na escola Prútica do Infantaria,
no ano escolar de Hl38-Hl39, os seguintes alJ'prr!:l da
mesma arma: .Iosó Cutela 'I'eixeira
Stokler
do AIIJuquerque, Pedro Alexandre
Brum do Canto e Castro Serrano, Abel Barroso Hipólito,
.Ioaquirn António Franco
Pinheiro, António Augusto Carrinho,
Joaquim de Sousa
Xavier, Armando José Iracho de Pinto, Eurico dos Prazeres, Manuel Francisco
StadJin Baptista, Viriato ~rarques (los Santos Oliveiru, Frederico
Manuel Ferreiru
Braga Paixão, António Júlio Borges Gouveia, ITonri<[1I0
~Lmucl Salvud or do Vasconcelos
o Sú e Jorge ~[ar<:al
Camcira,
20) Declarn-so quo o aspirante
infantaria

António

Mnrtins

a oficial miliciano <lo
de Molo foi autorizado a usar

2,8 Série
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o nome de António jLl1,tim de Melo, devendo portanto
ser inscrito DOS respectivos
registos com êste nome.
21) Declara-se
que o capitão de artilharia,
em disponibilidade,
Rodrigo Augusto 'I'avaros de Almeida Forreiru de Freitas chegou à altura para entrar no quadro
em 14: de Outubro findo,
22) Declara-se
que fica nula e de nenhum efeito a
parte da portaria
ele 18 de Outubro findo, inserta na
Ordem do Etcército n.? 13, 2.a sério, de 28 do mesmo mês,
quo colocou na bataria do artilharia de defesa móvel de
costa n." 2 o capitão do artilharia,
em disponibilidade,
Rodrigo Augusto Tuvaros de Almeida Ferreira de Freitas,

23) Doclur a-se que o tenente do cavalaria Gaudõncio
Antóuio da Rosa Garcia, adido, no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, deixou do estar nesta situação em
no de Outubro do corrente ano, continuando, porém,
desde a mesma data, na situação de adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, em comissão civil. nos
termos da 2.a parte do artigo 2.° do decreto n." 13:309,
de 23 do Março de 19:37.
24:) Declara-se
que o tenente miliciano de cavalaria
Clemente de Assunção Matos Pinto deve S0r inscrito, na
respectiva escala, imediatamente
à direita do tenente miliciano da mesma arma Gonçalo Cristóvão
ele Meireles.
25) Declarase
promovidos

nutiguidude
vão indicadas:

que os oficiais ao diante nomeados,
pela presente Ordem do Exército, contam a
dos actuais postos desde as datas que lhes
Engenharia

Capitãis :
Elius de Almeida
1939.
Vitorino

Marques

Cabral,

desde 30 do Setembro

Espurteirc,

desde

(lo

10 do Outubro

do 1930.
Tenente .Inaquim
zembro de 1938.

ele Brito

Subtil,

desde

1 de De,

26) Declara-se
q 110 os tenent_es cIp el~genharia, s~ prauumcrúrios,
Juão Carlos Cãncio da Silva Escudeiro o
.Toão do Matos da Silva chegaram à altura para ontrar
no quadro, rosp<,ctivam0ute,
em 30 de Setembro
o 10
de Outubro do corrente ano.
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27) Declara-se que, tendo sido
de Itália o diploma o respectivas
Rógia Aeronáutica
Italiana
ao
João Faustino
do Albuquerque
tido, em conformidade
com as
mento das Ordens Portuguesas,
gnias.

2.- Série

conferido pelo GOYUI'110
insígnias de pilôto da
tenente do aoronúutica
elo Freitas,
é-lhe permidisposições
do regulausar as respectivas Insí-

28) Declara-se
q uo os oficiais abaixo mencionados
foram nomeados para a freqüôncia elos cursos de informação da Escola Contrai ele Oficiais que lhes vão designados, os quais tiveram início em 6 do corrente m ês :
2.· grau

Tenentes-coronéis:
médicos : .Iouquim Lopes de Oliveira
e Castro e António Emílio Antunes Vasconcelos;
veterinário,
J oüo Henriques
Barroso Tierno;
serviço do
administrnção
militar, Francisco Fernando dos Aidos e
Francisco
G onçalvos Velhinho Correia.
1.. grau

Oupitãis : de infantaria:

Paulo Bénartl Guedes, André
Corsino Pacheco, Francisco
jIaria da Costa Andrade,
Raúl Sátiro da Cunha Fujartl o , Domingos José Santos
de Lemos, Annolim Almiro da Silva, Manuel do Abreu
Castelo Brancc, Henrique Augusto Perestrelo
ela Silva,
~Iannol Moniz de Resende, António Augusto Monteiro,
Armando
das Neves Larchcr,
Augusto Bernardo
do
Freitas Júnior, Baltasar Simões Ferroiru, Emílio Silva
do Andrade o Sousa, J o-é Alfredo (lo Amaral Esteves
Percira, JOSl' Riheiro da Fonseca Mendonça, :\Ial'celino
Pais do Figueiredo Alves, António Corroia Duarte,
Joaquim
da Costa Ferreira, António Areosa Correia
da Cruz, Paulo :\[ontciro Júnior, José <los Santos Forroira Júnior,
Alfredo (1ol'l'üia Nobre, Arnaldo Lopes
Ramos, Alfredo Ahel da Costa, Xluuucl Jo aquim Gonçalvcs Coruche,
Manuel Luiz Rodrigues
Junqueira,
Manuel Augusto
de Melo Cabral, Plácido Baptista
Bravo da Costa, Alexundro de j[orais, Domingos António Bastos Carrapato
Calado Branco, Artur AUg'usto
Videira, João Pereira Tuvnros, Vitorino do Serpa Faria
POl'(lS Furtado Galv110 e j[anuol Murtius dos Reis; artilharia:' Joaquim
dos Santos Barata, Armando Patrocínio Guedes, Francisco F'roiro de Matos, João Tuhorda
Alves Pereira,
Luiz António Vicente o Lui» de Sonsa;

2,' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 14

713

médicos: Manuel de J es lIS Fernandes 'I'ôrres, Vergílio
Joaquim de Aguiar, Adelino dos Santos Diniz e Alberto
Baeta da Veiga; veterinários:
José de Deus Pereira
1\laximiano, Júlio Gales da Costa, José António Lopes
Alves e Frederico
Granate
Leal 'I'õrres ; serviço de
administração
militar : Luiz Cândido Passos Pereira
de Castro, Key Pompílío da Veiga Mata, António da
Cunha Osório Pedroso, António José Alvaro da Silva
o Costa, Cláudio Augusto 'I'ôrrcs Silva, Adriano Joaquim de Carvalho) Manuel Carmona Gonçalves, Carlos
Augusto Pereira,
Alberto Silvano de Andrade o António Luiz Caria Rodrigues.

:?D) Declara-se
médico
tração
ambos
c:iio, no

que os aspirantes
a oficial milicianos
José de Oliveira Firmo e do serviço de adminismilitar
Aloxandro
Jorge
Ferreiru
Gonçalves,
licenciados, tomaram parte no período de instrucorrente ano, com aproveitamento.

30) Declara-se q 110 o tenente elo serviço de administrnção militar, em disponibilidade,
Carlos da Purificação
do Nascimento
Santos chegou (L altura
quadro em 10 de Outubro findo.

para

entrar

no

_ 31) Declara-se
quo o capitão, na situação do reserva,
J osó Juncal
continua
prestando
serviço no
quartel general da 4," região militar como comandante
interino
da formação do mesmo quartel general. Esta
cloclanlção anula a que sob o n.? 32, foi publicada na
Ordem. do Exército D,O 13, 2,:~ sério, elo corrente ano.

Clomonto

32) Dcclura-so que o capitão miliciano, na situação elo
resona,
Mntias ele Freitas foi autorizado
a usar o nome
de ::.\[atias do Freitas Guirnurãis, devendo, portanto, ser
inscrito nos respectivos
registos com liste nome.
33) Doolnra-so quo é exonerado das funções do adjunto
da carreira de tiro da Figueira da Foz o tenento, na sitllução do reSelT<l, .T OSÓ Lopes Abegüo, sondo nomeado
cm Rua substiturção
o tenente do regimento
de infantaria n.? ::!O, Manuel Joaquim Xloreno.

34) Doclarn-so que deixou do prestar sorviço na 2, a Ropartição da La Direcção Gornl do Ministério da Guorru,
vrn 31 do Outubro findo,
tenente, na situação de resena, lU an uel Lopes ela Sílv a Ohavos.
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36) Declarnse que desistiu da froqüôncia do curso da
Escola Central de Sargentos,
nos termos do artigo -17.°
do decreto n.? 2~:lG9, do 2 de Fevereiro do 1933, o
primeiro sargento, do regimento de sapadores
mineiros,
Joaquim Fornandes
Devesas.

-'-. Ministério

da Guerra - 2.a Direcção

Geral-

3.a Repartição

37) Pensões anuais quo competem aos oficiais a seguir
designados,
que, nos termos do decroto-loi n.? 28:404:,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram
para a situação
de reserva:
Major do oxtinto quadro dos oficiais do secretariado
militar Rafael do Figueiredo
nfinistro, 20.800tS.
Capitão do cavalaria
Clemente J osé Juncal, ~0.GlLi6GO.
Tem 33 anos de serviço o 27 períodos.

38) Roctificada so publica a pensão do reserva elo oficial a seguir designado, qU(I passou a esta situação pela
Ordem do Exército H.O 12, ~.a sério, de 30 do Setembro
dó 1939:
Tenente do infantaria
mento, 16.12815.

Jerónimo

Xavior

39) Pensões de reforma com quo
tuação os oficiais adianto no moado s,
chos da Caixa Gora1 de Depósitos,
cia, publicados no Diário do Gorêrno
24 do Outubro último:

do Morais

passaram
conforme

Sar-

a esta sios dcspu-

Crédito o Providõun. ° 248, ~. a sério, do

General,

na situação do reserva, A ngusto Mauuol Farinha Beirão, 48.180a.
General, na situação dA reserva, Aníbal Augusto Hmuos
de Miranda, 44.551680.

Coronel,
riques
Coronel,

na situação do reserva, Narciso
Seg-urado Achemann,
30.4626.
na situação do reserva, Manuel

ria, 31.3031$80.

Leopoldo
da França

HenDó-

2.' Série
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Coronel, na situacão de reserva, Francisco Augusto Garcós Teixeira, 29.257 ~20.
Tenente-coronel,
na situação de reserva, Jaime Augusto
da Mota Portugal,
28.389;5GO.
Major, na situação de reserva, Zeferino do Azevedo do
Araújo Campos, 25.3í8~20.
Capitão, na situação de reserva, Joaquim da Costa Reboche, 20.031;>GO.
Capitão, na situação de reserva, Júlio Guerreiro da Conceição Pereira Caldas, 9.392:540.
Capitão, na situação
de reserva, José Augusto i\loreira
Gomes Ribeiro, 22. 890,6(i0.
Capi tão do infantaria, Matias Rodrigues Figueira Júnior,
20.497b75.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-l.a

Repartição

40) Declara-se
que o capitão de infantaria Leonel de
Aleluia da Costa Lopes Ó considerado
como possuindo
o curso de oficial de informação de regimento.
41) Publica-se a relação dos tenentes do curso complementar
de artilharia
premiados
no ano lectivo de
19:38-1939, em harmonia com o disposto no § 3.0 do
artigo 10.0 das alterações
a introduzir
nos capítulos III
e IV do regulamento
da Escola do Guerra (Ordem do
Exél'cito n.? 9, 1.' sério, ele 4 de Setembro de H)~9):

Prémios

No mus

,Joaquim

Eurico
JOaquim

de Avelal' Santos .
Pinto
.
Teixeira 'I'elo ..

do Oliveira

17,2
17,1
17

Pecuniário
ele 2001P.
1.° premio honorífico.
2.° prémio honorffico.

42) Publica-se a relação do apuramento e classificação
final dos tenentes de artilharia
que concluíram
o curso
complementar
de artilharia estabelecido
pelo derreto-lei
n.? 12:7040, com as rectificações elo decreto-lei n." 13:G57,
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de 25 de Outubro de 1926, e decreto n ," 16:750, do Hl
do Abril do 1020:

"""
Q

e ,â
,g.g ~

Nomes

Cota do múr.lt o deftnith o

O ~
"

"
Joaqnim de Avelal' Santos.
Eurico de Oliveira Pinto
.loaquim 'Teixeira Tel o ..

1
2
3

17,2 (dezassete e dois).
17,1 (dezassete e 11m).
17 (dezassete).

4,3) Lista do apuramento e cl assificação fi nal dos aspirantes a oficial, alunos da Escola do Exército, que
concluíram o curso, nos termos do decreto-lei n.? 12:704,
de 2f) de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto n." 16:750, de 19 de Abril de 1929, o alterações do
decreto n. o 18:883, de 27 do Setembro de 1930, no ano
lectivo de 19:38-1930:

Cu tn do mórito doüuiti

NOIlH'S

vo

Curso de infantaria
142
1r,l
55

eo
148
5G

141
.')2
14D
100
144
03
M

r • José

Manuel Br-ttcncourt
Conceição Jl odrigucs.
Orlando Fr n-cira Barbosa
António
Al berto de Carvalho Rosado.
IIcl'llles (10 Araújo Ol ivcir a
Luiz A ugusto de Mato:;
Palleti.
António
Catalão Filipe
Dionisio ((I).
José .lunqucira
dos Reis
Alexandre Herculano Maugllá Cifuentcs (a).
Manuel Ribeiro do Faria
Josó Alberty Correia.
.JOS(\ Moreira Otcro
João António Ribeiro de
A 1bu qucrquo,
,AlIlérico António Osório e
Cruz (a).

1 lG,2 (Dezasseis e dois).
2 15,8 (Quinze e oito).
3

15,ü (Quinze e sois).

4
5

15,3 (Quinze e três).
15 (Quinze).

() Il,O (Catorze

e nove).

7
8

14,a (Catorze
1-1,8 (Catorze

e nove) .
e oito).

a
10
11
12

14,8 (Catorze
14,7 (Ca torz e
14,·t (Catorze
1-1,3 (Catorze

e oito).
e sete).
e quatro).
e três).

13

1-1,1 (Catorze

e um).

2." Série
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00

"-

o"
8 o

."z,g"
91
14G

73
143
152

160
1fíO
138
53

GO
143
155
\l4

70
67
63
440
13':>

.Cota do mérito definitivo

XOInCS

João António Brandão Ca-I 14 14,1
lhau.
14
Júlio António Carvalho da 115
Silva (al.
Fruncisco Franco eloCarmo
16 114
José Rodrigues de Oli veira
17 13,7
Rui Braz de Oliveira.
18 13,6
J o a qui rn Luciauo MaraH) 13,5
fusta Maneiros.
l\1 anuel Doares Ferreir a..
20 13,3
José Augusto
Henriques
21 13,2
Monteiro 'I'ôrrcs Pinto
, Soares.
Alvaro Augusto Pereira de
22 13,1
Figueiredo Cardoso (u).
Carlos Faustino da Silva
23 13,1
Duarte.
José Maria Gil J údice (a)
24 12,\l
Reinaldo José Duarte
..
25 12,9
J cão de Deus ::\fClldes QUin-1 2G 12,8
tela.
David Gomes Martins Ca27 12,7
lado.
Carlos
José Vences
e 28 12,6
Costa (a).
Carlos Ilerculano de Cas2\l 12,6
tro Meireles Amado.
12,5
Agostinho Martins.
.
30
José Frederico
Pôrto de 31 12,2
Assa Castcl-Brauco.
I

I
1

(Catorze

e um).

(Catorze).
(Catorze).
(Treze e sete).
(Treze e seis).
(Treze e cinco).
(Treze e três).
(Treze e dois).
(Treze e um).
(Treze e um).
(Doze e nove).
(Doze e nove).
(Doze e oito).
(Doze e sete).
(Doze e seis).
(Doze e seis).
(Doze e cinco).
(Doze e dois).

Curso de artilharia
121
34

16
2\l
74
H
50
43

1'2

18

Fernando Alberto de Oli1
veiru.
Horáeio
Emílio
Perez
2
Brandão.
Auzusto José Pais Ladeira
3
Fre~Jerico Alcide de Oli4
veira.
I
Ro cérío de Oliveira Fur5
t';.do.
Augusto Bagorra (a). ..
6
José Mendouça
Prazeres
7
Jorg-o do Carmo Vieira..
8
António dos Santos <';011\l
~'ahoti (a).
.
.,
Eduardo
José TeIxeIra
10
Barbosa de Abreu.

1G,1 (Dezasseis

e um).

15,5 (Quinze e cinco).
1.'),2 (Quinze e dois).
15,1 (Quinze e um).

15

(Quinze).

14,3 (Catorze e três).
14,3 (Catorze e três).
1a,O (Treze o nove).
13,8 (Treze e oito).
13,8 (Trez e e oito).
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Cota de mérito definitivo

Curso de cavalaria
Henrique Dantas Maia.
.I
José
.João Henrique de
Avelar.
1
Fernando Luiz Jordão Tavares.
Fernando
José Pereira
Marques Cavaleiro.
Augusto Eduardo de Oliveira Ferraz de Noronha
e Meneses Freire de Andrado.
António Prazeres Júlio (a)
Joaquim dos Santos Alves
Pereira.
José Afonso Rodes Sérgio

75
140

72

I

71
58

I

!)2

95

I

99

1 15,8 (Quinze e oito).
2 15,2 (Quinze c dois).
3

14,2 (Catorze e dois).

4

13,3 (Treze e três).

5

13,2 (Treze e dois),

6

7

12,8 (Doze c oito).
12,8 (Doze e oito).

8

12,2 (Doze e dois).

Curso de engenharia
5 I KallTza Oliveira de Arri aga 1
8 Mário José Saraiva
. . .

1 116,6 (Dezasseis
2

16

e seis),

(Dez asseis).

Curso de administração militar
153

I

Armando

Gonçalves

Pires

I

1

112,5

(Doze e cinco).

(a) Mais antí qo pelas provas escolares.

Ministério

da Guerra - Repartição

Gerar

44) Declara-se
para os devidos efeitos e de harmonia
com o disposto no artigo 3f).0 do decreto 11.° lü:GGD, do
27 do Março de 1929, quo no Diário do Gorêruo n.? 248,
2.a sério, do 24 do Outubro findo, foi publicada
pelo
Conselho de Administração
<la Caixa Geral do Depósitos,
Crédito o Previdência,
Caixa GoraI do Aposontncões.
a
lista referida a 23 do mesmo mês, que concedo a nposontacão voluntária ao segundo contínno Feliciano :\Iiranda,
com a pensão anual do G.14411, pelo quo deixa do ser
abonado por êste Ministério desde o dia. 1 do Novembro

corrente,

2.' Série
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Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistérIo

N os termos do artigo 13.0 do decreto n. o 12:704, de
25 do Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927 (Ordem do Exército
n. o 6, La série, de 15 do Junho de 1927), e para efeito
do respectivo provimento,
faz-se público que, pelo Conselho de Instrução,
foi declarado vngo o lugar' elo professor da 21. a cadeira (indústrias
químicas, explosivos
e gases de guerra).
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas
no artigo 2.0 e seu § único do rogulnmento
par:1 o provimento
dos lugares do magistério da Escola
do Exército,
aprovado
por decreto
n.? 13:7G4, de 13 de Junho do 1927 (Diário do Gocêrno
n." 121, La série, de 13 do Julho de 1927).
Os candidatos
de vem apresentar na Secretaria
desta
Escola, até às quinze horas do dia 4 de Janeiro de 1940,
~IS suas
declarações,
feitas em papel selado o dirigidas
•
~1O comaudanto
da Escola, instruídas com os documentos a que so refere o artigo 3.0 e seu § único do citado
regulamento.
Sala das Sessões, 30 de Outubro de 1939. - O Seeretário,
interino, Raúl Sátiro da Cunha Fajardo, capitão de infantaria.
(Publtcado

no Diário

do

Goa·êrllQ

0.°

2GO,2." sórie) de 9 de Noyembl'o do

19~~\,

Colégio

Militar

Declara-se
que está aborto concurso documental por
espaço de trinta dias, a contar da data da publicação
dôsto anúncio no Diário do Goú!mo, para a nomeacão
do um professor
ofectivo do D. o grupo do disciplinas
dôsto Colégio.
As condições do admissão e actos do concurso constam do regulamento
literário
dêsto Colégio, aprovado
por decreto n. o 18:G08, de 14 de Julho de 1930, e estão
patentes na secret:lria,
nos dias úteis, das doze ás doZasReto horas.
Os roq UCl'lmelltos, instruidos
com o.s nccess{lI'i~s documentos
de\'elll dar entrada na refenda socretnria até

,

7~2
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às quinze horas do dia em que terminar o prazo do concurso.
Colégio Militar, na Luz, 7 de Novembro de 1030.O Secretário, Francisco da Conceição Dias, capitão.
{Pub ltendo
19~D).

no Diário

do Gut'ilrno n.? 261, 2." SÓ1'10,de D do )íovombro

de

Obituário

1020
Dezembro 25 1934
Agosto

Tenente miliciano
Santos.

médico, licenciado,

6-

Alferes miliciano de infantaria,
quim Pires Correia de Araújo.

1-

'I'euento miliciano médico, licenciado,
diuho de Campos Marq ues.

Sabiuo dos

Licenciado,

Joa-

1936
Março

19:>0
Agosto
13 Setembro

Alferes miliciano médico, Iiccnciado,
reiro Madeira.
9 - Coronel, reformado, Joaquim Pereira
grão.

»

Outubro
»
»
»

:\Iário 00Pedro Guerda Sil v a ~ e-

.

O-

Coronel, reformado, António Teixeira da Rocha
Pinto.
15 - General, reformado, António Xavier Correia Barr- to.
21- Capitào, reformado, inválido de guerra, Joaquim
Augusto de Avclar Pinto Tavares.
23 - Capitão, na situaçiío de reserva, Isi dro da Sil va
Parente.
23 - Tenente, na situação de reserva, Romeu Alexandre
de Aguiar.
31- Capitão de infantaria, DO quadro, José Dourado de
Oli veira Ma rcius.

Rectificação

Na Ordem do Exército 11.0 13, 2.· sé ríe, do corrente ano, p. (j,i6,
1. 28.", onde se lê: « Ordem do Exército
n.O12", deve ler-se: «Ürdent
do Exercito n.v 11».

António de Oliveira Salazar,
E~t:í. conforme.

o

Ajudante General,

MINI5 TERIO DA GUERRA

Ordem

do Exército
2.-

N,O 15

o

Série

30 de Novembro de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

I -DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 5:787-000,
do 10 de Muio de 1919, manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelos 1Iinistros da Guerra e dos Negócios
Estrangeiros, nomear o coronel do corpo do estado maior,
na situação de reserva, Abílio Augusto Valdez de Passos
O Sousa para o desempenho do cargo ele adido militar
junto da Embuixadu do Portugal cm Madrid.
Minietérios da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, 16
da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, António de Oliveira Salazar.
de Outubro de Hl39. - O Ministro

(Visnuu polo TdhuIl,,1 do Co ntns em 8 do Novombro do 1030.
São devidos cmoluuicntos, 110S rermos do decreto n.? 22:251).

Nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 5:787-000,
de 10 do ~Iaio de 1910, manda o Governo da República
Portuguesa, pelos Miuistros da Guerra e dos Negócios
Estra~goiros, nomear o major de artilharia Artur Mendes
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de Magalhãis para o desempenho
do cargo de adido militar junto da Embaixada
de Portugal em Londres.
Ministérios da Guerra e dos Negócios Estrangeiros,
16
de Outubro de 19:39.- O Ministro da Guerru e dos Negócios Estrangeiros,
António de Oliceira Salazar.
(VIsada polo Tribunal do Contas cm 8 de No vurnbro do 1030. São
dovIdos omolumentos,
nos torruos do decreto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

Manda o Governo da República Portnguesa,
pelo Xlinistro ela Guerra,
anular a portaria do 22 de Junho do
corrente
ano, publicada
na Ordem. do Exército n. o 12,
2.a série, de 30 ele Setembro último, que nomeia o capitão do corpo do estado maior José António da Hocha Beleza Ferraz para freqüentar
o curso da Escola
Superior
de Guerra,
de Paris, em virtude de ter sido
suprimido o referido curso.
Ministério
da Guerra, 4 de Novembro
de 1939,O Sub-Secretário de Estado <ia Guerra, Fernando dos

Santos Gosta.
{Visada poto Trlbunul do Con tns om 9 (lo No vombro do 1030. NrLO
são dovidos omolumontos, nos toemos do decreto u.? 22:257).

11- RECURSOS
Ministério da Guerra -

La

Direcção Geral-

2. a Repartição

POI' decretos de 11 do corrente mês:
Negado provimento
ao recurso n.? 2:540, interposto

poranto o Conselho de Recursos
pelo capitão de aoronáutica Manuel Moroiru Cardoso contra o dospncho
do Sub-Secretário
do Estado da Guerra,
de :31 de
Março de 1939, que lho indeferiu uin requerimento
em que podia a rectificação da declaruçüo 11), insortn
na Ordem elo Exército
n. o 3, ~. a série, do corrente
ano, que colocou 11 sua direita, na escala dos cupitãis
do aoronáutica,
o capitão do corpo do estudo maior
Humberto
da Silva Delgado, por sõbre alo se não poder pronunciar.

2,' Série
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Negado provimento
ao recurso n." 2:545, interposto perante o Conselho de Recursos polo capitão de artilharia José Frederico
da Silveira
Machado
contra o
despacho
do Ministro
da Guerra,
de 4 do Maio de
1939, que lho indeferiu um rsquorimonto
om que podia que a intercalação
no quadro da arma do artilhariu do tononto -Antóuio de Almeida se fizesse de harmonia com a ordem tIe precedência
estabelecida pela
cota de mérito obtida nos respectivos
cursos de artilharia, que ambos freqüontaram,
o não pela antiguidade do oficial miliciano, que lhe foi atribuída
nos
termos, de outras disposições legais, por ser manifestamento ilegal.
Rejeitado o recurso n.? 2:549, interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, na situação de reserva,
Zarco Gomes Pereira da Câmara contra o desnacho
do Sub-Sooretario de Estado da Guorra, de ~5 de
Agosto de 1939, que lho indeferiu um requerimento
em que podia para repetir a frcqüõncia do curso do
informação
do :3.0 grau da Escola Central de Oficiais,
por ter sido interposto fora do prazo legal.
Negado provimento
ao recurso n." 2:540, interposto porante o Conselho do Recursos pelo tenente, na situação
de reserva, Manuel Joaquim Carrajola contra o despacho do Sub-Secretário
de Estado da Guerra, de 1
de Agosto do 1930, que lho indeferiu um requerimento
em que reclamava contra o indoforimento de um outro
requerimonto
em que podia para ficar som efeito o podido quo fez para passar à situuçào de reserva, nos
termos
da alinoa li) do urtigo 31.° do decreto-lei
n.? 2~:-W2, do 31 do Dezembro do 1937, por 501' manifostamente
ilegal.

Ministério da Guerra - Repartição
POJO

decreto de

Rejeitado o recurso

Geral

11 do corrente mês:

n." 2:530, ,interposto pelo Conselho
de Rocursos pelo toneute, roformudo, separado do servico :\fanllel Augusto
Soares contra o despacho do
M{Jli~tro da GUN'ra, do 31 de :JIar<;o do 1939, que lhe
indeferiu um requorimento
em que pedia para ser re-
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v.ogada, para todos os efeitos legais, a parte da portana que o separou do serviço, nos termos do urtigo
178. ° do regulamento de disciplina militar, com direito
a 70 por cento do vencimento de reformado, nos termos do artigo 9.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de
Dezembro de 1937, por não poder pronunciar-se sobre
o assunto.

III-MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇAo

da Guerra - I.a Direcção

Por portarias

Geral - 2. a Repartiçao

de 28 de Outubro findo:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Fevereiro de 1038, inserta na Ordem do Exército n.? 3,
2.a série, do referido ano, que colocou na situação de
disponibilidade o capitão de infantaria, adido, José
Ribeiro da Fonseca de Mendonça, por se ter reconhecido que o mesmo oficial não foi exonerado do cargo
de professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação do não sorom
devidos omolumontos, nos termos do docreto n. o 22:267).

Reintegrado no serviço do exército, nos termos do n. o 1.0
do artigo 61.0 da lei n.? 1:961, de 1 de Setembro de
1937, na situação de alferes miliciano do serviço de
administração militar, licenciado, e colocado na 1. a companhia de administração militar, o ex-alferes miliciano
do mesmo serviço, licenciado, Samuel Pereira dos
Santos Côrte Real, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Outubro de 1030.
(VJsada polo 'I'rtbunal do Contas, com a anotação do sorom dovídos omolumcntos,
nos tei-mes do docroto n.? 22:2j7).

Reserva
Tenente, do regimento de infantaria n. o 13, J oão Curvalhais dos Santos, nos termos da nlínoa c) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1\)37,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Outubro de 1D30.
(Vtsad« pelo 'I'rlbuunl
devidos omolumontos,

do Coutas, com a unotac;,ão do não serem
DOIStormos do ducro to n,o 22:257).

20' Série
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de 4 do corrente mês:
Adidos

Major, do regimento de infantaria
n.? 7, Armando Martins Dias Rocha e tenente, do batalhão de caçadores
Do° 6, Manuel Domingues
Carreto, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
dependentes
do l\Iinistório
das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 28 e 26 de Outubro de 19390
Tenente, do regimento de infantaria no° 4, J osó de Sousa
Regato Júnior e alferes: do regimento
de infantaria
n.? 3, Joaquim de Sousa Xavier, do regimento de infantaria no° 7, Américo Agostinho de Mendoça Frazão,
do regimento de infantaria n.? 9, Armando Josó Irache
de Pinto, do regimento
de infantaria n.? 11, António
Júlio Borges
Gouveia,
do rogimento de infantaria
no ° 14, Viriato Marques dos Santos Oliveira, do regimento de infantaria no° 20, Abel Barroso Hipólito, do
batalhão de caçadores n.? 4, Manuel Francisco Stadlin
Baptista, Eurico dos Prazeres e Jorge Marçnl Carneira,
do batalhão
de caçadores
no° 6, Joaquim António
Franco
Pinheiro,
do batalhão
de caçadores
no° 9,
António Augusto Carrinho,
e do batalhão de metraIhadoras n." 2, Pedro Alexandre
Brum do Canto e
Castro Serrano,
por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissõos
de serviço dependentes
do
Ministério d as Colónias, nos termos do artigo õoo do
decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927, o primeiro, quarto, oitavo e décimo segundo, e os restantes,
nos termos do artigo 140° do decreto no° 29:244, de 8
de Dezombro de 1938, devendo ser considerados nesta
situação desde 28 de Outubro do 19300
Tenente chefe de banda de música, do batalhão de caçadores no° 7, Vasco Silvério da Rocha, por ter sido
nomeado professor de canto coral do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos
de Torra e Mar,
devendo SOl' considerado
nesta situação desde 27 de
Outubro de 19:300
(Anota,l"s

pelo Tribunal

do Contas om 16 elo Novembro

<lo 1939)0

Tononto YCMrinúrio, do hospital militar voterinúrio principal )fúrio Cündido d« Sousa, por ter sido roquisitudo 'pt'lo GoYêrno Civil do Lisboa para prestar ser-
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de Cascais, devendo ser
desde 30 de Outu hro de
(lo Contas

om 10 do No vernb ro do 1039).

Reserva

Major, do regimento de cavalarin n." 1, José Maria Carrilho do Carvalho
o tonente, do rogimento
do infantaria n.? 5, Álvaro Ferreira
Godinho, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? ~8:404, de 31
de Dezembro de 1037, por torem atingido o limite do
idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamontc,
desde 23 e 12 de Outubro de 1\)30.
Capitão do infantaria,
adido, professor efectivo do Instituto Feminino
de Educação
o Trabalho,
Eugénio
Carlos Garcia, nos tormos da alínea 1') do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:4040, do 31 de Dezembro do 1037,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 3 de
Outubro de 1039.
(Vfsadns

polo
de
com
anotação <lo
serem
emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:2~7).
'I'r-lbuu

dovidos

al

Contns,

a

n

ilo

Oficiais milicianos de reserva

Alferes

n.?
do
de
ser
de

miliciano, licenciado, do regi monto de cavalaria
3, Casimiro José de Abreu, nos termos do § 3.°
artigo G1.° do decreto n. ° 12:017, do 2 de Agosto
1926, por ter atingido o limite de idade, devendo
considerado
nesta situação desde 3 de Novembro
19:39. (Anotada polo Tribunal de Contas em lG do Novombro do 1039).
Baixa do serviço

Alferes
milicianos:
do regimento
de infantaria
n.? 1,
José Adriano Valério 0, (lo regimento
de infantaria
n.? 18, Adriano
Pinto Monteiro d(l Freitas e Arlindo
Boris da Silva Pereira,
nos termos da última parto
elo artigo 3.° do decreto-lei n." 28:404, de 31 de D0zem bro do l0:37, por terem Rido .i ulgudos incnpazes
de todo o serviço pela junta hospitalar
de in~p(lc<:~lO,
devendo ser considorndos
nostn situação desde 2:3 de
Outubro do 1039.
(Anotada

Por portarias

polo Trlhunal

de

do Contas

11 do COITeI/te

cm 16 do Xoverubro

de 1939).

mês :

Disponibilidade

Major de artilharia,
adido,
mento, que, do regresso

JOHó Alarri'to Volasquos Sardo Ministério
do Comércio o
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Indústria,
se apresentou
cm 8 de Novembro de 1939,
por ter deixado de prestar
serviço no Instituto Geográfico e Cadastral,
(Visada polo Tribunal de Contas, com a nnoração de n!lo serem
devídos emolumontos, !lOS termos do decreto n.· ~2:2õ7).

Baixa do serviço
Alferes miliciano de reserva de infantaria João Eduardo
61.0
de Sousa Correia, nos termos do S
5.0 do artizo
o
b
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
ter atingido o limito de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Junho de 1939.
(Anotada

pojo Tribunal

do Contas em 20 de Novembro

do 1939).

Por portarias de 18 do corrente mês:
Adidos
}fajor, do batalhão
do caçadores
n.? J, Nuno Ferreira
Viana, por ter sido requisitado para desempenhar
uma
comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na guarda
fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 10 de Novembro de 1939.
'I'enentes : do batalhão do carros n.? 1, Francisco Pires
J únior e, na situação do reserva, Carlos Oliveira da
Sil"a Chainho, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministório do Interior. na guarda nacional republicana,
dovondo ser considerados
nesta sitnnção , respectivamente, desde 14 e 8 de Novembro de 1939.
AlfereR, do batalhão de cnçadoros n." 2, Frederico Manuol Ferreira Braga Paixão, por ter sido requisitado
para dl'i:lempenhar uma comissão de serviço depondento do Ministério dns Colónias, nos termos do artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de
1U:!7, .lovendo S(']" conaidorndo nesta situação desde
11 de Novembro de 19i39.
(Anotadas

pojo Trlhullal

do Con tas om 23 do Novembro

do 1939).

Disponibilidade
l\lnjor de infantaria, adido, Diamantino Antunes do Amal:al, qU(). de regresso
do Ministério
do Comércio e
Indústria,
se apresentou em 15 do Novembro de 1939,
por ter dr-ixudo do prestar serviço no Instituto Googdtnco c Cadustrul.
(Vlsllda pelo Trihnnal do Contas, com a anotação de não sorom
devidos omolumentos,
nos termos do docroto n.? 22:2(7).
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Reserva
Tenente
de infantaria,
adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
Carlos
Oliveira da Silva Cliainho, nos termos da alínea a) do
artigo 1.° do decreto-lei n. ° 28:404, do 31 do Dezembro
de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado
nesta situação desde 8 de Novembro
de 1939,
(Visada. pelo Trihunnl do Contas, com a anotação do não serem
devidos emolumentos,

DOS

termos do decreto

0.°

2i:~57).

Baixa do serviço
Tenente-coronel
miliciano módico José Gonçalves
Vaz,
major miliciano
médico Henrique
Carlos da Costa
Souto e capitâis : miliciano mé-dico José Francisco
de
Assis Martins e módico auxiliar do exército Francisco
Peres, todos de reserva, nos termos do § 6,° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 do Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde
28, 29, 5 o 26 do Outubro,
(Anotada

P01'

pelo Tribunal

do 'Contas cm 23 de Novembro

de Hl39),

portaria ele 21 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal de Contns , com a anotnção do nllo serom
devidos amolumontcs, DOS tormos do decreto n.o 22:257).

Reserva
do serviço de administracão militar, das
inspecções do mesmo serviço, Francisco
Fernandes
dos Aidos, nos termos da alínea r) do artigo 1.0 do
decreto-lei
n.? 28:4:04, de 31 do Dezembro
de 1937,
devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de
Novombro de 193\),

Tonente-coronel

IV -

Ministério da Guerra
P01'

_I,a

PROMOÇOES

Direcção

Geral-

2,a

Repartição

portaria de 28 de Outubro findo:
(VIsada pnl o Tr+hunnl do Contas, eorn n nnotnciio do serem do'" "idos omolumontos,
nos termos do dceroto n.? 22:257).
I

Quadro dos serviços auxiliares do exército
Capitâo ; o tenente do mesmo quadro, adido, om serviço
no Ministério das Colónias, .I osé Ramalho,

2." Série
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P01' portarias de 4 do corrente mês:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria
de 9 de
Setembro último, insorta na Ordem do Exército n.? 12,
2.a série, de 30 do mesmo mês, que promoveu a capitão
o tenente do cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana,
Lino Vaz
Palma Antunes,
por se ter reconhecido
não lhe pert011Cer ainda a promoção, conservando
assim o mesmo
oficial o põsto de tenente, mas com a graduação
de
capitão, até lhe pertencer efoctivamento
a promoção a
êste pôsto, continuando
na mesma situação de adido,
cm serviço na referida guarda.
Esta portaria
anula a de 12 de Outubro último, publicada na Ordem do Erérctro n.? 13, 2." série, do corrente ano.
(Anotnd3

pelo 'I'r-lb un al de Contas

em IR de Noyombro

de lnS9).

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alferes veterinário,
o aspirante
a oficial miliciano, do
regimento
de infantaria
n. ° 8, ,J osé ::Uonroy Garria,
nos termos do artigo 40.0 do decreto n.? 17:378, do
27 do Setembro de 1920, e artigos 3.°, 30.° e 31.° elo
decreto-lei n.? 18:716, de 2 do Agosto de 1030.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação (lo serorn dovidos emolumentos, nos termos do decreto 11.° 22:257).

Por portaria de 11 do corrente mês.'
(Visada pol o Trihunal rlB Contas, com íJ. auotncâo de ser-cru dovides omolumeutos, nos termos do decreto n.v 22:257).

Regimento de cavalaria n. o 8

'I'oucnto-corcnel,
Sl'gundo comandunt~,
O major
valaria José Aristides Guedes da Silva.

elo ca-

P01' portarias de 18 do corrente mês:
(VJsadas polo Tj-Ihu n al do Contas, com n unotação de sorom dovides emolumentos, nos termos do decroto n.o 22:257).

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

Alferes do quadro dos son-i,o~ auxiliares. elo exército, ~s
Kar!!C'ntoA ajuduntos,
da 1 ..' companhia
do batalhão
n." ~ da g~ardn nacional ropublicaua,
José .Lopes .0
do extinto quadro (1<' sargentos
do secretariado
militar, do 1.0 tribunal militar territorial
<1(, Lisboa, Cesário da Silva.
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Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral - I.' Repartição
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
sargento
ajudante,
da base aérea n.?
Albuquerq ue.

do exército,

3, Armindo

o
de

Ministério da GuelTa - 2.' Direcção Geral - 2.' Repartição
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento de cavalaria da guarda
nacional republicana,
José da Conceição Miguel.
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral - 3.· Repartição
Alferos do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento
de artilharia
ligeira
n.? 2, António Baptista Ribeiro.
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 4.' Repartição
Alferes do quadro dOR serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
da Escola Prática de Administração Militar, Raimundo da Silva Leal.
Conselho Superior de Promoções
Major do extinto q uadro de oficiais do secretariado
militar, secretário,
o capitão do mesmo extinto quadro,
do 2.° tribunal militar torritorial
do Lisboa, Josó Cândido da Conceição Baião.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da 3.a companhia do batalhão n.? 4
da guarda nacional republicana,
Autónio Jouquim de
Sousa.
1.' região militar - Quartel general
Alferes do quadro dos serviços auxiliaros do exército,
sargento
ajudante,
do n'gimento
de cavuluria n."
l\f,trio Ezequiel Lobão da Cruz.

o
(i,

4.' região militar - Quartel general
Alferes do quadro dos sorviçoa auxiliares (lo exército, o
sargento
ujutlante, do regimento
do sapadores
mineiros, Luiz Baptista da Cruz.
Direcção

do serviço

de obras e propriedades

militares

Alferes do quadro dOR serviços auxiliares do exército, O
sargento
ajudunto, do rel!;imPllto do artilhuria
ligoiru
D.O 2, João Vilas Boas ~rousinbo
do Albuquerque.

2." Série
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n. o 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento
ele artilharia
ligeira
n. o 5, Manuel :\1arq ues Pereira.
Regimento de infantaria

n.O 3

Alferes do quadro

dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da 2.a companhia do batalhão n." 5
da guarda nacional republicana,
Manuel da Silva.
Regimento de infantaria

n.O 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante,
do regimento de infantaria
n.? 4,
J osé J oaq uim Albino J úni 01'.
Regimento de infantaria

n. o 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento
do infantaria n.? 14,
Celestino Rodrigues da Costa.
Regimento de infantaria

n. o

"

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento aj udante, elo regimento
do infantaria
n. ° 4,
António Sequeira Fernandes
Moita.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento aj udanto, do batalhão do metralhadoras
n. ° 2,
José de Matos Cavaleiro.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes do quadro elos SOlTic:OSauxiliares do exército, o
sargento ajudante,
do regimento
de infantaria
n ," 7,
João Bapti:,tlt Marques.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alfprcs do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante,
do batalhão do caçadores n.? 7,
Manuel Arrojado.
Batalhão de caçadores

11.0 8

Alferes do qnadro elos serviços auxiliares
do exército,
o sargento aju(lallt(\, do rogimento de infantaria n.? 16,
:.\Ianuel Francisco Fitas.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 4

Alferes do quadro elos serviços Hl~xiJiares do. e~ércjt?,
os sargontos
aj urlun tos, do reglll10nto de iufantaria
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n,° 4, Abílio do Nascimento
Quintinha
e, do distrito
de recrutamento
e mobilização n.? 15, Pedro dos Santos Machado.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 5

Alferes do quadro dos servieos auxiliares
do exército,
os sargentos
ajudantes:
do regimento
de infantaria
n.? 8, Carlos Lopes, do batalhão de caçadores n.? 5,
Jacinto Crisóstomo
de Meneses e Freitas, do batalhão
de caçadores
n." 7, José António da Silva, do grupo
de artilharia
a cavalo n. ° 2, Júlio Lopes dos Santos,
do regimento
do sapadores
do caminhos de ferro, Simão Alves Loureiro e, do batalhão de automobilistas,
José Rosa.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
sargento
ajudante,
do rogiuiouto
do infantaria
n.?
Tlouriquo da Silva.
Distrito de recrutamento

o

9,

e mobilização n. o 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do cxórcito,
o sargento aj udante, do regimento de infantaria n, o 8,
Pedro Machado.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 17

Alferes do quadro dos scrvicos auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do batalhão independente
de infantaria n. ° 18, Manuel dos Santos.
Escola Prática de Artilharia
Alferes do quadro dos sorvicos auxiliares do exército, o
sargento
aj udanto, do regimento
do artilharia
ligeira
11.° 5, Abel Roma 'I'órrcs.
Regimento de cavalaria

n.O I

Alferes elo quadro dOR serviços auxiliares do oxórcito, o
sargento
ajudante,
do batalhão
de caçadores
n.? 1,
José Gramacho da Silva.
Regimento de cavalaria

n. 03

Alferes do quadro dos sorvicos auxiliares do exército, o
sürgento
ajurlnnto, do rogimouto do euvaluria n.? 1,
Armando Milhciro Sampaio.

2.- Série
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Regimento de cavalaria n. ° 4
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento aj udante, do regimento de cavalaria n. o 6,
José Casimiro Lourenço de Abreu.
Regimento de cavalaria n.O 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento de infantaria n." 14,
Francisco de Jesus Nunes.
Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento aj udanto, do regimento de infantaria n. ° 9,
José Augusto dos Santos.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento de cavalaria n." 4,
Luiz Fernandes Gonçalves Bragança.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento aj udante, do batalhão de caçadores n. o 6,
Manuel de Sousa.
Comando geral de aeronáutica

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, da base aérea n." 2, 'I'eobaldo Fernandes Mestre.
Base aérea n. o 2

Alferes do quadro dos serviços auxil iares do exército, o
sargento aj udnnto, do regimento de tolegrafistas, Joaquim Dias Ribeiro.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares. do exé~cito,o?s
sarrrontos ajudantes: do regimento de infantaria n. 3,
Olí~io Amado Neves 0, do regimento de artilharia
ligoira n." 3, Carlos Rodrigues Salas.
Escola Central de Oficiais

Alferes do quadro dos sel'\'i~os auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do oxtinto .quadro d.e.sargen~os ?O
secretariado militar, do ~.o trihuuul militar ter1'1to1'1al
de Lisboa, José Viceute Ribeiro.
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Por portarias

de 21 do corrente

(Visadas poto Tribunal
vtdos cruolumeutcs,

N.o 15
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mês:

do Contas, com a anotação do serem de1I0S te rmos do docruro u," 22;257).

Inspecções do serviço de administração militar

'I'ononto-coronel do serviço do administração militar, inspector, o major do mesmo serviço, sub-inspector, Vorgilio Pereira da Costa.
Escola do Exéroito

'I'enonte-coronel do serviço de administração militar,
adido, o major do mesmo serviço, adido, professor,
José Fernandes Duarte.

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

r~inistél'io

da Guerra - Repartição

do

Gabinete

P01' portaria de 2 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal do Coutns 0111 27 do Nuvotuhro do H13n. São
cnvídos omolumontos,
nos termos do decreto 11.° 22;~57).

Completando em 6 do corrente mês dois anos do sorviço no Tribunal Militar Especial, nos termos do § 3.0
do artigo 13.0 do decreto n.? ~3:~03, de G do Novembro
de 1933, os oficiais o sargento a seguir designados, é o
referido pessoal reconduzido nos seus cargos por mais
dois anos, nos termos ela Iegislnção citada:
Invostigadoros-'renento-col'onel,
na :,.;ituuçãode reserva,
Luiz Augusto do Oliveira Franco O o temente miliciano, na uiesma situação, inválido do guerra, Muriuno
Moreira Lopes.
Secretário de investigador, segundo sargento, reformudo,
Celestino Mendes dos Santos.
Por portaria de 15 do corrente mês:
(Visada polo'l'J'Il>lI11al de Con tas o1ll2:1 do Novembro d tn3n. Silo
duvldos eruolurnentcs, no! termos do docreto n.? 22: ..:'7).
I

N omoado O capitão de artilhatia Loão do Sacramento
Monteiro para dosomponhur o cargo do investigador
do, Tribunal Militar Especial, nos termos do § 3.0 do
artigo 13.0 do decreto n. o 23:203, do 6 de Novembro
de 1933.
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Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria ele 28 de Outubro findo ~
Grupo de artilharia

contra

aeronaves

Tenente médico, da Escola Central de Oficiais, Alberto
Salis Amaral.
Escola Central

de Oficiais

Tenente médico, do grupo de artilharia
vos, Mário Paxiuta e (luina.

contra aorona-

Por portaria de 4 do corrente mês:
(Anotada pelo Tribunal

de Contas om 23 de Novombro

do 1939).

Exonerado de oficial do serviço do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de 'I'erra e Mar o capitão
miliciano de infantaria, do extinto quadro especial,
José da Cruz Ribeiro.

Por portaria ele 10 do corrente mês:
Transferidos, desdo 10 do corrente mês, para as unidades do infantaria, do artilharia e de cavalaria e para
os distritos de recrutamento e mobilização
ao diante
mencionados, e organizados polos quadros anexos ao decreto n.? 29:057, de 6 do Outubro, findo e em harmonia
com as instruções para a execução do mesmo decreto,
de 24 do referido mês, os oficiais c aspirnntes a oficial,
tanto do quadro pormunouto como milicianos, que pertenciam às antisras unidades e extintos distritos do 1'0cru tamento O re;erva que respectivamente vão indicados:
Infantaria

Para o R.
Para o R.
Para o R.

R.

Para
Para
Para
Pura

r.

o
o
o
o

r. n.?

3, os do extinto R. r. n. ° 17.
antigos R. r. 11.0S 4 e 15.
extinto R. r. n. ° 18 e antigo

r. 11.° 4, os dos
r. 11.° 6, os do

n." 6.
R. 1. u. ° 8, os do antigo B. Caço n. ° 9.

r. o
r. n."

10, os do oxtinto R I. n. ° 19.
12, os do antigo B. Mot. n." 3.
H. 1. n.? 16, os do antigo B. Caço n." 2.
R.
R

11.

,
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Para o B. r. r. n. ° 17, os do extinto B. r. r. n. ° 23.
Para o B. L r. n.? 18, os do extinto B. r. r. n.? 24:.
Para o B. r. r. n." 19, os do extinto B. 1. 1. n.? 26.
Para o B. Caço n." 2, os do extinto R. r. n." 21.
Para o B. Caç. n," 7, os do antigo R. r. n.? 12.
Bara o B. Caço n.? 9, os do antigo R. r. n.? 3.
Para o B. Caço n." 10, os do antigo R. r. n.? 10.
Para o Batalhão de Carros n.? 1, os do antigo B. Caço
n.? 7.
Para O B. Met. n. ° 2, os do extinto R. r. n. ° 20.
Artilharia

Para o comando da defesa marítima de Lisboa, os da
antiga frente maritima de defesa de Lisboa.
Para o R. A. L. n," 5, os do extinto G. L A. M. n.? 15.
Para o R. A. P. n.? 1, os dos extintos G. A. P. n.OS 1 e 2.
Para o R. A. P. n." 2, os do antigo R. A. L. n." 5.
Para o R. A. C., os dos extintos R. A. C. n.os 1 e 2
e G. E.
Para o G. A. C. n.? 1, os do extinto grupo mixto independente de artilharia montada n." 24.
Para o G. A. C. A. n." 1, os do antigo G. A. C. A.
Para o G. r. A. 1\1., os do extinto G. r. A. 1\1. n.? 12.
Cavalaria

R. C. n.? 3, os dos antigos R. C. n.O 3 e 5.

Para
Para
Para
Para

o
o
o
o

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

o D. R. M. n.? 1, os do extinto D. R. R. n.? 1.
o D. R 1\1. 11.° 2, os do extinto D. R. ~·tn.? ~.
o D. R. 1\1. n." 3, os do extinto D. R. R. n.? 17.
o D. R. 1\1:. n." 4, os do extinto D. R. R. n.? 4.
o D. R. ~r. n.? 5, os do extinto D. R R n." 3.
o D. R. 1\1. n.? G, os do extinto D. R. R. n.? 18.
o D. R. 1\1. 11.° 7, os do extinto D. H. R n. ° 7.
o D. R. 1\L 11.° 8, os do extinto D. u, R. n." 8.
o D. R. M. n.? 9, os do oxtinto D. R R. n.? 9.
o D. R. M. n.? 10, os do extinto D. R. R n.? 19.
o D. R :M. n.? 11, os do extinto D. R. R. n.? 11.
o D. R. 1\1. n.? 12, os do extinto D. R. IL n.? 20.
o D. R. 1\1. n.? 13, os do extinto D. R. R. 11.° 13.
o D. R M. n." 14, os do extinto D. R. R. 11.° 14.

ij

R. C. n." 5, os do antigo R. C. n.? 8.
R. C. H.O6, os elo extinto R C. n.? 9.
R. C. li.O 8, os do antigo R. C. n.? G.
Distrito de recrutamento

e mobilização

2.' Série
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o D. R. ~L n.? 15, os do extinto D. R. R.
O D. R. 1\1. n.? 16, os do extinto
D. R. R.
o D. R. ~L n.? 17, os da delegação n.? 2 do
D. R. R. dos Açõres.
Para o D. R. 1\1. n." 18, os ela delegação n." 1 do
D. R. R. dos Açôres.
Para o D. R. M. n.? 19, os do extinto D. R. R.
deira.

Para
Para
Para

Por portarias
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n.? 21.

n." 16.
extinto
extinto
da Ma-

de 11 do corrente mês:

Exonerado
de vogal do Conselho de Rooursos o general,
na situação de reserva, Eugénio Augusto Almada Castro Bilstoin de Menosee, por ter atingido o limito de
idade para passar à situação
do reforma.
(Anotada

pelo Tribunal

do Co ut as em 20 de Novembro

de 1939).

Nomeado vogal do Conselho de Recursos o general,
situação de reserva, João Estêvão Aguas.

na

{Vtaada pelo Tribunal de Coutas, com fi auo tacâo do serem dovidas emolumentos,
nos termos do decroto u.? 22:257).

Nomeado vogal do conselho fiscal dos estabelecimentos
produtores
do Ministério da Guerra o tenente-coronel,
na situação do reserva, Jaime Pore ira da Silva.
(Visada
vides

Ministério

polo Trlhunal

do Contas,

eruul umentos ,

!lOS ter1110S

com fi nnotncão do serem
do doei-ore 11.° 22:257).

do-

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

Alferes elo quadro dos sorviços auxiliares
elo exército,
do regimento de infantaria n.? 11, Manuel José H.odrigues, sem dispônd io para a Fuzouda N acional.
Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Coronel do corpo do estado maior, do regimento de iu- '
fanturia n .? 4, José Cortês dos Santos.
Tenentes:
do regimento do arti lha ria pesada n.? 1, Carolino gummlo
Ferreira
do Nnscimonto , do grupo do
artilharia
coutru aeronaves 11.° 1, Eurico de (Ilivoirn
Pinto, .Joaq~im. do Avelar Santos o Joaquim 'I'oixoira
Telo ; do regimento do sapadores do caminhos do forro,
Júlio :\[unlll'! Pereira, e. do regimento (lo tolegrafistas,
Luiz Maria da Câmara Pina.
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1,' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da base aérea n. o 2, Idilio Venâncio Lima.
Secçâo

de rearmamento

Capitão de cavalaria,
da escola prática
Trancoso
Leote do Rêgo.
Govêrno militar

Chefe da 2." Repartição,
oficiais 00 secretariado
Guimarãis.

da arma,

Jaime

de Lisboa - Quartel general

o capitão do extinto quadro de
militar, António José }larques
n. 09

Regimento de infantaria

Comandante,
o coronel, do regimento
Augusto Martins Nogueira Soares.
Regimento de infantaria

do infantaria

n." G,

n. o 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão
de caçadores n.? 3, Augusto Teixeira de
Carvalho, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 15

Comandanto,
o coronel, do regimento
Oiríaco José da Cnnha Júnior.
Batalhão de caçadores

do infantaria

n.? 9,

n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliuros do exército,
do regimento
de infantaria
n." 13, Carlos Palmoiru,
por pedir.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 6

Alforos do quadro dos serviços auxilinros do oxórcito,
do regimento (1(, infantaria
11.° G, Domingos José dos
Santos, som dispôudio pura a Fuzond a Nacional.
Distrito

de recrutamento

Alferes do quadro

e mobilização

n. o 8

dos serviços auxiliares
do oxcrcito,
do rozimonto
do infauturiu ]).0 6, António da Costr,
Antunes 0, (lo rcgimonro do infantaria n ." 8, .Ioaquim
Martins do )[1!e('do O :-lilva, uiuhos por pedir.

2.' Série
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n. o 12

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n. o 2, Afonso Dias, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
.
Direcção da Arma de Artilharia

Major miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de artilharia de costa, Alberto Augusto de Almeida.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Major, do grupo independente de artilharia de montanha,
José ::Iraria Rebôlo Valente de Carvalho.
Regimento de artilharia

ligeira

n. 03

Capitão, do regimento do artilharia pesada n. ° 1, Aníbal
Frederico da Silveira Machado.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Capitão, do grupo independente
de artilharia de montanha, João Ribeiro Baptista Montes.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Comandante, o coronel do extinto regimento de artilharia de costa 11.° 1, Abel do Abreu Soto Maior.
Major, do rogimento
do artilharia do costa, Luiz Gonzaga Brossane Leito Porry de Sousa Gomes,
Capitão. do regimento do artilharia do costa, José Teles
da Siha Palhinha.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, ussistente de estudos do Colégio
Militar, Luciano Ernesto da Silva Granate.
Regimento de cavalaria

n. o 6

do serviço de ud ministrnção militar, do regimento de cavalaria n.? 8, 1\UgUSto Leonardo das Neves.

'I'ononto

Regimento

Tenente veterinário,
ria de montanha,
Silva, por pedir.

de telegrafistas

do grupo independente de artilha'rito Lívio das Neves Cordeiro e
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Batalhão de automobilistas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de sapadores mineiros, Aleixo Joaq uim
de S. Francisco Xavier da Silva, sem dispêndio para
a Fazenda Nacio nal.
Base aérea n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da l.a Repartição da 2." Direcção Geral dõste Ministério, Abílio Esteves do Matos, sem dispêndio para ao
Fazenda Nacional.
Depósito territorial de material de aquartelamento do Pôrto

Chefe, o capitão, na situação de reserva,
roira do Carmo.

Alfredo Pe-

I.o tribunal militar territorial de Lisboa

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do conselho fiscal dos estabelecimentos produtores dêste Ministério, João Maria Loureiro.

Por portaria de 14 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Tenentes, do batalhão de caçadores n. ° 5, Augusto Manuel das Neves o, do batalhão de caçadores n.? 10,
Francisco António Pires Barata.
Supremo Tribunal Militar

Tenon te do extinto quad 1"0 de oficiais do secretariado
militar, da 2/ Ilopurtição da L." Dirocção Geral deste
Ministério,
Alvaro Maria Pereira, para os efeitos do
§ ° do artigo 43.° do decreto n. ° 17 :378, de 27 do
Setembro do 1029, modificado pelo artigo 1.0 do 0.0croto n.? 10:175, de '27 do Dezembro de H)30.
õ.

Quadro da arma de infantaria

Tenente, do butalhão de cuçadores
de Sousa Corejeiro.

n." :), João Augusto

2." Série
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portaria de 18 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. ° 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 3. a Repartição da 1.a Direcção Geral dêste MInistério, José Teixeira Laranjeira,
sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n,O 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo exército,
do regimento de infantaria n.? 5, Adolfo Certo Pereira,
por pedir.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 5

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general da 4. a região militar, António J oaquim Cãndido Ferreira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 6

Exonerado de adjunto o tenente, na situação de reserva,
Numa Pompeu Pereira da Silva.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, João dos
Santos.
Regimento de artilharia

ligeira

n.? I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, José Alves Soares.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Capitãis, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Cândido Augusto Ribeiro e elo regimento de artilharia de
costa, Carlos Alberto de Araújo.
Tenente, do regimento de artilharia pesada n. o 1, Guilherme Vorgílio ele Almeida Pires Monteiro.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 4

Capitão, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Eduardo
Augusto Dias de Castro Pereira,
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Capitão, do regimento de artilharia pesada n." 2, Mário
Augusto Lopes.
Tenente, elo regimento de artilharia pesada n. o 2, João
de Paiva Faria Leito Brandão.
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Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

n.? 1, Fran-

Tenento, do rogimento de artilharia
pesada
cisco Pereira do Lacerda Machado.
Bataria

de artilharia

de defesa de costa n. o 3

Tenente, do regimento de artilharia
nio Pinto de Balsemão Canhoto.
Escola Prática

Capitão do quadro
do regimento
de
de Sá Borges.
Alferes do quadro
do regimento
do
Mondes Gomes.
Por portarias
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n. °

pesada

de Administração

1, Antó-

Militar

dos serviços auxiliares
do exército,
artilharia
posada n. ° 1, J oito MOIl iz
dos serviços auxiliares
do oxórcito,
artilharia
pesada n.? 1, Francisco

de 20 elo corrente
Regimento de infantaria

Major, do batalhão
de caçadores
N ascimonto Crisóstomo.
Regimento de infantaria

mês:
n,' 7

n,?

2,

Agostinho

do

n.O 9

Capitüis, do regimento de infantaria n.? 6, António Custódio Gonçalves MOIl teiro o J OSÓ Correia do Noronha
e Meneses.
Regimento de infantaria n.s 10
Capitão,

do batalhão
de motralhadoraa
Júnior.

n.?

:?, José dos

Santos Corroia

Regimento de infantaria

n.' 12

Comandante,
o coronel do infantaria,
do extinto distrito
de recrutamento
e reserva H.O 14, Sórgio de Assunção
de Morais e Castro.
Major,
do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, José da
Costa F'iguoirod o.
Capitãis, do regimento do infantaria n.? 10, Adelino Forroira Frosco o António Josó de Campos Rego e, do
batalhão
de motrnlhadorus
n." 2, Manuel do Abreu
Castelo Branco.
Regimento de infantaria

n.O 13

Capitãis i do regimento
do infantaria
n.? G, Lauriudo
Ferreira de ~hgalh~lis e Vuscoucelos,
Roberto l\Inria

OlWEl\f
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Alão Gomes dos Santos, Francisco Bernardino Pinheiro
de Meireles Júnior, António Francisco do Almeida e,
miliciano, do extinto quadro especial, António Pereira
dos Santos.
Tenentes,
do regimento
de infantaria
n." 6, Júlio de
Morais Alão e Raúl Augusto Mesquita da Silva.
Regimento de infantaria

Major, do batalhão
Soares.

de caçadores

Regimento de infantaria

n. o 14

n." 7, José Fernandes
n. o 15

Majores,
do batalhão
de caçadores n.? 10, António de
Quadros
Flores e, do batalhão
de caçadores
n.? 2,
António Germano Serrão dos Heis Júnior.
Capitão,
do batalhão de metralhadoras
n," 2, António
Areosa Correia da Cruz.
Regimento de infantaria

n. o 16

Comandante,
o coronel, do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, .Joel Henrique Gomes Vieil:a.
Major, do regimento de infantaria n." 4, Eduardo António
Santos Pereira,
Batalhão

de caçadores n. o 2

Comandante,
o tenente- coronel, do batalhão
n.? 10, Joaquim Mondes Brugançu.
Centro de mobilização de infantaria

de caçadores

n. o I

Chefe, o major do infantaria,
do corpo de alunos da Escola do Exército, Luiz Augusto Blanqui Teixeira.
Centro de mobilização de infantal'ia

Chefe, o major,
dio Machado.

do regimento

11.0 4

de infantaria

Centro de mobilização de infantaria

n.? 4, Amân-

n. 05

Chefe, o major, do batalhftü de caçadoros
doro Vergílio da Silva Santos.
Centro de mobilização

Chefe,
rino

major,

de infantaria

n.v

do I'('gimonto elo infantaria
Gonçulvcs Guerreiro Chaves.

O

n.? 10, Teo-

6

n.? 6, Seve-
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de infantaria
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n. o 7

Chefe, o major, do batalhão do caçadores n.? 9, Alfredo
Augusto da Silvu Braga.
Centro de mobilização

de lntantarla

n. o 8

Chefe, o major, do regimento do infantaria n.? 8, Mário
de Vasconcelos Cardoso.
Centro de mobilização

de infantaria

n.v

9

Chefe, o major, do regimonto de infantaria n." 6, António de Sousa Coelho.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o II

Chefo, o major, do regimento de infantaria n.? 16, José
Luciano Martins Correia, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização

Chefe, o major, do batalhão
Joaquim Pinto Monteiro.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 12

de caçadores

n." 7, José

n.s 13

de infantaria

Chefe, o major, do regimonto de infantaria n.? 6, Eduardo
Gomes :Martins Cardoso.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 15

Chefe, O major, do regimento de infantaria n. ° 4, Jaime
Martinho Ferreira Leal.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 3

Sub-chefe, o tenente-coronel de infantaria, do extinto
distrito de recrutamento e reserva n.? 1~, José Marcelino Barreira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 4

Chefe, o coronel de infantaria, do extinto distrito do recrutamonto e reserva n." 15, José Augusto do Moura.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

Sub-chefe, o tenente-coronol, do batalhão
n.? 7, Alfredo Fernandes de Oliveira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

11.° 5

de caçadores
n.O 6

Sub-chefe, o tenente-coronel, do extinto distrito de recrutamonto o reserva n.? 3, Bártolo Afonso Simões.
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n. o 9

Sub-chefe, o tenente-coronel, do regimento de infantaria
n. ° 6, Francisco Martins de Carvalho Lima.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 13

Sub-chefe, o tenente-coronel, do regimento de infantaria
n, ° 8, Gu aldino Augusto Videira.
Distrito

de recrutamento

Chefe, o coronel, do batalhão
Augusto do Melo Vioira.

e mobilização n. o 15

de caçadores n. ° 2, José

Regimento de cavalaria

n. o I

Comandante intorino, o tenente-coronel , do regimento de
cavalaria n.? 3, Armando Idalino da Cruz Mesquita.
Regimento de cavalaria

Major, do rogimento de cavalaria
dos Santos Pedreira.

n. o 4

n.? 3, Jorge Alcide

Por portarias de 25 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O 3

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
distrito do recrutamento o mobilização
n.? 11, Fernando Sobrinho Toscano, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do rogimento de infantaria n.? 14, Maximino de Jesus,
por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 10

Sezundo comandante, o tenente-coronel

de infantaria, do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 10, Álvaro
de Pinho l\fonteiro Forrcira, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
recimento de cavalaria n.? 3, João Augusto Fradiqne,
se~ dispêndio para a Fazenda Nacional.
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de infantaria
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n. o 2

Chefe, o tenente-coronel, na situação de reserva, João
Inácio Guerreiro.
Adjuntos, os tenentes, na situação de reserva, Francisco
Alves Vilela o Hilário Domingues.
Centro de mobilização

de infantaria

n.v

6

Adjuntos, o capitão Fernando Eurico da Costa Oliveira
e o tenente João Nunes, ambos na situação de reserva.
Centro de mobilização

de infantaria

Adjuntos, os tenentes. na situação
Luso e João da Silva Louro.
Centro de mobilização

n.' 7

de reserva, Henrique

de infantaria

n. ° 8

Adjuntos, o capitão António Ferreira Linhares Nobre e o
tenente J OSÓ do Egipto Pereira Veiga, ambos na situação de reserva, ficando o último exonerado de adjunto
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 8.
Centro de mobilização de infantaria

n. 09

Adjuntos, o capitão Gomoninno Saraiva e o tenente Leandro de Carvalho Roseira, ambos na situação de roserva.
Centro de mobilização

de infantaria

n.v

10

Chefe, o major do infantaria, em disponibilidade, Diamantino Antunes do Amaral.
Adjuntos, o cnpitão Luiz António de Almeida e o tenente
Alberto da Maia Mendonça, ambos na situação de resorva.
Centro de mobilização de infantaria

n.v

12

Adjuntos, os capitãis, na situaçâo do reserva, António
Jorge e Manuel Caseiro Marques Alvos.
Centro de mobilização

de infantaria

n.? 13

Adjuntos, o capitão Domingos Vaz Júnior O o tenente
César Augusto Machado, ambos na situação de reserva.
Centro de mobilização

de infantaria

n.? 14

Adjuntos, os tenentes, na situnçüo (10 reserva, Teófilo
António Saraiva e Adclino Lopes da Silva Santos.
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Centro de mobilização de infantaria n. 015
Adjuutos, o capitão Joaquim Cordeiro Júnior e o tenente
Agostinho
dos Santos Fernandes,
ambos na situação
do reserva.
Centro de mobilização de infantaria n. o 19
Adjuntos,
os tenentes, na situação
do reserva,
Jordão
Drumond de Castro e Abrou e Aelolino ele Aguiar Câmara, ficando o último exonerado
de adjunto do distrito do recrutamento
o reserva n. ° 10. .
Distrito de recrutamento e mobilização n.O I
Exonerado
de adjunto o capitão, na situação do reserva,
Carlos da Cunha Pinto Balsemão,
.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 6
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
quartel general da 4.a r('gião militar, António de Brito,
sem dispêndio para a Fnzerida Nacional.
Distrito de recrutamento B mobilizaçãon. o 10
Sob-chefe, o tenente-coronel,
do regimento do infantaria
n.? 10, Gaspar Inácio Forreirn,
por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n. II
Sub-chefe, o tenente-coronel,
do regimonto de infantaria
n.? 3, )Ianuel José Marques Júnior, por pedir.
O

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 17
Ad.i unto, o tonon te, na Rituaçiio do reserva, José 1\ ugusto
'I'eixcira Baptista.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 19
Adjunto, O tenente, na situação
do reserva, Manuel Carlos do Sousa.
Regimento de artilharia liqeira n. o 3
Capitão, com o curso <lo estado maior, do rogimonto de
artilharia pesalla n.? 1, Luiz António Simões Candeias.
Regimento de artilharia ligeira
1Iajor de artilharia,
em disponibilidade,
Velasq ues Sarmento.
Regimento de artilharia
Capitão do artilharia,
da gscola
quiiu da Silva O Costa.

5
J os6 de Alarcão

11.0

pesada n. o I
do Exército,

J O::;Ó J oa-
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a cavalo n. o 2

Tenente
do serviço de administração
militar, do regimento de cavalaria
n.? 3, José dos Santos Trabucho
Júnior.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 2

Chefe, o major, na situação de reserva, Augusto Maria
da Silva Flores.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, Miguel Maria
Pupo Correia.
Centro de mobilização de artilharia

n." 4

Chefe, interino, o capitão, na situação de reserva, Abílio
Gonçalves Garcia.
Adjunto,
o tenente, na situação de reserva,
Francisco
de Sousa.
Centro de mobilização

Chefe,

o tenente-coronel,

de artilharia

na situação

n. o 7

de reserva,

N 01'-

berto da Silva Queiroz.
Ajunto, o capitão, na situação
Ihãis de Mendonça Pimontol.

de reserva,

Regimento de cavalaria

Luiz Magu-

n. o 7

Tenente do quadro dos servícos auxiliares do exército,
do regimento de artilharia
de costa, António de Sousa
Brites.
Centro de mobilização de cavalaria

n. o I

Chefe, o major, na situação de reserva, Abílio Augusto
Ferreira.
Adjunto, o capitão na situação de reserva, João dos Santos, ficando oxoncrudo
de igual cargo do distrito de
recrutamento
e mobilização n. o G.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.O 2

Chefe, O major, na situação do reserva,
Luiz Vaz Pacheco de Castro.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, J OSÓ do Nascimento Alvt's.
Base aérea n. o 3

Capitão
náutico,

de aeronáutica,
do depósito
de material aeroJoito lIenrique Ferreira
do Tovar Faro.

2.'
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Colégio Militar'

Tenente de infantaria,
do batalhão de caçadores n. o 1,
David dos Santos, por ter sido nomeado assistente
de estudos, interino, por portaria de 13 de Outubro
do corrente ano.

P01'

portaria de 27 do corrente mês:
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 17

Chefe, o major, na situação
de reserva, Albano Augusto
Dias.
Adjuntos,
01:; tenentes,
na situação de reserva, José Augusto Teixeira Baptista o Jacinto Gonçalves Godinho.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 18

Chefe, o major, na situação de reserva, António Tomaz
do Aquino Tuvares .Iúnior.
Adjuntos,
os tenentes,
na situação de reserva,
Jacinto
da Silva Pacheco e Honriquo Leonardo da Silva .

......
Ministério de! Guerra - 3.a Direcção GeralPor portarias de 12 de

OutUb1'O

La Repartição

findo:

(Visadas palo TrIhunal do Contas cm G do No vnmbro do 1!)3f1.
:São duvidas cmo tumontos, nos termos do decroto 0.° 22:251).

Nomeado professor adjunto, intorino, da 2J.a cadoiru da
Escola do Exérclto
o capitão de ougenhuria
:.\Ianuol
António
Vassalo o Silva, a fim de substituir interinamente o professor
adjunto,
capitão
00 engenluu-ia
Inácio Fruucisco da Silva, que foi nomeado para exorcor intoriuamouto
as funções de professor
da 2G.u cadeira da mesma Escola.
Nomeado profcssor , interino, da ~G.a cadeira ela Escola do
I'~xército o capitão de engonharia
Iuúcio Francisco da
Rilva, a íim do substituir
interinu.montn
o respectivo
professor, que se eucoutru cm comissão do serviço nas
calúnias, t()nl'llto·corolll'l
do cugenhuria
J OSÓ Feruandos do Barros J únior.
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de 19 de OUtUbl'O findo:

(Vi,adas pelo Trihunal do Con t as em 3 úe Novembro de 1939. São
devidos omolume.ucs !lOS termos do docroto n.? 22:257).

Nomeados
por conveniente
urgência
de serviço público, reconhecida
por despacho de 12 de Outubro findo,
instrutores
eventuais da Escola Central de Oficiais os
seguintes oficiais:
Coronel de engenharia Júlio César de Carvalho Teixeira.
Major de infantaria
Herculano
Cardoso do Amaral.
Capitão do corpo do estado maior ::\Ianuel Lopes Pires.
Capitão de infantaria
Jorge Ilenr-iquos Nunes da Silva.
Capitão de infantaria Laurénio Cota Morais dos Heis.

Nomeado por conveniente
urgência de serviço público,
reconhecida por despacho de 12 de Outubro findo, 1)1'0fossor, interino, <la 3. a cadeira do curso do estado maior
o capitão do corpo do estado maior Anlhal de Faro
Viana, om virtude de se encontrar
vago o lugar de
professor
ordinário
da mesma cn.doiru, por o coronol
do mesmo corpo, Ályaro Teles Ferreira
do Passos,
quo ocupava aquele lugar, ter sido nomeado professor'
ordinário
da :?a cadeira do referido curso por portaria de 21 de Julho de Hl:38, e ainda por tor sido
exonerado elo professor, intorino, daquela cudoirn, por
portaria
do 13 de Abril do H13\), o major do mesmo
corpo :JIanuel Fruucisco Murques Valente.

Nomeado
professor
adjunto, interino, do 1.° grupo do
cadeiras do curso do estudo ninior o capitão <lo corpo
do estado maior Jcsó António da Recua Beleza Fer],11Z, para substituir
intoriuamcnto
o respectivo
profcssor adj unto, cnpi tao do mesmo corpo AnflJ111 de
Furo Viana. <IIIO foi nomeado professor,
interino, da
3." cadoiru do referido cu 1'80.

Por portarias de 23 de Out 1111/'0 findo:
(Vi,adas pelo 'l'rtbu nul dr Contas ('JJl () do Novombrc do ln3D. S~O
dovtdos cmotumun tus, !lOS lOt'fllOS do ducrctc n,o 22:251).

N omeados por convcnionto urgência do serviço púhlico,
reconhecida
por despacho de 1\1 do Outubro findo, instru-
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de Oficiais os seguintes

Coronel do corpo do estado maior, tirocinado,
José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Tenen tes-coronéis
veterinários
João Henriq ues Barroso
Tierno e Júlio do Mascarenhas Ruela.
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar Artur Xavier da Matn Pereira .
.Major do artilharia
João da Costa Toixeira Pinto.
Major do serviço
do administração
militar Henrique
Augusto Cesãrio.
Nomeado por conveniente
urgência do sorvico público,
reconhecida
por despacho
de Hl do Outubro findo,
para exercer interinamente o cargo de instrutor
de
equitação do curso do estado maior, o capitão do cavalaria António Carlos Garcia do Oliveira Reis,

Por portaria

de 9 do corrente

mês:

(An ot ada pelo 'I'rtbuna l de Contas em 15 de Novembro

de 1030).

Exonerado
do cargo ele instrutor
eventual
da Escola
Central de Oficiais o tenente-coronel
veterinário
Júlio
de Mnscareuhas
Ruela.

Ministério
Porportarias

da Guerra - Repartição
de 30 de Setembro

Geral

elo corrente

WIO:

N omr-ados por conveniente urgôllcia do serviço, recolllwciJa por despacho m inisterinl de :30 de Setembro de
1039, professore::; pr-ovisór-ios
do Instituto
Profissional
dos Pupilos dos l·~xó)'citos de '['PITa n ~lal', nos termos
do artiuo l·H." (lo decreto n." lS:S7ü, <le 23 de Setembro
do 1DHO, o artigo 2.° do decreto n.? 2ô:341, do 7 de ),'evoroiro de 10H6, os seguintos oficiais, cumulativamente
com os lugares (1'1(' a cada um vão ind icudos :
"Major de artilharia Raúl Ferrão, som acumulação.
Mtúor de ongcnharia Plínio Octávio de Santana O Silva,
sem acumulução
,
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Capitão de infantaria
Emílio Silva Andrado
e Sousa,
secretário do mesmo Instituto.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, J osó da Cruz Ribeiro, oficial de serviço do mesmo
Instituto.
Capitão de infantaria Alberto Correia Duarte, comandante
de companhia do mesmo Instituto.
Capitão de infantaria
Abol do Sena Raposo, sem acumulação.
Capitão de engonharia Ilenríquo Herculano
Santa Clara
da Cunha, no batalhão da sapadores de caminhos de
ferro.
Tenente do serviço de administrnçâo
militar José Bento,
na comissão do contencioso militar.
Tenonte do serviço da administrnção
militar Marcelino
Ferreira
11artinho, na 3. n Repartição
da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, sem acumulação.
Tenente,
nu situação do reserva, Filipe Augusto do Ó
Costa, sem acumulação.
(Visada
:Silo

polo Tribunal
do Contas em V do Novembro
dovidos emolumontos,
nos termos do decreto

n,o

do t'3V_
~2:257)..

Nomoados 1)01' urgente conveniência do serviço, reconhecida por despacho
ministerial
do 30 de Setembro
de 1930, professores
provisórios
do Instituto
Profis·
sional dos Pupilos dos }~xórcitos de Terra o Mar, nos.
termos do artigo 141.0 do decroto n." 18:8iG, do 23 ue
Setembro
de Hl30, o artigo 2.° do decreto n.? 2G:341,
do i do Fevereiro
de 1036, os cupitãis : do artilharia
António Vicente 'I'eixeiru e de enb"0nharia Manuel da
Conceição GO!lWS, cumulativamente
com idõuticas funçõos quo dssom ponhum no Colégio Militar.
(yiRndn. pelo Tr-lhu un l do Coutas cm 13 de Novembro de 1939.
São devidos emo lumoutos , nos termos do decrete 0.° 22:257).

Por portaria de 13 de Outubro fiudo :
(Vlsoda. pote 'I'r-lbunul do ContA~ 0111 lil do Nuvumb ro do 1930. SOl)
ucvtnoa umotumomoe , JlO~ termos do dueroto 11.° ~~:~57).

Nomeado por urgonto conveniôncia
do serviço, 1'0conhecida por despacho ministerial
de 1:3 do Outubro
do 1013U, O capitão dn engenharia Haúl Bnrbosu Ferreira
Vidigal professor provisório do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exéroitos do 'I'orru o Mar, nos termos do ar-
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tigo 1_11,° do decreto n.? 18:876, de 23 de Setembro de
1930, e artigo 2,0 do decreto n.? 26:341, de 7 de Fevoreiro do Hl3G, cumulativamente
com o serviço qne presta
no rrgimonto do sapadores mineiros.

VI--CONDECORAÇÕES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 9 do corrente mês:
Louvados
os oficiais a soguir designados
porque na
sua qualidade de vogais da comissão encarregada
da 1'0cepção do material de guerra no estrangeiro
mostraram.
possuir muita competência técnica, qualidades
de trabalho apreciáveis,
zêlo e dedícação cm todos' os serviços
do que foram oncarregudos,
os quais dovem ser considerados oxtruordinúrios
e importantes:
Capitão
Capitão
Tenente

do artilharia
do infantaria
de infantaria

Por portarias

Francisco Freire do ~Iatos.
Fernando
~Iartins Salgado.
João Duarte Marques.

de 13 do corrente mês:

Louvado o tonente-coronol
de artilharia Francisco António Real pela forma notável como desempenhou
no
ostrunzeiro
o cargo de presidente da comissão de recopc:ãoo de espingardas
e motralhadoras
ligeiras, onde
mais uma vez se revolou um técnico de armamento de
indiscutível
mérito e um intransigente
defensor dos
in terõsses do Estado,
qualidades essas que, j untas ao
seu zêlo e dedicação
polos trabalhos
a seu cargo,
muito contribuíram
para o bom êxito da missão de
q ue foi oncarrogado
o em q ue teve ocasião do prestar
ao exército
serviços extraordinários
o muito importantos.
Louvado
o capitão miliciano de infantaria,
do extinto
quadro ospecial, David Rodrigues
Neto porque na
tardo do :31 do Julho do 1989, com grnve risco da
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vida e na presença de uma fõrça do seu comando, que
na estação de Campolide
aguardava
embarque,
salvou da morte uma mulher que descuidadamente
atravessava a via no momento em que passava a toda a
velocidade um combóio rápido, arrastando-a
para fora
do local do perigo instantes
antes da passagem
do
mesmo combóio, e dando assim aos seus subordinados
um alto exemplo de abnegação
e coragem, virtudes
militares essas já reveladas pelo mesmo oficial noutras
difíceis conjunturas.

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção Geral - I.a Repartição

Por portarias de 7 do corrente mês:
Louvado
o coronel do corpo do estado maior Anibal
César Valdez de Passos e Sousa pela dedicação,
solicitude e boa vontade manifestadas
não só no cargo
de instrutor
dos cursos de informação
de infantaria e
artilharia,
num período de quatro anos, mas ainda nos
vários serviços de que foi encarregado,
mostrando
sempre grande zõlo e dedicação, a par de uma lúcida
inteligência,
pelos trabalhos
escolares,
contribuindo
assim para o prestigio da Escola Central de Oficiais,
serviços estes que devem ser considerados
importantes
e extraordinários.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de Valor Militar, por, segundo deliberação do Supremo
Tribunal
Militar, se encontrar
ao abrigo do § 2.° do
artigo 3.° do regulamento
para a concessão da medalha
militar, de 28 de Setembro de 1917, f) tenente-coronel
do corpo do estado maior Francisco Aires de Abreu.

Por portaria ,de 14 do corrente mês:
Louvado
o soldado
recruta
Alberto
n." 475/39, do regimento de infantaria
regimento de infantaria n.? 4, onde tem
porque no dia 22 de Outubro último,
consciente
decisão e risco da própria
salvar uma mulher que so encontrava

dos Santos,
n.? 1, adido ao
o n.? 599/0-A,
num gesto de
viela, correu a
sem sentidos
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sôbre a via férrea, junto ao apeadeiro de S. Francisco,
na ocasião em que se aproximava
o combóio, de que
resultou ficar ferido na perna esquerda
pelo estribo
duma das carruagens
do combóio, revelando assim a
maior coragem e abnegação,
a par da melhor compreensão dos seus deveres civicos e humanitários.

Por portarias de 21 do corrente mês:
Condecorados
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços,
por, segundo deliberação
do Supremo Tribunal Militar terem sido julgados ao abrigo
da alínea c) do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento
para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o tenente-coronel
de infantaria José de
Castro Branco Ribeiro Tôrres e o tenente da mesma
arma Amadeu Soares Pereira.

VII- DEClARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) Tendo sido agraciado
com a Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
o
soldado n.? 30G/E do regimento
de infantaria
n." 11,
J osé Eduardo
Almeida Soares, é-lhe permitido usar as
respectiva
insígnias.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-I.a

Repartição

2) Declara-se que, tendo sid~ agraciad~s pe~o. Govêrno Espanhol
com a Cruz ROJa del Mérito Militar e
Medalha de la Campana os oficiais a seguir designados,
é-lhes permitido,
em conformidade
com as disposições
do recrutamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas
mercêos e usar as respectivas
insígnias:
Coronel do corpo do estado maior .Üvaro Teles Ferreira
de Passos.
:l\Iajor do artilharia
Mário Alberto
Sardinha
Pereira
Coelho.
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Major de aeronáutica
António Dias Leito.
Capitão de artilharia Aníbal Frederico da Sil veira Machado.
'I'onente de artilharia João Pedro Correia de Matos.
Tenente do cavalaria Vasco de Brito de Melo e Castro
. de Lemos da Costa Salema.
Tenentes de engenharia Horácio J OSÓ do Sá Viana ReMIo e Henrique Oosta dos Santos Paiva.
Tenente do aeronáutica João Faustino de Albuquerque
do Freitas.
3) Declara-se que, tendo sido agraciados pelo Govêrno Espanhol com a Oruz de Guerra e Medalha de la
Campaüa os oficiais a seguir designados,
é-lhes permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês
o usar aquelas insígnias:
Capitãis de artilharia Augusto Dantas Pimenta Serrão
de Faria Pereira e José Henrique Lopes Bragança.
Tenente do artilharia Eduardo Luiz do Sousa Gentil
Beça.
4) Declara-se quo, tendo sido agraciado por Sua Majestade o Roí da Bélgica com o grau do comendador da
Ordem da Coroa o capitão de artilharia António J OSÓ
Caria, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
5) Declara-se q ue por decreto de 13 de Setembro
último, publicado no Diário do Gorêrno n." 264, 2." série, de 13 do corrente mõs, foi agraciado com o grau de
cavaleiro da Ordom Militar de Aviz o tenente do serviço de administração militar José Dias dos Santos Nobre.

6) Declara-se q uo, tendo sido agraciado pelo Go\'6r110
Espanhol com a Ol'lIZ de Guerra o Modallin de la Campaãa
o alferes de cavalaria Fernando Oosta Revós
Romba, é-lho permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordons Portuguesas, aceitar
aquelas mercôs e usar as respectivas insígnias.
7) Declara-SR que os oficiais ao dianto nomeados foram condecorados com a medalha militar da classe do

2.' Série
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comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro
de 1917:
'
Medalha de ouro

Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 2." Repartição
Alferes do quadro dos serviços
Augusto de Paula.

auxiliares

do exército

Medalha de prata

3.' região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

Tenente

de engenharia

José

de Sousa

militares

Fogaça.

-

Regimento de artilharia pesada n. o 2
Tenente miliciano
las Boas.'
Alferes

José

Severiano
da Silva Mendes
,
Regimentó de cavalaria n.· 7'

lI)iliÇlia~~' JQÜtO de; Carvalho

"

J3~~E) aérea

Vi-

Mesquita:

11.· 2

Tenente do serviço d~ 'administração
. Silva Simões.
.' 'Ioq!!'

militar

Cândido

da

I

8) Declara-se
que, tendo sido agraciados
pelo Govôrno Espanhol com a Cruz de Guerra e Medalha de la
Oampaüa
os sargentos
e cabos ti seguir designadõs,
l3~m.es permitido, 'Oro 'cOnf(fd:n'Ít1!ade -éom tisd!gpOMções
do ro~ühunéntlJ das 'Or'dt311 íp'Mtl:lgli15 M, Acelta'tllil1~al~
mercês ~ ul:!tlr ds i'I3Sp€ctlva!l' lil:#lf>1Iih\.s.'
,I'
Ulf1hflWl
l'Jq
11111
·,t
,(,~lA:r 4PJi ;lt i'!(iJ)110·J~.fl \/e:r,'}
Segundo sargento
cadete n. o 120jJ!1, -drn ~.mtulhli():l.iie'i Otl},
çadoros n.? 2, Carlos Luciano Bastos.
Segundo
smlgclloo u;p· 3,{)7'jID,ido, hà.~alhiio·de,b3t~adOtes
m.o 7,'António AmaraL·"
" : '1,,'I,'.'
,(';tf
.1,.. lj'f:l1'1ff'
Segundo sargento 11;0 7~/Ell do tg'l'UpO aeLarti:thar(~lI i&
, cr varo h;'O 1;,,11Ilnum G!:lJnçal~IiJ S~nicllfj":j'JJ ,,,;):,)[1[
Primeiro cabo chaujt'eur n.? 289jEt,t,do, bllMLhão 'do tíuttG
mobilistas, Pedro, .1l! l:CaG~9,t:~rmf, • .l.
1A ",I
Segundo cabo cha1l'ff,ey.I;"I(..(i 2f}};,Wf,)dp, pataJ~fW. d~,..automo bilistas, Manuel ~uI).es.
J •• (:1 r ,"}1'.
o.t
I

II

J

' .•

)
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9) Declara-se que os coronéis do corpo do estado
maior José Cortês dos Santos e Alfredo Ernesto da
Cunha são considerados, desde 10 do corrente mês, coronéis tirocinados, nos termos da declaração III) da Ordem
do Exército n.? 9, 1." série, de 1928, por lhes ter sido
dispensado o tempo de comando ou serviço nas tropas,
em conformidade do decreto n. ° 30:044, publicado no
Diário do Govêrno n." 263, L." série, daquela data.
10) Publica-se a escala especial para a promoção por
escolha dos tenentes-coronéis do corpo do estado maior,
elaborada pela comissão a que se refere o despacho de
24 de Outubro de 1939 e nos termos do disposto no artigo 22.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937:
1.0
2.°
3. o
4.°

Alberto Xavier da França Dória,
Francisco Aires de Abreu.
José Filipe de Barros Rodrigues.
Salvador de Oliveira Pinto da França.

11) Declara-se que o major do corpo do estado maior
Celso Mendes de Magalhãis possue o diploma do estado
maior, passado pela Escola Superior de Guerra, de Paris, em 20 de Julho de 1938.
12) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a declaração 11), inserta na Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano, que publica a inscrição na escala
dos majores do corpo do estado maior, por ter sido dado
provimento ao requerimento do major do mesmo corpo
Celso Mendes de Magalhãis, em que pedia a anulação
da referida declaração.
13) Publica-se a lista com a ordem por que devem ser
inscritos para a promoção por escolha os capitãis do
corpo do estado maior, já promovidos a major, nos termos dos artigos 21.° e 22.° do decreto-lei n.? 28:402, de
31 de Dezembro de 1937:

1.0 António Henriques da Silvá.
2.° José Viana Correia Guedes.
3. ° Frederico da Costa Lopes da Silva.

2.' Série

4. °
5.°
6.°
7. °
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Oelso Mendes de Magalhãis.
Manuel Gomes de Araújo.
Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches.
José da Oosta Pereira Estaço de Sacadura Bote
Corte Real.

Esta lista substitue a publicada na declaração 11), inserta na Ordem do Exército n." 14, 2.11 série, do corrente
ano, a qual não obedecia às disposições do artigo 23.G
do decreto-lei acima citado.

14) Publica-se a relação dos tenentes-coronéis do corpo
do estado maior e das diferentes armas, nomeados para a
freqüência do curso de informação do 2.° grau da Escola
Contral de Oficiais no corrente ano:
Corpo do estado maior

Luiz Pinto Leio, na Escola Central de Oficiais.
António José Adriano Rodrigues, no quartel general da
1.a região militar.
Infantaria

Paulo Augusto do Rêgo, adido, no Ministério das Colónias.
Jaime Pereira dos Reis, no regimento de infantaria n. ° 7.
José de Mendonça de Salazar Moscoso, no batalhão de
metralhadoras n,o 2.
Henrique de Jesus e Silva Escudeiro, adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Jaime Pires Oansado, no regimento de infantaria 0.° 4.
Gaspar Inácio Ferreira, no regimento de infantaria n." 10.
Carlos Alberto Ferreira Henriques, no distrito de recrutamento e mobilizaeão n.? 8.
Mário Armão Ferreira, no batalhão de caçadores n. ° 9.
Aurélio Figueiredo Nunes da Silva, no batalhão de caçadores n." 1.
João Alpoim Borges do Oanto, no batalhão independente
de infantaria n. ° 17.
António Ferreira Damião Júnior, no regimento de infantaria n." 5.
José António Castilho, adido, no Ministério do Interior,
na gllarda nacional republicana.
José jl.eferino Sequeira, no batalhão de motralhadoras
n.? 3.
IIenriq ue dos Santos N oguoira, no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exórcitos de Terra e Mar.
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Jorge Dias da Costa, com o curso do estado maior, no
regimento do infantaria n.? 6.
António Pais de Andrade Baeta, no batalhão de carros
n.OL
Luiz Augusto de Sousa Hodriguos, adido, na guarda
nacional republicana.
Manuel José Marques Júnior, no distrito de recrutamento
e mobilização n." 11. .
Francisco Monteiro de Carvalho Lima, no distrito de
recrutamento e mobilizução n.? g.

1

Artilharia

'António Baptista de Carvalho, adido, na Escola do Exército.
'
Miguel Pereira Coutinho, adido, na Escola do Exército.
Manuel IIolbeche Correie.de Freitas, no regimento de
artilharia de costa.
Elísio Mário Santos Lobo, na Direcção da Arma de
Artilharia.
.
Cavalal'ia

'Vital dos Reis Silva Barbosa, na Direcção da Arma de
Cavalaria,
,José de Sá Nogueira, com o curso do estado maior, no
, tegimento de cuvalarian.? 6,
Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho, na Escola Pr<Ítica de Oavalaria.
'
Luiz António de Carvalho Viegas, adido, no Ministério
, das Colónias,
'
-Armando Idalíno da Cruz Mesquita, no regimento de
cavalaria n. 1::
Rui
.( , da Cunha e Meneses, no regimento de cavalaria n, 04 .
G

..

"

, " ,

.Carlos

,

"

. Aeronãutica'

I

:"

Estevea Beja.: nos servlços meteorológicos

do

exército.
' ,
Carlos Fernand«
da O~ll:(ha,0 lA.lmaiLÍa,na Diroc~ão da
Arma de Aeronáutica.
I

'1

I

'

Êste curso tem inicio OID' 5' dei Fov reiro e termina em
,8 de Junho de 1940, devendo as autnrídades de quom
dependem os oficiais nomeados promover a sua apresou!:tação ria Escola Odutral de Oficiais na-véspera do início
do mesmo cutso.
"
'I .
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15) Declara-se
que o tenente-coronel
de infantaria
:\Ianuel Rodrigues
Leite, promovido
a êsto pôsto por
portaria
de 30 de Setembro
último, inserta na Ordem
do Exército n." 13, 2." série, de 23 de Outubro findo,
conta a respectiva
antiguidade
desde 27 de Abril de
1039, e não desde 10 de Julho do mesmo ano, como foi
publicado na declaração 13) da mencionada
Ordem do
Exército, ficando colocado imediatamente
à direita do
tenente-coronel
da mesma arma Máximo Síscnando Ribeiro Artur.
16) Declara-se
que fica sem efeito a declaração
14)
da Ordem do Exército n." 5, 2.a série, de 1938, na parte
respeitante
ao capitão de infantaria José Ribeiro da Fonseca de Mendonça.

17) Declara-se que o capitão, do batalhão independente de infantaria
n.? 19, José Pinto Oorreia foi nomeado director
da carreira
do tiro elo Funchal,
em
substituição
do tenente da mesma unidade Manuel de
Faria, promovido
a capitão por portaria
do 10 ele Dezembro de 1938, insorta na Ordem do Etcerctto n.? 17,
2." série, do mosmo ano.
18) Declara-se que o tonento de infantaria Jaime Pereira de Carvalho, colocado no quadro da arma por portaria do 7 do Outubro findo, inserta na Ordem elo Exército n.? 13, 2." sério, do corrente ano, presta serviço no
destacamento
do Alto do Duque.
19) Declara-se

que o tenente de infantaria
João Aude Sousa Oorojeiro, que pela presente Ordem do
Exercito 6 colocado no quadro da al;ma, presta serviço
no destacamento
mixto do Almada.
.
gusto

20) Declara-sé que os tenentes ele infantaria à seguir
mencionados
S1tO nomeados
para freq üeírtar o 1.J turno
elo curso do comandante
de companhia,
que tom inicio
na Escola Prática do Infantaria em 15 ele Janeiro do
próximo ano, 'devendo efectuar a sua apresentação
em
14 do mesmo mês na referida Escola:
Henrique Read Frazãoj
fantaria n. ° 18.
Manuel Marlu Ramos

Colónias.

no batalhão

Lopes, adido,

independente
no Ministério

de indas

•
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Nicolau da Costa Pavão, no batalhão independente de
infantaria n.? 18.
Francisco Lima Ferreira de Carvalho, no batalhão de
caçadores n.? 5.
João Isidoro da Silva Alencastre, adido, no Ministério
das Finanças, na guarda fiscal.
Júlio de Morais Alão, no rogimento de infantaria n." 6.
António Rodrigues de Moura, no batalhão de metralhadoras n." L
Joaquim dos Santos Marcelino Coelho, no regimento de
infantaria n. ° L
João Damasceno da Silva Couto, adido, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
Pedro de Almeida Schiappa Pietra, no regimento de infantaria n.? 15.
José Júlio Vieira, no batalhão independente de infantaria n.? 18.
António Clemente de Sousa Gomes, adido, no Ministério
das F'inanças, na guarda fiscal.
Mário Emilio Bertrand, na Escola do Exército.
Lourenço Fernandes Duarte, no regimento de infantaria
n.? 10.
Agostinho Seguro Pereira, no regimento de infantaria

n.O 6.
Joaquim Osório da Cunha Dá Mesquita, no batalhão de
caçadores n. ° 2.
José Tavares Neto Vaz do Rêgo, no batalhão independente do infantaria n. ° 18.
José Paulo Patacho Ribeiro de Almeida, no regimento
de infantaria n. ° 15.
Constantino da Conceição, no regimento de infantaria
n." 12.
Álvaro Augusto Monteiro Vicente, no regimento de infantaria n.? 15.
José Francisco Marquilhas, adido, no Ministério das Finanças, na guarda fiscal.
Carlos Barreiros Pais de Ataide, adido, no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal.
José Domingos Carapeto, no batalhão de caçadores n. ° 5.
Abel de Freitas, adido, no Ministério das Finanças, na
guarda fiscal.
José Augusto da Cunha, adido, no Ministório das Finanças, na guarda fiscal.
Francisco Sérgio Parreira, adido, no Ministério das
Colónias.
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Homero Augusto Lopes das Neves, adido, no Ministério
das Finanças, na guarda fiscal.
Francisco Pedro Simões Silva, adido, no Ministério das
Colónias.
Abílio Gonçalves dos Santos, no regimento de infantaria
n.? 12.
Manuel Machado, no regimento de infantaria n. o 2.
Francisco António Gonçalves, no batalhão de caçadores
n." 10.
António Coelho de Sampaio, adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Fernando de Magalhâis Abreu Marques e Oliveira, no regimento de infantaria n. o 15.
Viriato Monteiro da Silva, no quadro da arma.
Augusto do Espírito Santo dos Inocentes, adido" no Ministério das Finanças, na guarda fiscal.
Raúl Baptista Correia, no regimento de infantaria n. o 3.
Manuel de Jesus, no regimento de infantaria n.? 1.
Manuel Duarte Areia, no regimento de infantaria n," 7.
Augusto César Antunes de Sousa Dias, adido, no Ministério das Finanças, na guarda fiscal.
João Alexandre Caeiro Carrasco, adido, no Ministério
das Colónias.
21) Declara-se que por portaria de 11 do corrente
mês ficou nula e de nenhum efeito, e na parte relativa, a
de 16 de Setembro último, inserta na Ordem do Exército
n." 12, 2.a série, do corrente ano, que colocou no quadro
da respectivo arma os tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n. o 10, actualmente batalhão de caçadores n. o 10, Francisco António Pires Barata e, do
batalhão de caçadores n. o 5, Augusto Manuel das Neves;
de artilharia, do grupo de artilharia pesada n." 2, actualmente extinto, Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento,
do grupo do artilharia contra aeronaves, actualmente
n.? 1, Eurico de Oliveira Pinto, Joaquim de Avelar Santos e Joaquim Teixeira Telo, e, de engenharia, do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Júlio Manuel
Pereira e, do regimento de telegrafistas, Luiz Maria da
Câmara Pina .
. 22) Declara-se que o \:erdadoi~'o nome do alferes milIciano, do regimento de infantaria n. o 19, que por portaria do 28 do mês de Outubro findo, inserta na Ordem
do Exército n. o 14, 2. a sério, do corrente ano, passou à
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de reserva, é Amadeu Pinto
Pinto Miranda, como foi pu-

e não Amadeu

23) Declara-se
que s110 Pomingos da Silva Fontes, o
não Domingos da Silva Pontos, e Manuel Morais Pardo
de Oliveira, e não Manuel Morais Pargo do Oliveira, como
foi publicado, os nomes dos aspirantes a oficial milicianos
do infantaria,
que por portaria
de 14 do Março último,
inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2." sórie, do corrente ano, foram promovidos
a ôste pósto para o antigo
regimento de infantaria n.? 3.

24) Declara-se que é António Vasques Osório, e não
A'ntónío Vasco Osório, como foi publicado,
o nome do
aspirante

a oficial miliciano

de infantaria,

que por por-

taría de 14 de Março último, inserta na Ordem do Exérdto n. o 5, 2.a série, do corrente uno, foi promovido a
ôsto põsto 'para o regimonto do infantaria n. o 9.
25) Declara-se
que é Constâncio
Aurélio Calado de
Oliveira, o não Constâncio
Amélio Calado de Oliveira,
como foi publicado,
o nome do aspirante a oficial miliciano do infantaria,
que por portaria
do 10 de l\far('o
último, inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2.a sório, do
corrente ano, foi promovido a õste posto para o regimento de infantaria
n. o 13.
. 26) Declara-so
que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presento Ordem do Exército, contam a
~Ptiguida.de.,.dos seus actuais postos desde as datas qu~"
respoctiVi~me;ute,1!lh,Gf\,viQiin,t,iea<;las:
;"'
•..
'1.
I

i.":

t'JL

"

í "

,:..

"

~,\,l'

["1:

J

~

I

I

JR~'~

3:~~~tlt~~<:PJ;o.J,l.el·
.Ar'i~,tíáe·s,.
. '-'Ao O)ltuJ:WP çl(:l,}~39: ,I' ,
•

1:1

r'

I

~, f

1,.

I'

J osó Monroy

Alferes

'1

,

:
'~

"

••

• "
J

"

I'

desde

1939 .
. fi!

J

•
)

L

L I;
'.

~ I

•

r~ f""

'~\

j

•
I

,:1 I"

'

,Ii

l.

,e

(,

desc1~
•

c.

,

Oj (.,

'.

1 de N (jiN:lltilWo de

'Se~víçó d~'~dtn'inisfra~'ãÓ'lnllitar

'

.

"/'

d'(~~a~Sdar ~gvt\'

, ,•

Garcia,

• ,: '.

Pd:ll}

Vç,e~in~r,io,s

,1.,'

ii

J! ,/

"

OavalarJa.

\

,r

'I
~)

l

C

, ..
•

illenentos,coro1}éis
J:Q,f$~ E'e\'nll.9<dos Duarte (~, Vergi,lio Pe:: l'oira da Costll., arp,po!j ~esde 4 4~ ~ove;mb1::o do 103Q.
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Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitão José Ramalho, desde 14 de Agosto de 1939.
Os alferes promovidos por portarias de 18 do corrente
mês, todos desde 1 do Novembro ele 1939.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Major J osó Cândido da Conceição Baião, desde 16 de
Outubro de 1939.
27) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade, Bento da França Pinto de Oliveira chegou à
altura para eutrur no quadro em :?:3 de Outubro findo.
28) Declara-se que é J086 João Henriques de Avelal'
e não José João Henrique de Avelal', o nome do aspí.
rante a oficial de cavalaria, que por portaria do 1 de
Agosto último, inserta na Ordem do Exército n.? 14:,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento de
cavalaria n.? 4.
29) Declara-se que o coronel de engenharia, no quadro da arma, Francisco de Bri to Cordovil Vaz Coelho
fica desligado do serviço desde 13 do corrente mês para
efeitos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei
n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937.
30) Declara-se, em conformidade da portaria de 18 do
corrente mês, visada polo Tribunal de Contas em 25,
com a anotação de serem devidos emolumentos, nos
termos do decreto n." 22:257, que o capitão médico João
Sabóia Ramos. quo por portaria de 24 de Dezembro de
1938 passou l\ situação do reserva, nos termos da última parte do artigo 4.0 do docroto-lei n. o 28:402, de 31
de Dezembro do 1937, deve ser considerado nesta mesma
situaçâo e nos termos do mencionado artigo, mas com
direito a vencimontos, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela .i unta hospitalar do ínspoccão, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Outubro findo.
'
31) Dflclara-se quo os alferes veterinários Artur mos
Nunes Salvaflor e José Maria Pereira Júnior, promovidos ao actual pôsto por portarias, respectivamente,
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de 16 de Junho e 3 de Agosto de 1939, insertas na
Ordem do Exército n.O 9 e 11, 2.a série, do corrente ano,
contam a antiguidade desde 1 do presente mês.
S

32) Declara-se que é Isidoro da Silva Parente, e não
Isidro da Silva Parente, o nome do capitão, na situação
de reserva, incluído no Obituário da Ordem do Exército
ri." 14, 2.a série, do corrente ano.
33) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
José António Vasco Mascarenhas Júnior deixou de prestar serviço na 2.a Repartição da 1.8 Direcção Geral dêste
Ministério om 22 do corrente mês, passando a prestá-lo
desde 23 na 3. a Direcção Geral, nos serviços cartográficos do exército.
34) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
António Bento da Silva deixou de prestar serviço no
arquivo histórico militar em 13 do corrente mês, passando a prestá-lo desde 14 no hospital militar principal
de Lisboa, como instrutor da parte militar às praças e
sargentos matriculados na escola regimental.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

3.& Repartição

35) Declara-se que pertence ao regimento de infantaria n." 6, e não ao regimento de infantaria n.? 16, como
foi publicado, o sargento ajudante A.ntónio Nunes, constante da relação a que alude a declaração 35) da Ordem
do Exército n.? 14, 2.4 sério, do corrente ano.
36) Declara-se que desistiu da frcqüõucia do curso da
Escol a Central de Sargentos, nos termos do artigo 33.0
do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o primeiro sargento, do regimento de infantaria n." 16, Jacinto Manuel Piteira Valeu te.
, 37) Declara-se que desistiu da Ircqüência do curso da
Escola Central do Sargentos, DO ano lectivo de 19391940, nos termos do artigo 58.° do decreto n." 22:169,
de 2 de Fevereiro, de 1933, o primeiro sargento, do batalhão de caçadores n." 9, Casimiro José da Cunha.
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38) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do decreto-lei n. o 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação
de reserva:
Tenente-coronel
do serviço de administração militar
Francisco Fernandes dos Aidos, 30.0006.
l\Iaj 01' de cavalaria José Maria Carrilho de Carvalho,
27.000a.

Capitão de infantaria Eugénio Carlos Garcia, 18.3636.
Tem 30 anos de serviço e 12 períodos.
Tenente de infantaria João Oarvalhais dos Santos,
7.000620. Tem 15 anos de serviço.
39) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir designados, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 do Dezembro de 1937,
transitaram para a situação de reserva:
Tonente de infantaria Carlos Oliveira da Silva Chainho,
16.1286. Tem 1 aumento, 41 anos de serviço e 15
períodos.
Tenente do infantaria Alvaro Ferreira Godinho, 16.128:$.
Tom 2 aumentos, 40 anos de serviço e 17 períodos.

VIII- RELATOR lOS

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

Publica-se o relatório, com o respectivo mapa estatístico, acôrca do funcionamento das escolas regimentais
no ano lectivo de 1938-193U, mandado elaborar por
despacho do 6 do Julho do corrente ano.
«As escolas regimentais, organizadas pelo decreto
u. o 12:901, de 28 de Dezembro de 1926, e mais tarde
reaulamentadas pela portaria n. o 7:405, do 25 de Junho
dee>1932 destinam-se a ministrar os conhecimentos nccessário~ para os concursos aos pos~os de primeiro cabo,
furri I O primeiro sargento das várias armas e serviços
do exército e para admissão à Escola Central de Sargentos, fnncionando obrigatoriamente nos quartéis das
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unidades e escolas prúticas das armas o do serviço de
administração militar, e facultativamente om quaisq uer
outros estabelecimentos militares, mediante autorização
do estado maior do oxórcito,
Para efeito de matrícula nos diversos cursos das escolas regimentais são os recrutas submetidos, nos primeiros quinze dias após a sua encorpornção,
a um exame
realizado nestas escolas, deatinado a avaliar o grau de
ins trução literária e cientifica que poss nem, e a classificá-los om grupos, conformo as suas habilitações.
Em cada oscola regimental funcionam um curso elementar o três cursos do habilitação, constando aquele,
apenas de parto literária, e estes do uma parte literúria
o uma parte militar.
O curso elementar tem por fim habilitar as praças
classificadas nos 1.0 e 2.0 grupos, isto é, os analfabetos
o os que aponas sabem 101' e escrever mal, a S01"0111 classificados nos 3.° e 4.° grupos, ou seja ensiná-los a 101',
escrever o contar corroctamonte, preparando-os para,
após o cumprimonto dos sous deveres militares, poderem
obter na vida civil o diploma de exame do instrução
primária do 1.0 ou do 2.° grau, so assim o desejarem.
O 1.0, :3.0 e 3.° cursos habilitam, respectivamente,
para os postos de primeiro cabo, furriol o primoiro sargento, destinando-se mais especialmente a militares de
carreira o à preparação dos quadros de complomento.
Esboçada assim resumidamonte a organização das escolas regimentais, vamos tratar da forma como decorreu
o sou funcionamento no ano loctivo findo, apresentando
os dados estatísticos necessários para melhor se avaliar
da eficiência de onsino nelas ministrado, muito especialmento no que respeita ao curso elementar, por forma a
evidenciar os efeitos da aplicacão da doutrina o rtabolecída no artigo 48.0 da loi n.? 1:060, quo visa à extinção
do analfabetismo, pelo monos nas fileiras do exército.
Pelo quadro estatístico anexo verifica-se, no ano loctivo findo, um aprovoitamonto global do 38,8 por cento
para o 3.° curso, de 20,7 por cento para o 2.0 curso, do
30,1 por cento para o 1.0 curso o do 50,2 por cento
para o curso elementar.
Se atendermos, porém, às circunstâncias om quo funcionaram os cursos, somoa levados a concluir quo os
resultados diltcilmonto poderiam SOl' melhores.
Com efoito, não poderiam deixar de reflectir-ao, nos
rosultados dos diferentes cursos, as dificuldades com quo
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quási todas as unidades tiveram de lutar para poderem
manter o seu funcionamento
conforme as disposições em
vigor, dificuldades estas que aliás se têm notado, todos
os anos, e são, talvez, impossíveis de remediar.
Assim, na grande maioria das unidades,
a falta de
pessoal para o desempenho
das funções de professores
e monitores foi manifesta.
Por tal motivo e porque a população escolar foi grande,
sobretudo
110 curso
elementar
e mosmo no 1.0 curso,
unidades houve cm que funcionaram
turmas com cêrca
de 100 alunos e na maioria com mais de 50.
N estas condições temos de reconhecer
quo não hú possibilidade de um só professor ensinar a ler e a escrever
tam elevado número de alunos em pouco mais de dois
meses, isto é, durante a escola de recrutas.
Ainda, devido ao excesso do freqüõncia, o material escolar e as dependências
apropriadas
para o funcionamento das aulas tornaram-se
insuficientes, pelo que tiveram do ser dadas aulas nos corredores
e mesmo ao ar
livro, q uand o o tompo o permitia.
Estes inconvonientes
foram ainda agravados pela falta
de tornpo e mesmo de boa disposição para as praças ostudarem.
'
Na verdade, os recrutas, depois das sete horas diárias
de instrução,
ficam manifestamento
fatigados, de forma
quo, quando vão para as aulas, D1lO se encontram
em
condições fnvoráveis para concentrar a sua atenção.
Por todos estes motivos, no fim da escola. de recrutas,
havia uiuda muitas praças que não sabiam ler e escrever, e das que, na ocasião da encorporação,
oram analfabetas,
raras foram aquelas que consrgniram
passar
além do 2.° grupo do artigo 4.° do regulamento
das escolas regimentais,
isto ó, na sua maioria, ficaram apenas a sabor ler e escrever mal.
Destas praças, aquelas quo continuam no serviço efectivo serão novamente
matriculadas
no curso elementar
em Outubro o, assim, poderão fixar e aumentar os sons
conhecimentos;
mas nqllclas a quem pertenceu, pelo sorteio a ptlSsagl'm ti. disponibilidade
logo a seguir lt oscola
,
.
1
' 1
de recrutas,
se não contmuarem
a estur ar, como o (e
supor, hom depressa osquccorllo o qllo aprendornm.
Contudo, as unidades são unânimes cm afirmar' que os
annltabetos
mostrurnm,
em geral, uma grando vontade
do npronrler a ler e a oscrcvcr para poderem ter pasagem ti. disponihilidade
quando lhes pertencesse,
o que
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evidencia claramente
os benéficos efeitos do disposto no
artigo 48.° da lei n." 1:960, de 1037, que não permite a
passagem à dispouibilidado
das praças que não souborem ler e escrever.
Apareceram,
no entanto, alguns recrutas qlHl mostraram
pouca vontade da aprender,
o qU3 poderá, ser utribuldo
it convicção em que estavam de que passariam à disponibilidade mesmo q ue não soubessem ler e escrever ; tal
atitude modificou-se:
porém, bem depressa, logo que verificaram que assim não sucederia.
natural,
portanto,
que, depois de se tornar
bem
conhecida a referida disposição,
melhor sejam aiud a os
seus efeitos, sendo de supor que, num futuro próximo,
no acto da encorpo ração, deminua grandemente
ou mesmo
se extinga o número de analfabetos que, no corrente ano,
foi ainda bastante elevado em algumas unidades,
O.., resultados
dos 2.° o 3.° cursos foram preju Iicados
sobretudo pela falta da tempo que as praças, dum modo
geral, têm para estudar,
aliada às dificuldades
que se
lhes apresentam
para aprenderem
muitas das matérias
q uo constituem
os respectivos
programas,
na verdade
demasiado complexos para, indivíduos com tain fraca preparação literária.
Como, porém, estes cursos vão ser extintos, parece
não haver vantagem em sobro êlos fazer mais considera-

Jt

ÇÕGs.

Quanto ao 1.0 curso verifica-se também qUD os resultados obtidos foram ponco satisfatórios,
não só pelas razões já apontadas para os outros cursos, mas ainda porque as praças prontas
que o freqüontum
não podem
comparecer
nas aulas com a necessária regularidade,
em
virtude de os serviços das unidades o não permitir.
Em resumo, tomando como mais iutcressantes,
para
o caso presente, os elementos respeitantes
ao curso elemontar, verifica-se
que, tendo entrado
nas fileiras do
exército, no corrente ano, 17:7G5 praças analfabetas,
ou
quá.si analfabetas,
ôsto número ficou reduzido no final
elo ano lectivo a 8:84:5, número êste aluda susceptível
de mais elevada redução,
se tivermos cm conta que o
curso elementar continua funcionando IHl,nt as prac:as quo
não obtiveram aproveitamouto,
podendo estas prestar as
suas provas em qualquer altura, desde que os respectivos
professo l'OS as .i ulguem para tal habilitadas,
Deveriam
matricnlar-so
no curso elem ontar todas as
praças clussíficadas
no 1.0 e 2.° grnpos;
como, porém,
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algumas unidades não possuem dependências com a ctlpacidade necessária
para um tam elevado número de alunos, houve que restringir
nolas a matrícula
às pru<:a'l
classificadus
no 1.0 grupo (analfabetos),
para assim se
conseguir quo trunsitaseern para o 2.° grupo (ler e escrever mal), sem o (IUO não podiam passar li, disponibilidade,
nos termos do artigo 48.° da lei n.? 1:060.
A falta do dcpcndêucias
adaptadas
ao funcionamento
das aulas, vorificuda cm algumus unidades,
o limitado
tempo útil destinado no ensino o ao estudo, ainda reduzido pelas li\rias da Páscoa, o excesso do trabalho resultan te do reduzido tempo da instrução ele recrutas, a 'I uo
as prac:as l1ÜO estavam habituadas,
o grande número do
nlunos do «ada turma, a carência do professores e monitores, e a sua falta do proparucno pedagógica,
foram os
principais íuctorcs (1ue limitaram o rondimonto do curso
olomentar,
Contudo a análise dos resultados
obtidos no corrente
ano mo strunos
(IUO aumentou
considoràvelmonte
o interêsso das prucas om apreurlorom
a 1(\1'.o a escrever, o
que não obstou a que algumas delas, mais por culpa
própria <10 que por outras razões, não passassem à disponibilid ado por não conseguirem
o mínimo de habilita<;Õl'S que o artigo
48.0 da lei n.? 1:U60 para tal exige,
Concluindo, dentro da actual mecânica pedagógica das
escolas regimentais
podem considerar-se,
do uma maneira geral, satisfatórios
os resultados
obtidos no ano
lectivo findo, tudo lovundo a crer que a rigorosa observâuciu do disposto no artigo 48.° da loi n.? 1:0GO deverá
truduxir-ae, pelo \Iue respeita ao curso elementar, numa
progressão
crosccnto do sou rendimento,
consoguiudo-so
asaim, num futuro próximo,
atinrir
o objectivo
desta
cruzada de tam vasto alcanco social.
Estado

~raior do Exército,

31 do Outuhro

do 10:>!). -

1\,10 Chefe da Rl\IJarti<:ão, João Carlos de Sá Noqueira,
capitão».
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Obituário

1938

Fevereiro

27 - Alferes

miliciano de infantaria,
da Costa e Silva.

licenciado,

José

1939
.Maio
Outubro
u

Novembro

10 - Major, reforma lo, Frauelsco Pessoa de Barr os e 3á..
13 213-

»

3-

»

12 -

u

16 -

u

21-

Coronel, reformado, Aut.iuio Azo stiuho de Melo.
Ccrouel, reformado, Aníbal Aug.usto Sanches de
Sousa Miranda.
Coronel, reformado, Eugénio Cândido Osório.
Capitão, reformado,
Rodolfo de 8. Boaventura
Viana de Andrade.
Tenente-coronel,
na situação de reserva, Luiz Augusto de Oliveira Franco.
Alferes miliciano de artilharia,
licenciado, .Ierénimo José Condeço.
Capitão, na situação de reserva, Manuel N unes
FitIalgo.

Rectificação

N a Ordem do Exéroito u.O 14, 2.· série, do corrente ano, P: 703,
I. 12.', onde se lê: "da mesma arma», deve ler-se: «de artilhar.ia».

António de Olioeira Salazar.
Está conforme.
() Ajudante General,

I

MINIS TERIO DF\ GUERRF\

Ordem

do Exército
2.-

N.o 16

o

Série

16 de Dezembro de 1939

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 seguintes oficiais para irem
ao estrangeiro
em missão de estudo relacionada
com o
plano de rearmamento
do exército :
Tenente-coronel
de cavalaria
Afonso 'I'alaia Lapa de
Sousa Botelho.
Major de artilharia Artur Mondes Magalhãis.
Major de infantaria João da Encarnação
Maçãs Fernandes.
:J[ajor do corpo do estado maior Manuel Gomes de
Araújo.
Capitão
de cavalaria
Jaime Trancoso
Leote do Rôgo.
Capitão do ongenharia
Octávio Esteves Paulo Cardoso.
Tenente de infantaria Amadeu Soares Pereira.
Além das dosposas com transportes
sorá feito aos referidos oficiais, o a título ele ajuda ele custo,
abono
diário do :C 3-00-00 11 cada um.
Ao primoiro dos citados oficiais, como chefe de missão, serão ainda abonadas J:, 30-00-00 fi título do despe.

°
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sas de representaçêo , tudo pago pela verba constante do
capitulo 2õ.o, artigo 660.° f do orçamento do Ministério
da Guerra para o corrente ano.
Ministério da Guerra, 9 de Outubro de 1939.- O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Nãn careco de visto ou auotação do Tribunal
do Contas).

Manda O Govôrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que ao tenente de aeronáutica Bornardo Tiago Mira Delgado, nomeado por portaria do
22 de Julho de 1939 para freqüentar o curso de engenharia aeronáutica em Inglaterra. seja feito o abono da
ajuda de custo diária de ;t 1-10-00, a partir de 1 de Outubro do corrente ano, em substituição da ajuda de custo
que lhe foi estipulada pela referida portaria, para o que
está inscrita a respectiva verba na alínea c) do n." 1)
do artigo 92.°, capitulo 4.°, do orçamento do Ministério da Guerra do corrente ano, conforme o decreto-lei
n." 30:003, de 28 de Outubro de 1939.
Ministério 'da Guerrn,23
de Novembro de 1939.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos
S antas Costa.
(Visada polo Tribunal do Contas em 2 do Dozombro do 1939.Não
são dovldos ernolumentca,
nos termos do docroto n.· 22:251).

Manda. O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que ao tenente de aeronáutica Manuel
Pedro de Sousa Franklin, nomeado por portaria de 26
de Outubro de 1938 para freqüentar o curso de engenharia aeronáutica em Itália, seja feito o abono da
ajuda de 'custo de ;C 1-10-00 diária, a partir do 1 de Outubro do corrente ano, em substiturção
da ajuda de
custo que lhe foi estipulada pela referida portaria, para
o quo está inscrita a respectiva verba na alínea c) do
n." 1) do artigo 92.°, capitule 4.°, do orçamento do lU~·
nistério da Guerra do corrente ano, conformo o decr to-lei n." 30:005, de 28 de Outubro de 1930.
Ministério da Guerra, 23 de Novembro de 1930.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
'Vluda ]10\0 Trlhuno1 d. Conta. em ii do D zemhro de 1930. NAo
são devidos omolumontos,
nos tormos do dOC'l'oto n.? 22:207Y.
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IlE QUADRO

Ministério da Guerra - I.a Direcção

Geral-

2.

a

Repartiçao

Por portaria de 1 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, DOS iormos do decreto 0.° 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenentes, adidos, em serviço na arma de aeronáutica:
de infantaria, J oaq uim Brilhante Paiva, Francisco António das Chagas, Mário Telo Polleri, José da Silva
Correia, Eurípedes Sousa da Silva e Manuel Norton
Brandão; de artilharia, Manuel Simão Portugal, e de
cavalaria, Nuno Alves Calado e Jacinto da Silva Medina, por darem ingresso na arma do aeronáutica, nos
termos do artigo 14.0 do decreto- lei n." 24:849, de 5
de Janeiro de 1935, devendo ser considerados nesta
situação desde 1 de Dezembro de 1939.

III-mUDJHtÇAS
Ministério

da Guerra -

La

DE S11UAÇAo
Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 11 de Novembro findo:
(Visada pollo TribunnJ do Contns, com fi anotaçilo do não sonem
dovi<lo. emolumentos,
nos tormos do decreto n.0 22:257).

Extinto qua~ro especial dos oficiais milicianos médicos

Capitão miliciano módrco, do extinto quadro ospecial,
adido, Adelino dos Santos Diniz, quo, do regresso de
comissão civil no Ministério das Colónias, se aprosentou em 28 do Outubro do 1939, preonchendo vaga
no mesmo extinto quadro.
Por porta7ia~ de 25 de Nooembro findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenentes de infantarias ndidos, Gastão de Melo Furtado
e Júlio de Oliveira Cidreiro, que, de regresso do Ministério do Interior, se aprosentaram em 20 de Outubro
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e 23 de Novembro de 1939, por terem deixado de
prestar serviço, respectivamente, na policia de segurança pública e na guarda nacional republicana, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de nüo serem
dovidos omotumoutos,
nos termos do docreto u." 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, António Quintiuo da Costa,
que, de regresso do Minietório da Educação Nacional,
se apresentou em 23 de Novembro de 1939, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
dovidos emolumentos,

do Contas, com a anotação de não serem
nos termos do decreto 0.0 22:257).

Adidos

Tenentes: do regimento de infantaria n.? 6, Francisco
Augusto Borges de Castro e, do regimento de infantaria n.? 14, Armindo de Almeida, por terem sido
requisitados para desomponhar comissões de serviço
dependentes do Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 22 e 16 de Novembro
do 1939.
(Anotada

polo 'I'r lbuua l do Ccntns

om G do Dezembro

de 1939).

Disponibilidade

Capitão

do infantaria, adido, Bento Freire de Matos
que, de regresso do Ministério do Comércio e Indústria, se apresentou em 24 de Novembro-de
1939, por ter doixado do prestar serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral.

Mergulhão,

(Visanll polo 'I'rlbunal
de Contns, com a unotacão de não sorem
duvidas emotumontos,
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Capitão de cavalaria, do Colégio Militar, Jacquos Rafaol Sardinha da Cunha, nos termos da alínea c)
do artigo 1.0 elo decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro ele 1037. devendo HeI' considerado nesta situaçrtO desde 13de Novembro de 1939.
(Vlslula polo 'I'r-lbun nl do Contas, com a anotnção do nlio sorem
do vtdos omolumontos,
1I0S torrnos
do decrete 11.° 22:2(7).
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Capitão de engenharia,
adido, em serviço no Ministério
das Obras Públicas e Comunicações,
Henrique Gomes
da Silva, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:40J, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação
desde 15 de
Novembro
de 1939 e recebendo
a respectiva
pensão
pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações,
pelo qual optou.
(Anotada

pejo Tribunal

do Contas

om 7 de Dozombro

de 1939).

Oficiais milicianos de reserva
Tenentes: do regimento de artilharia pesada n.? 1, Francisco Joaquim de Magalhãis Almeida e, do regimento
de artilharia
pesada n.? 2, José Severiano
da Silva
Mendes Vilas Boas, e alferes, do batalhão de caçadores n." 9, João de Barros Morais Cabral, todos milicianos, licenciados,
nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nosta situação, respectivamente,
desde 3, 7
e 21 de Novembro de 1939.
(Anotada

pcl o Tribunal

do Contas

om G do Dozombro

do 1930).

Reforma
(DospacJlO de 23 do No vernhro do corronto ano da Caixa Geral
do Depósitos,
CrMito o Prevtdêncl a, publicado no Diário do
Go"êmo n.? 274,2." sório, de 2t do mosmo mês).

Coronéis José de Almeida Vasconcelos,
José lIenriq ues
Bugalho, Coriolano Vítor Salgado de Andrade, Artur
Octtwio do Rôgo Chagas e José Augusto Pereira
Gonçalves Júnior, tenente-coronel
José Marques e capitãis Josó António Baptista e David José de Carvalho, todos na situaçâo
de reserva, por terem atingido
o limito de idade, nos termos da alínea a) do artigo
2.0 do decrrto-lei n." 28:40.,1" de 131 de Dezembro de
1937, devendo ser considerados
nesta situacão, respectivnmente,
desde 1 de Outubro, 10 do Sr-tambro,
2 do Agosto, 12 de Setombro, 22 e 24 do J lllho, 21
de Junho o 29 do Julho de 1939.
(Xiio carece <lo vlsto ou anotnção

do Tribunal

do Contas).
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de 29 de Nocembro findo:

(Anatada pelo Txibaaal de COlltal "",'7 de Dezembro do 1939).

AdUlo

Alfe-res, do batalhão de metralhadoraa
n." 1, Luiz Mário
do N ascimento, par ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 14. o do decreto n.? 29:244, de 8 de Dezembro de 1938, devendo
ser considerado
nesta situação desde 25 de Novembro
de 1939.
Por portarias

de 2 do corrente mês:
Adidos

Brigadeiro
de infantaria,
com o curso do estado maior,
da 2." inspecção
de infantaria,
Agostinho
Barreto
Rodrigues
de Oliveira, por ter sido requisitado
para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 1.0 do
decreto n .? 24:692, de 28 de Novembro de 1934, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Novembro de 1939.
Tenente, do regimento de infantaria n." 8, José do Pêso
e Sousa Benchimol,
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
27 de Novembro de 1939.
Tenente, do batalhão independente
de infantaria n. o 17,
Eduino Ramos, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério' das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser
considerado
nesta situação
desde 16 de Novembro
de 1939.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Coelho
de Jesus Pacheco, por lhe ter sido concedida licença
ilimitada,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde 25 de Novembro de 1939.
(Anotadas pelo Trlb:un:ü de Contas em 7 d. Dezembne d. 1939).

Capitão, do serviço de administração
militar, da 2.1l'companhia de administração
militar, António Maria Pinto
Salgueiro e tenente do mesmo serviço, em disponibilidade, Macrino de Faria Teixeira Lopes, por terem
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sido requisitados para prestar serviço na Manutenção
Militar, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 19 e 27 do Novembro de 1939.
Tenento, do regimento de artilharia de costa, José Bento
Borges, por ter ido prestar serviço na fábrica de munições de artilharia, armamento o viaturas, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Novembro
de 1939.
(Anotadas

pelo Tribunal

Baixa

do

do Contas

om 11 de Dezembro

do 1939).

serviço

Majores Alberto da Costa Teixeira, Carlos Artur da Silva,
Carlos Gomes da Silva, .Joaquim Navarro Marques de
Paiva e António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, o oapitâis Frederico Estrêla Serpa, Adelíno Cândido Ferreira do Carvalho, Ludgero Augusto Soares
}foroira o Francisco Ferreira da Cunha Júnior, todos
milicianos médicos de reserva, nos termos do § 5.0 do
artigo 61.0 do decreto n. o 12:017 j de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
3, 6, 6, 9, 29, 11, 20, 7 e 23 de Novembro de 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 7 do Dezembro

de 1989).

-Ministério
Por portada

da Guerra - Repartição

Geral

de 21 de Nocembro findo:

('''I.ada pelo :J'ribuunl de CoUlal' "'" 8 do Dezembro de 1939. Não
silo devidos emolumentos,
nos termos do docroto n.o 22:257).

Considerada nula e de nenhum efeito, desde 9 de
Asrosto último, a portaria de 1 do Novembro de 1936,
in~erta na O"(/8m do !t;rérúto '.ti.o 19, 2.a sério, do 26 do
Novembro do Il1I.'RU10 ano, quo passou à situação do reforma nos termos do artigo LOdo decreto n. o 25;317,
do 13' do :;Uuio do 1935, o capitão miliciano de infantaria, do quadro especial, João Boa~i~a, por ter sido
dado provimonto pelo Coo., e!bo d l\{lUlstros a~ recurso
interposto pelo mesmo oficial perante o referido Conselho no termos do § único do artigo 4. o do decreto
n.? 25:317, acima indicado.
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IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

2.a Repartiçao

Geral-

Por portaria de 25 de Novembro findo:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a aDot~ão do serem denos termos do decreto n, 22:257).

Batalhão de caçadores

°

n.· I

Major, segundo comandante,
capitão de infantaria,
adido, em serviço no Ministério das Fínanças, na
guarda fiscal, Salvador Nunes Teixeira.
Centro de mobilização

de infantaria

°

Major, chefe,
capitão de infantaria,
çadores n." 9, Ernesto Sardinha.

Por portartas

n. o 14

do batalhão de ca-

de 1do corrente mês:

(Visadas pelo Trlbnnal do Contas, com II anot~ão
do sorem devídos emolumontos, nos termos do decroto n, 22:257).

Regimento de infantaria

n." 6

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário,
alferes do mesmo serviço, supranumerário, Álvaro da Silva Ferreira.

°

Regimento de infantaria

n." II

Tenente chefe de banda de música, supranumerário, o alferes chefe de banda de música, no quadro, Domingos
Maria Ferreira.
Regimento de infantaria

n. o 14

lJ_'enentochefe de banda de música, supranumerário, o alferes chefe de banda de música, no quadro, José de
Sousa.
Batalhão independente

de infantaria

n.· 19

Tenente chefe de banda de música, supranumerário,
feres chefe de banda de música, supranumerário,
pólito Antunes Gomes.
Batalhão de caçadores

° alIIi-

n.· 6

Tenente do serviço de adruinistração militar, supranumerário,
alferes do mesmo serviço, aupranumcrdrio ,
Manuel Machado.

°

2.' Série
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Tenente chefe de banda de música, supranumerário, o alferes chefe de banda de música, supranumerário, António Francisco Marques.
Batalhão de metralhadoras

Tenente, o alferes de infantaria
Cavaco.

Joaquim J údice Leote

Batalhão de carros

Tenente,
bre.

n. o I

n. o I

o alferes de infantaria Pedro dos Santos NoEscola Prática

de Artilharia

Tenentes, os alferes de artilharia António Braamcamp Sobral e Nuno Guilherme Roriz Rubim.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Tenentes, os alferes de artilharia Alberto Ferreira
Freitas Costa e Augusto da Silva Viana.
Regimento de artilharia

ligeira

de

n.O 4

Tenonte, o alferes do artilharia Álvaro José Dnarte dos
Penedos.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Tenente, o alferes do artilharia Napoleão Pita Moira de
Amorim.
Regimento de artilharia

de costa

Tenentes, os alferes do artilharia Manuel do Sousa J ardim o 'I'ornaz José Basto Machado.
Grupo independente de artilharia

de montanha

Tenente, o alferes de artilharia Eduardo Joaquim Pai da
Vida o Santos.
Grupo de defesa submarina

de costa

Tenonto do extinto quadro auxiliar do artilharia, o alferes do mesmo extinto quadro António José Branco.
Escola Prática

de Cavalaria

Tenente do oxtinto quadro de picadores militares, o alferos do mesmo extinto quadro José :\lateus.
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Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente, o alferes de cavalaria Paulino Magalhãis Correia.
Coudelaria Militar de Alter

Tenente do extinto quadro do picadores militares, o alferes do mesmo extinto quadro Emídio Augusto de
Oliveira Stoffel.
Depósito de remonta

Tenente do extinto quadro de picadores militares, o alferos do mesmo extinto quadro António de Jesus Serôdio.
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente do extinto quadro auxiliar do engenharia, o alferes do mesmo extinto quadro Alexandre Gonçalves
Gaspar.
Escola Prática de Engenharia

Tenentes, supranumeráríos,
os alferes do engenharia,
supranumer-ários,
Joaquim da Luz Cunha e José João
Ilonriq ue de Sales Grade.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente do serviço de adminiatrnção
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Luiz Tavares dos Santos.
Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, o alferes do mesmo extinto quadro António Soares Cadete.
Batalhão de pontoneiros

Tenente, supranumerário,
o alferes ele engenharia,
pranumerário, Armínio Correia y Alberty.

su-

Escola Prática de Administração Militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerár:io, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Cromlldo Pereira Mateus.
Manutenção Militar

Tenente do serviço de administração militar, adido, o
alferes do mesmo sorviço, adido, Rodrigo de l\Úl;tOS
Azevedo Leal J únior,

I

::2.- Série
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companhia de saúde

"Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Aníbal Roque dos Reis.
Escola Central de Oficiais

"Ten~~te do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o alferes do mesmo extinto quadro Manuel de
.Sousa Vitoriano.
Adidos

'Tenentes,
os alferes, adidos, em serviço na arma de
aeronáutica,
nos termos do § único do artigo 14.0 do
-docroto n.? 24:8J9, de 5 de Janeiro de 1935: de infantaria,
da base aérea li. o 1, Joaquim Brilhante Paiva
-e Francisco
António das Chagas, e da base aérea
n.? 2, Mário Telo 'pol1eri, José da Silva Corroia, Eurípedes Sousa da Silva e 1\Ian uel Norton Brandão;
de
artilharia,
da base aérea n. o 3, Manuel Simão Portugal, e do cavalaria,
ela base aérea n." 1, Nuno Alves
Calado e Jacinto da Silva Medina.
'Tenentes,
os alferes, adidos, em serviço no Ministério do
Interior,
na guarda nacional republicana:
do infantaria António de Oliveira Liberato, e de cavalaria Francisco da Costa. Gomes, Júlio Beirão de Brito, António
Rebêlo Neves Diniz de Aiala e Luiz Manuel Tavares.
"I'oncntes,
os alferes, adidos, em serviço no i'lIinistério
das Colónias : do in fanturia, Luiz :àfúrio do N aseimento, Joaquim Augusto Cordeiro o Avelino António
Martins, O de artilharia ~fanuel Gomes Madeira Guedes de Andrade.
Tenente
do extinto quadro auxiliar do artilharia,
o alferes do mesmo extinto quadro, adido, em serviço no
Ministério
das Colónias, Joaquim Jerónimo
Carneiro
e Sousa e Meneses.

1'01' p01·ta1·ia de 2 do c01'1'ente mês:
(Visada polo Tribunal
vides omolumoutus,

do Contns, com" anotação de serom donos termos do docroto n.o 22:257).

Govérno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Capitão
do quadro dos servic:os auxiliares do exó.rcito,
o tenente
do mesmo quadro,
da 3. a companhw
de
aúde, .Manuol Francisco do Mirll.nda.
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Comando da defesa marítima de Lisboa

.Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército r
o tenente do mesmo quadro Augusto Mendes Ribeiro.
Regimento de cavalaria n. o 7

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército r
o tenente do mesmo quadro António de Sousa Brites.

V-CdLOCAÇÓES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPor portaria

2.a Repartição

de 4 de Novembro findo:

(Visada pelo TrIbunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a anot ação do serem
nos tormos do decreto n.? 22:257).

de-

Nomeado oficial do serviço, interino, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do 'forra o Mar,
nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 26:341, de 7
de Fevereiro de 1936, o capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n." 11, Hugo Mendes Calado.

Por portarias de 25 de Novembro findo:
Exonerado de comandante de companhia do Colégio
Militar o capitão de artilharia João Carlos Guedes
Quinhones Portugal da Silveira, que por portaria de
19 de Outubro de 1939 foi colocado no regimento
de artilharia ligeira n. o 3.
(Anotada

polo 'I'rlbunnt

do Contns

om G do Dozombro

do 1939)

Nomead? comandante de companhia do Colégio Militar
o capitão de artilharia, no quadro da arma, Rodrigo
Augusto 'l'avures de Almeida Ferreira do Freitas.
(Visada pelo 'I'r+uunnl
'\Ild08 omolumelltos,

do Contaa, com fi anotn~lto do serem
termos do decreto 11•• 22:257).

n08

do.
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Por portarias de 2 do corrente mês:
Fábrica de munições de artilharia,

armamento e viaturas

Engenheiro
de secção, o tenente do rezimento
'
o
na. d e costa: José Bento Borges.
Visada poro Tribunal
devidos emolumentos,

de artilha-

de Contas, com a anotação de serem
nos tormos do doere to n.? 22:257).

Manutenção Militar

Capitão do serviço ele administração
militar, da 2." companhia de administração
militar, António Maria Pinto
Salgueiro,
para preenchimento
do lugar de chefe dos
serviços gerais, de que trata o quadro anexo ao decreto n , o 18:074, de 11 de Março de 1930.
Tenente
do serviço de administração
militar, em disponibilidade,
Macrino de Faria Teixeira Lopes, para
preenchimento
de uma das vagas existentes no lugar
de chefe da 3.a secção - Serviços Comerciais -, para
completo do quadro anexo ao decreto n." 18:074, de
11 de Março de 1930.
(Visadas pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a anotação do serem detormos do docreto II.o 22:257).

IIOS

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Coronel do corpo do estado maior, tirocinado,
do regimento de infantaria n." 5, Alfredo Ernesto da Cunha.
Secção de rearmamento

Capitão de. infantaria,
d_~ direcção
rino Pana de Magalhals.
Regimento de infantaria

da arma,

José Vito-

n.O 5

Comandante,
o coronel de infantaria,
segundo comandante da Escola do Ex6rcito, João Augusto de Fontes
Pereira
de Melo, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
dr 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, ele 27 de
Dezembro de Hl30.
Regimento de infantaria n.O 6

Tenente

com a patente dr capitão, do quadro dos serdo exército, do batalhão de caçadores
n.? 9, José Alv s Corr ia e Silva.

viços 'auxiliares
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N.o 16

Batalhão independente de infantaria n. o 18

Tenente miliciano, licenciado, do batalhão independentede infantaria a. 17, Luiz Carlos de Lacerda N unes,
por pedir.
fi

Centro de molrilizaç1l:o de infantaria

Ir. o

I

A4juntos, os capitãis: do regimento de infantaria D.& Ir
César Esteves Basso e, na situação de reserva, Hen-ri que Figueiredo Santos,
Centro de mobilização de infantaria n. o LI

Adjuntos, 08 tenentes, Da situação de reserva, AntónioJoaq uim Ribeiro e· José Maria dos Santos.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército"
do negimento de infantaria n." 8r Manuel Mendes.
Soa,re'S.
DIsfrifo de racrutamentc

e mobilização

Sub-chefe, O major, na situação
dos Reis ReMlo.

0-.0

18

de reserva,

Eduardo-

Reyimento de artiíherla ligeira n.O I

Tenente veterinário, do regimento
José Maria de Almeida Graça.
Regjmento de artilharia

de cavalaria

n.? 3,

ligeira n.· 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército;
do regimento de artilharia de costa, Vasco Armando
Ferreira Lomelino Rodrignea, por motivo disciplinez,
Centro de mobilização de artilharia

n.O 3

Chefe, o tenente-coronel, na situação de reserva, Walter
Lima.
Adjunto, o capitão, na situação de reserva, Manuel Gustavo d13Abreu e Sousa.
Centro de mobilítaçlo de artilharia

n.· 6'

Adjunto, o capitão, na situaçâo de reserva, José Lopes
dos Santos, ficando exonerado do serviço que prestava
no Arquivo IIist6rico Militar.
Cen'~o de mollilizlUjão da artilhar~a n.· 8

Capitão! na situação. de reeerva, Alexandre de Vascon-celos e Sá (Silvares].
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Regimento de cavalaria

n.· 2

Tenente, do regimento de cavalaria n. o 4 Carlos IIOl'ácio da Silva Pico,
'
CtrntrG de mobilização

Adjunto,
Baptista,

°

n.v

de cavalaria

tenento, na situação

3

do reserva,

Joaquim

Batalhão de pontoneiros

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército ,
da Escola Prática de Engenharia, Carlos Pinto Malhciro.
Hospital militar

regional n.· 4

Tenente médico, do regimento de cavalaria n." 3, JoséPires da Silva,
de 4 do corrente mês:

Por portarias

Regimento

de

infantaria

n,.O16

Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial,
no mesmo extinto quadro, Adelino dos Santos Diniz,
Centro de mobilização

n, ° 3

de infantaria

A djuntos, os capitãis, na situação de reserva, Vitoriano
José Carrasco
António Eduardo da Costa Lõbo.

°

Centro de mobilização de infantaria

n,O 4

Adjuntos, os capitãis, na situação de reserva, Albertino
de Paula Santos e Joaquim Vanez Rosado.
Centro de mobilização

Chefe, o tenente-coronel,
ventura da EncarnaçtlO
Adjuntos, os capitãis, na
César da Silva Pereira
Grupo de artilharia

de infantaria

n.· 16

na situação de reserva, BoaAguiar.
situação de ~eserva, Augusto
e Raúl Cordeiro Ramos,
contra aeronaves

Tenente, do regimento de artilharia
gusto da Silva Viana.
Centro de mobilização de artilharia

Chefo, O tenente-coronel, na situ ação
Francisco Calhau.
Adjunto, o ctlpitão, na situação de
Knopfli Júnior.

n,O I

ligeira n,o 1, Aun. o I

de reserva,
r08(»1'Va,

J osó

Eduardo
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5 do corrente mês,'

Regimento de artilharia

n.O I

ligeira

'Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do grupo
de artilharia a cavalo n." 2, João José Amaro.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Capitãis: do grupo de artilharia a cavalo n.? 2, Manuel
Veloso e miliciano, do extinto quadro especial, Albano Ribeiro Coelho.
Regimento de artilharia

ligeira

Capitão, do grupo de artilharia
Correia e Cunha Neves.

P01'

portaria

de D do corrente

Conselho Superior

n. o 5

a cavalo n.? 2, Romeu

mês:

de Promoções

Exonerado de secretário o capitão, na situação de reserva, António Freire de Matos Mergulhão.
2.' inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro
arma, Luiz Sampaio.

de infantaria,

Regimento de infantaria

no quadre

da

n.· 3

Tenente de serviço. de administração militar, do regimente de artilharia de costa, Fernando Joaquim 00.rado,
Re!limento de infantaria

n,· 7

Tenente de ,quadre dos serviços auxiliares de exército,
de regimente de artilharia ligeira 11.° 4, José Carreira
Alvos.
Batalhão de caçadores

n. 03

Capitl'to do serviço. de administração. militar, da dologaçãe do mesmo serviço om Angra do Iloroísmo, Mário.
de Josus Corroia.
Centro de mobilização

de infantaria

Adjunto, o. capitão, na situação
Josó de Sousa ~[onteiro.

n. o 5

elo reserva,

Martinho

ORDEM

2.' Série

DO EXl~RClTO

Regimento de artilharia

ligeira

Capitão, do grupo independente
nha, António de Almeida.
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n,> 5

de artilharia

Centro de mobilização de artilharia

de monta-

n. o 5

Chefe, o major, na situação de reserva, António Augusto
Amado.
Adjunto, o tenente, na situação de reserva, Artur II8nrique Figueiras.
Centro de mobilização de artilharia

Exonerado
de chefe o tenrute-coronel,
reserva, Norberto da Silva Queiroz.
Chefe, o major, na situação de reserva,
Serafim.
Direcção do Serviço de Administração

n. o 7

na situação
António

de

Isidro

Militar

Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial, da delegação do mesmo
serviço em Ponta Delgada, Miguel Rodrigues Centeno
Júnior.
Delegação do serviço de administração

militai' de Ponta Delgada

Capitão do serviço de administração
militar, do batalhão
independente
de infantaria n." 18, Jo110 Joaquim Vicente Júnior.
Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Tenente do serviço de a.Iministruçâo
militar, da
partição da 2." Direcção Geral dêstc Ministério,
celino Forroira Martinho.
2. o tribunal

militar

territorial

s.a

ReMar-

de Lisboa

Exonerado
de dofousor oficioso o capitão, na situação
de reserva, Teodorico Pereira Pimenta.
Defensor oficioso, o maj 01', na si tuação de reserva, J osé
Francisco Antunes Cabrita.
Hospital militar

Capitão

médico,

Henrique

do regimeuto

regional n.O I

de infantaria

n.? 6, Vasco

Verdial.
Depósito geral de fardamento

e calçado

Capit:lo do srl'viço de administração
militar, do regimento de artilharia
pes,ltla n.? 1, António Ribeiro elos
Reis.
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N.o 16

Por portaria ele 11 do cm·rente mês:
Batalhão de caçadores n." I

Capitão de infantaria, em disponibilidade,
de Matos Mergulhão.
Regimento de artilharia

Bento Freire

de costa

Capitão, do regimento de artilharia pes.ada
Joaquim da Silva e Costa, por pedir.
Regimento de artilharia

n,?

1, José

pesada n.O I

Capitão, do regimento de artilharia
Santos Marques, por pedir.

de costa, João dos

Por portaria de 13 elo corrente mês:
Batalhão independente de iníantarla

Tenente de infantaria,
Melo Furtado.

n.· 18

no quadro da arma, Gastão de

Base aérea n. o I

Tenentes de aeronáutica, no quadro da arma, J oaq uim
Brilhante Paiva, Frnncisco António das Chagas, Nuno
Alves Calado e Jacinto da Silva Medina.
Base aérea n. o 2

Tenentes de aeronáutica, DO quadro da arma, Mário
Tela Polleri, José da Silva Correia, Eurípedes Sousa
da Silva e Manuel Norton Brandão.
Base aérea n. o 3

Tenente de aeronáutica,
mão Portugal.

no quadro da arma, Manuel Si-

Ministério da Guerra - 3. II Diretção

Geral - La RelJartiç~o

Por portaria de 9 de Novembro findo:
(Vtsada pelo Tribunal
do Coutai om 6 do Dezembro
de 1939.
São devidos emolumoutos,
1I0S termos
do doerot.o n.o 22:257).

Nomeado profp~sor adjunto, interino, da 29.11 eadeirn da
Escola do Exército, nos termos do urtigo 23.0 do rogulamento para o provimento dos luaaros do magistério
da mesma Escola, aprovado e pô to em execução pelo
decreto n.? 13:7ô4, de 13 de Junho de 1027 o do artigo 2.° do decreto n.? 2ô:341, de 7 de Fo~eroÍ1"o de
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1936, O tenente de aeronáutica João Baptista Peral
Fernandes, sendo esta nomeação considerada de conveniente urgência de serviço público, reconhecida por
despacho de 4 de Novem bro de 1939.

Por portaria de 30 de Novembro findo:
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 7 de Dezembro

de 1939).

Exonerado do carga de instrutor da 12. a cadeira da Escola do Exército o capitão de cavalaria, com o curso
do estado maior, António Maria lVIeira o Cruz.

_--

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 9 de Outubro do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Dozembro de 1939. filie
devidos emolumentos, nos turnos do decreto n. o 22:257).

Nomeado por urgente conveniência de serviço, reconhecida por despacho ministerial de 9 de Outubro de 1939,
professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Terra e Mar, nos termos do artigo 141.0 do decreto n. o 18:876, de ~3 de Setembro
de 1930, e artigo 2.° do decreto n." 26:341, de 7 .de
Fevereiro de 1936, o capitão de .cavalaria Diogo da
Silva Ferreira, cumulativamente com o serviço que
presta no quartel general da. 2. a brigada de cav!1-la:do..
I
~
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sDBRE O SÔLDO ,E D.lJJTUR1IIDADES
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Ministério

I,
.1
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.' ~

I'r
,(

li!)

da Guerra _I.' Dlrecçao Geral - V" Repartlçao

Por terem completado o tempo ~Ie perrT!anêhcM nõ'Jl>llálàla.t~ desde as datas em que sao c(J.nsla6n~d.os~eflellte8,
n05
termos do decreto n.r 17::378, .1113 27 de..$e~mbnQ'
de 1929, necessário
para o segundo a~m~ntoA~110 por
cento sObre o sOldo:
.

Por portaria de 23 de Ncmpmbro findo:
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 8 cio corrento mAB\ ",nl\<lJ
dovidos ~Jllolurpentos.lloS
termos do dCç[et~ II o 22':llIi7).

- majores Paulo Emílio da Silva.'ei ~ugusw
Luciano Alves, adidos, cm sOl'viço nu üí-bttica decar-

Artilharia

f
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tuchame e pólvoras químicas, nos termos do artigo 19.°
do decreto-lei D.O 28:403, de 31 de Dezembro de 1937,
desde 15 de Novembro de 1939.

VII-

DEClARAÇOES

E DISPOSIÇOES

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

DIVERSAS

2.a Repartição

1) Declara-se que os majores do corpo do estado
maior, que por portaria de 26 de Agosto último, inserta
na Ordem do Exército n. ° 12, 2. a série, do corrente ano,
foram promovidos ao actual põsto, contam todos a antiguidade desde 26 do referido mês de Agosto e são inscritos na respectiva escala pela seguinte ordem de antiguidade:
António Henriques da Silva.
Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches.
José Viana Correia Guedes.
Frederico da Costa LOp0S da Silva.
Celso Mendes de l\lagalhãis.
Manuel Gomes de Araújo.
José da Costa Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte
Real.
João Cândido Figueiredo Valente.

2) Declara-se que o maj 01' de infantaria Luiz Augusto
Blanqui Teixeira, colocado no centro de mobilização de
infantaria n.? 1 por portaria ele 20 de Novembro findo,
insorta na Ordem do Exército n.? 15, 2.11 série, do corrente ano, for exonerado das funções que exercia no
corpo de alunos, da Escola do Exército, a seu pedido.
I

I

3) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente Ordem do Exército} contam a antiguidade dos seus postos desde as datas que, respectivamente, lhos vão indicadas:
Infantaria

Majores :
Sálvador

Nunes Teixeira,

desde 28 de Outubro de

1039.
, Ernesto Sardinha,

desde 10 de Novembro do 1939.
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Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitãis : Manuel Francisco
de Miranda,
Sousa Brites e Augusto Mendes Ribeiro,
1 de Dezembro de 1939.

António
de
todos desde

4) Declarn-se
que é José dos Santos Ferreira
Júnior,
e não José dos Santos Correia Júnior, o nome do capitão de infantaria,
do batalhão de metralhadoras
n.? 2,
que por portaria
de 20 de Novembro findo, inserta na
Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, do corrente ano,
foi colocado no regimento de infantaria n.? 10.

5) Publica-se a lista dos oficiais que no terceiro quadrimestre do corrente ano se ofereceram
para servir nas
colónias, nos termos do decreto n." 13:309, de 23 de
Março de 1927, durante o ano de 1940:
Infantaria

Capitãís :
Joaquim Augusto dos Santos
extinto quadro especial.
Cristóvão de Souto Carvalho.

Alberto,

miliciano

do

Artilharia

Capitãis :
Eurico Gonçalves Monteiro.
Mário Emílio Azinhais de Melo.
Cavalaria

Capitão miliciano,
António Gaspar.

do extinto

quadro

especial,

Joaquim

Serviço de administração militar

'Tenente

João Rebêlo

Simões.

Quadro dos serviços auxiliares do exéroito

Alferes:
Jacinto
Jacinto

Pinto.
Peixoto.

6) Declara-so
qne o tenente de infantaria,
adido, em
serviço no Mini tério das Finanças,
na guarda fiscal,
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Joaquim Monteiro de Freitas deixou de estar nesta situação em 16 de Novembro findo, continuando,
porém,
desde a mesma data, na situação do adido, mas em serviço no Ministério do Interior,
na polícia de segurança
pública.

7) Declara-se
que foi concedido
o diploma de ongenheiro fabril do exército, nos termos <lo artigo 1.0 da
lei n. ° 1:698, de 17 de Dezembro do 1924, aos seguintes
oficiais de artilharia:
Coronel, reformado,
Mariano Augusto Choque Júnior,
major José de Pina Cabral e tenentes António Fernandes Pereira da Costa e Carlos Luciano Alves de
Sousa.

8) Declara-se
que o major de artilharia,
adido, Manuel de Beires Junqueira,
que por portaria
de 27 de
Setembro
de 1938 foi colocado no antigo regimento de
artilharia
do costa n. o 2, para os efeitos da alínea a) do
artigo 45.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, substituído
por decreto n.? 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930, completou em 9 do Novembro findo
o ano de serviço nas respectivas tropas, regressando
tL
sua anterior situação de professor <la Escola <lo Exército.
9) Declara-se
quo por portaria de 9 do corrente mas
fica nula e de nonhum efeito a parto da portaria do 11 de
Novembro de 1939, inserta na Ordem do Exército n." 15,
2. a série, de 30 <lo referido mês o ano, que colocou no
regimento do artilharia
ligeira 11.° 5 o capitão de artilharia, do grupo independente
de artilharia
do montanha,
João Ribeiro Baptista Montes.
10) Declara-se
que foi concedido O diploma de engenheiro químico-industriul,
nos tormos do artigo 3.° da
lei n. o 1:G98, do 17 de Dezembro
do H)2J, ao tenente
de artilharia Raúl Simões Cal.rita .
. 11) Declara-so

que ficou suspenso das funções
dosdo 28 do Novembro
findo nos termos
t~go 170.° UO regulamento do disci[llina militar,
tao de cavulm-in Rafael Augusto Alvos Loureiro.
VIÇO

do serdo aro capi-

12) Publica-so a l't'lnçiio dos oupitãis do engouliaria
nomeados
para freqüentar
o curso do chefes do sorvi-
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ços, que tem início em 8 de Janeiro de 1940 na Escola
Prática de Engenharia,
devendo as autoridades
de quem
08". ~esmos
depf'nde~
promover a sua apresentação
na
refenda Escola no dia anterior
ao do início do curso:
Raimundo António RodriO"ues Senão
adido no Ministério das Colónias.
o
"
Judah Bento Ruah, adido, no Minlstério do Interior.
Josó Caotano Vieira Lisboa, no batalhão de pontoneiros.
Orlando Valdez Tomaz dos Santos, no regimento de sapadores mineiros.
Jorge César Oom, adido, na Escola elo Exército.
Emírcio Leão Maria ::\Iagno Teixeira Pinto, adido, na
Escola do Exército.
13) Publica-se
a relação dos capitãis de engenharia
nomeados para freqüentar
o estágio da Escola de Transmissões, que tem início em 22 elo Janeiro de 1940 na
Escola de Transmissões,
devendo as au toridades de quem
os mesmos dependem promover
a sua apresentação
na
referida Escola no dia anterior ao do início do estágio:
Luiz Vitória de Fruuça e Sousa, no regimento de sapadores mineiros.
Inácio Francisco
da Silva, adulo, na Escola do Exército.
Manuel Quirino Pachoco de Sousa, adido, no Instituto
Geográfico e Cadastral.
Luiz Maria Bastos de Carvalho, no Cológio ~Iilitar.
Manuel José Estêvão Guirnarãia, no batalhão do automobilistas.
João Ilenrique
Branco Pereira Dias, na 4.a Repartição
da 3. a Direcção Geral dêste Miuistório.
1-1) Doclarase que concluíram com aproveitamento
as
provas especiais do aptidão para. a promoção a .major os
capitãis médicos: ~lallUel António Enos Ferreira,
José
Júlio Sonsa Santa Bárbara, João da Mai[\ Romão, Mário
dos Santos Paiva e milicianos, do extinto quadro especial Alberto Filipe Sequeira, António Gomes Ferreira
Lel;lOs, Júlio Coutinho do :-4ousa Rofóios, Vasco Henrique Vrrdial,
Manuol N(1t~ Cabral, .Alfredo Pereira do
Sousa o Manuel Hermenegildo
Lourinho.
H» Docl:tl'u-SO fi ue o tcnen te-coronel
do serviço do
adminiatrnção
militar V orgllio Pereira da Costa, de que
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trata a portaria de 21 de 1lTovembro findo, inserta na
Ordem do Exército n. ° 15, 2. a série, do corrente ano,
.continna desempenhando o cargo de sub-inspector do
serviço de administração militar, e não o de inspector,
como foi publicado.
16) Declara-se que o major do serviço de administração militar, em disponibilidade, Raúl Vito da Mota Cerveira chegou à altura para entrar no quadro em 4 de
Novembro findo.
17) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar Augusto Leonardo das Neves, colocado
no regimento de cavalaria n." 6 por portaria de 11 de
Novembro findo, inserta na Ordem do Exército n," 5,
2.11.série, do corrente ano, pertencia ao regimento de infantaria n. ° 8, o não ao regimento de cavalaria n. ° 8,
como fOI publicado.
18) Declara-se que por portaria do Ministério da Marinha de 27 de Fevoreiro de 1929, publicada no Diário
do Govêrno n.? 52, 2.11 série, de 5 de Março do mesmo
ano, foi condecorado polo Instituto de Socorros a Náufragos com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade o então alferes do serviço ele administração militar, actualmente tenonte, António Salgueiro MtÍ.ximo.
19) Declara-se que o tenente do quadro dos servieos
auxiliares do exército António J oaq uim Cândido Ferreira foi colocado no distrito de. recrutamento e mobilização n.? 1, e não no distrito do recrutamento e mobilização n.? 5, como foi publicado na portaria de 18 de
Novembro findo, insorta na Ordem do Exército n,° 15,
2. a 'Série, do 'corrente ano.
20) Declara-se que os alferes chefes de banda de música, supranumerários,
Jaimo Gonçalves Correia e Manuel João Alvos chegaram à altura para entrar no respectivo quadro em 1 de Dezembro de 1939.
21) Declara-se qn<lficou suspenso das funções de serviço desde 8 do corrente mõs, nos termos do artigo 170.°
do regulamento do disciplina militar, o coronel, na situação de reserva, José de Almeida e Vasconcelos.

20' Série
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22) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
C~rlos. Mári.ooda Conceição presta serviço no Arquivo
Histórico Militar desde 16 de Outubro do corrente ano.
23) Declara-se que os oficiais, na situação de reserva,
a seguir mencionados prestam serviço nos centros de
mobilização ao diante nomeados desde as datas que lhes
vão indicadas:
Centro de mobilização de infantaria n. o 10

Capitão Luiz António de Almeida e tenente Alberto da
Maia Mendonça, respectivamente desde 27 e 25 de
Novembro findo.
Centro de mobilização de infantaria

n." 14

Tenentes Teófilo António Saraiva e Adelino Lopes da
Silva Santos, desde 25 de Novembro findo.
Centro de mobilização de cavalaria n. 2
O

Major Luiz Vaz Pacheco de Castro e capitão José do
Nascimento Alves, respectivamente desde 28 e 29 de
Novembro findo.

24) Declara-se que é alferes, e não capitão, como foi
publicado, o oficial, na situação de reserva, António
Jorge, que por portaria de 12 de Novembro findo, inser ta na Ordem do Exército n. ° 15, 2." série, de 30 do
mesmo mês, foi colocado no centro de mobilização de
infantaria n." 12.
25) Declam-soe que 00 major ~ugusto Maria. da Silva
Flores e o capitão Miguel Maria Pupo Correia, ambos
na situação de roserva, prestam serviço no centro de
mobilização de artilharia n.? 2 desde 25 de Novembro
do ano corrente.

26) Declara-se que prestam serviço no centro de mobilização de infantaria n." 12, respectivamente desde 23
e 25 de Novombro findo, o capitão Manuel Caseiro Marquos AI vos o o alferes António Jorge, ambos na situação
do 1'OS01'\'a.

2.a Série'
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27) Declara-se ~ue o tenente miliciano, na situação de
reserva, José Joaquim Cortes das Dores deixou de prestal' serviço na Agência Militar em 28 de Novembro findo.

-Ministé'rio da Guerra - I. a Direcção Geral - 3. a Repartição
28) Declara-se que desistiu da freqüêneia do curso da
Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 48. o
do decreto D.O 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o primeiro sargento do extinto quadro dos sargentos do secretariado militar, da 3.a Repartição, da 3.a Direcção
Geral dês te Ministério, Carlos da Costa Pereira.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Repartição

29) 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:
Pela Ordem do Exército n.O 18, 2.a série, de 1938:
Capitão médico João Sabóia Ramos, 21.6001.
'A êste oficial se refere a declaração 30) da Ordem do
Er.tército n. o 15, 2. a série, do corrente ano.
Pela presente Ordem do Exército:

_-

Oapitão de cavalaria Jacques Rafael Sardinha da Cunha"
17.400;$. Tom 28 anos de serviço.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

ReparticAo

30) Nos termos do § 2.° do arcigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Exército decl ara-se que as entidades
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adiante mencionadas ofereceram
livros que se indicam a seguir:

à mesma Biblioteca os

Da Academia das Ciências de Lisboa:
Vida e Obra, série de conferências realizadas na Academia das Oiências de Lisboa, de 8 de
Abril a 21 de Junho de 1937, em comemoração do
IV centenário da morto do fundador do teatro português, Lisboa, 1939 (1 vol.).

Gil Vicente -

Memórias

da Academia

ciências, tomo
La Manufacture

II,

das Ciências de Lisboa,

classe de

Lisboa, 1939 (1 vol.)

de Seoree all XVIII

siecle, M. Georges

Hnumont, Lisboa, 1939 (1 opúso.).
La Manufacture

de Seures

de 1800 à nos jours,

M. Bas-

tard, Lisboa, 1939 (1 opúsc.}.
Da Escola de EducaçrlO Física do Exército:
A Educação Fisica na Suécta e Dinamarca e contl'ibu'ição pam o seu estudo em Portugal, L." parte, Lisboa,

1939 (1 vol.).
Do major José Augusto Monteiro do Amaral:
amti-aérea, conferência ~'ealizada na Escola Centrul de Oficiais em 14 de 1\1a1Ode 193(3- Separata do
s
Boletim da Escola Centl'al ele Oficiais n.o 32, 33 e 34
(1 vol.).

Defesa

Do capitão Mateus Moreno:
F1'guras Coloniais-C!enera~
Jlenl'iqtte d~ CaITalho-Benemérrto da pátria - Sa da Bandeira, IIuHa, 1937

(1 opúsc.).
Do tenente Luiz da Câmara Pina:

A 7. S. F. e as transmissões, momó ria do concurso do
C. E. 1\1., Lisboa, 1938 (1 vol.).

804

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 16

2.' Série

Obituário

1939
Novembro 5 - Alferes miliciano de 'cavalaria, licenciado, José
da Mota Marques.
»
20- Capitão, na situação de reserva, Camilo Augusto
da Silva.
»
20 - Capitão miliciano médico de reserva João Andrade da Mota Feliz.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.v 15, 2.' série, do corrente ano, p. 725,
I. 35.·, onde se lê: "pelo», deve ler-se: "perante o»; p. 761, 1. 8.',
onde se lê: «artigo 23.0», deve ler-se: "artigo 22.°».

António de Oliveira Salazar,
Está conforme.

o

Ajudante General,

)
MINISTÉRIO Df\ GlIERRf1

Ordem

do Exército
2.""

N,O 17

o

Série

30 de Dezembro

de 1939

Ministro da Guerra faz publicar:

1- DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da (i ucrru, nomear os oficiais a seguir designados
para, em missão de serviço público, irem ao estrangeiro
receber material de artilharia para o exército:
Tenente-coronel de artilharia António Baptista de Carvalho.
Tenentes de artilharia Aurcliano Sobral Gomes, João
Carlos do Oliveiru Macedo e Joaquim de Avelar Santos.
Além das despesas com transportes será feito aos
referidos oficiais, e a título de ajuda de custo, o abono
diário de
3-00-00 ao primeiro e 2-10-00 aos restantes.
Ao chefe da missão serão ainda abonadas 1: 30-00-00
a titulo de !kspesas do roprescntação, tudo pago pela
verba constante do capítulo 25.°, artigo 669.°, do orçamonto do Ministório da Guerra para o corrente ano.

.c

.c

Ministório da Guerra, 30 de Novembro de Hl3D.O Sub-I ocrotário de Estudo da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
(:\&0 curcco do visto Oll auotução do 'I'r-lbunul do Cuntns),
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Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais abaixo designados
para, em missão de serviço público, irem ao estrangeiro
receber material de artilharia
para o exército:
Major de artilharia
Manuel de Beires Junqueira.
Tenentes
de artilharia
António Carlos Luciano
de Sousa e Eurico de Oliveira Pinto.

Alves

Além das despesas com transportes
será feito aos referidos oficiais, e a titulo de ajuda de custo, o abono
diário de t 3-00-00 ao primeiro e t 2-10-00 aos restantes.
Ao chefe da missão serão ainda abonadas t 30-00-00
a titulo de despesas
ele representação,
tudo pago pela
verba constante
do capítulo 25.°, artigo GG9.o, do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministério
da Guerra,
30 de Novembro de 1939.O Sub-Secretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos

Santos Costa.

(Nilo carece

do visto

ou auotução

do Tribunal

do Contas).

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nornoar os oficiais abuixo designados
para, eru missão de serviço público, irem ao estrangeiro
receber metralhadoras
para
oxército :

°

Major de artilharia Afonso Cortês dos Santos.
Tenente de aeronáutica Luiz César 'I'cdeschi Bottencourt.
Alferes elo infantaria,
adido ao q uadro do aeronáutica,
Armando Correia Mora.
Além das .desposas com transportes
será foito aos 1'0feridos oficiais, o a titulo do ajuda do custo, o abono
diário de ;C 3-00-00 ao primeiro e ;C 2-10-00 aos restantes.
Ao chefe da missão SOl'ÜO uimla abonadas :C 30-00-00
a titulo do dos pesas do representação,
tudo pago pela
verba constanto do capitulo ~5,o, artigo GG9.o, do orçamonto do .iUinistól'io da G uerru para o correuto ano.
Ministério
da Gucrrn,
1:3 do Dezembro
do 1939,O Sub-Secretário
de E~taüo da Guerra, Fernando do»

Santos Costa.

(Não carece

do vlato ou ano tução

do 'l'rtbunal

do Contas).

2." Série
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Geral

N os termos do decreto n. o 16:070, de 25 de Setembro
de 192~,. manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder a André Garcia da
Silva, órfão do tenente chefe de música André da Sil va
representado
pela sua tutora Albertina
Garcia
a re~
versão do subsídio mensal no quantitativo
de 1406091
por haver completado
18 anos de idade seu irmão J aime
Garcia da Silva.
Ministério
da Guerra,
12 do Dezembro de 1!,l39.O Sub-Secretário
de Estado da Guerra, Fernando elos

Santos Costa.
(Vlsndn pelo Tribunal
do Contas orn 16 do Dezembro do 1930. Não
são devidos emolumontos, nos termos do decreto D,o 22:257).

11- MUDANÇAS

Ministério

OE SITUAÇAO

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 9 do corrente mês:
Extinto quadro especial de oficiais milicianos cirurgiões dentistas

Capitão miliciano cirurgiâo
dontista, do mesmo extinto
quadro, adido, José Brum da Silvoira. Júnior, que de
regresso de comissão civil no Ministório das Colónias
se apresentou
em 23 de Novembro
de 1939, preenchendo vaga no mesmo extinto quadro.
(Visada pelo Tclbunu.l do Contas, com II anotução de não serem
duvido. omolumontos,
nos termos <lo deoroto n.? 22:257).

Reserva

Major

miliciano

mód~co! do exti~to quadro especial, d?
principal do Lisboa, Armando Henriques de Carvalho Lima, nos termos da alínea a) do
artiao 1.0 do decreto-lei D.O 28:404, de 31 do Dezembro
de 19:37, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado
nesta situação desde 2G do Novembro

hospital militar

do 1U39.
'I'enentes : do regimento de infantaria n." 11, Manuel Simõos Rosa o do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do reO'iJUc~to do artilhari.t
do costa, Ilormenegil<lo
AuO'usto dos Santos, nos termos da alínou a) do are
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tigo 1.0 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 24 e 25 de Novembro de 1939.
(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto u.? 2~:257).

Baixa do serviço

Capitão miliciano de reserva do infantaria Francisco Xavier Lopes de Oliveira e alferes miliciano, do regimento de infantaria n." 8, Antenor Gonçalves, nos termos, respectivamente, do § 5.° do artigo 61.° do
decreto n. ° 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter
atingido o limite de idado, e nos da última parte do
artigo 3. ° do decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerados nesta situação desde 3 de Dezembro o
20 de Novombro de 1939.
(Anotada

P01'

pelo Tribunal

de Conta.

om 20 de Dezembro

de mS9).

portarias de 10 elo corrente mês:
Adidos

Major, do batalhão de metralhadoras n." 2, Artur Martins Dionísio e capitãis . do regimento de infantaria
n.? 6, Alfredo Aboillard Vieira, do regimento de infantaria n.? 8, António Abol de Oliveira Araújo Pinto,
O do serviço de administração
militar, da Escola Prútica do Administração ~[ilital', JOI:iÓ Gonçalves
Macioira Santos, por torem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do l\1inistério
das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto
n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo SOl'
considerados nesta situação desde 9 de Dezembro de
1939.
(Anotudus 1'010 Tribunal de Coutus 01\122 do Dezembro do 1939),
Tenonto do serviço do adruinistrução militar, do :Lo grupo
do regimento <lo cavalaria n. o G, Alfredo da Costa
Setas, por ter sido nomeado para prestar serviço na
Manutenção
Milita!', devendo ser considerado nesta
situução dos do 27 do Novem 1>1'0 do lüJn.
(Anotada

pulo 'I'ríbuunl

do Contns em ~7 do Dezembro

de 1939).

2." Série
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Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Alfredo Pimenta Ramos de
Faria Júnior, que, de regresso do Ministério do Comércio e Indústria, se apresentou em 12 de Dezembro de
1939, por ter deixado de prestar serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral.
Tenente do serviço de administração militar, adido, Manuel Gomes da Silva Vera Cruz, por ter deixado de
prestar serviço na Manutenção Militar, devondo SOl'
considerado nesta situação desde 7 de Dezembro de
(Visada polo 'fr1huna] de Contas, com a anotação de não sorem
1939.
devidos

emol umcn tos, nos termos do docroto

u. o 22:257).

Reserva

Coronel, do regimento de infantaria n. o 4, Francisco Gonçalves Correia Velhinho, nos termos da alínea c) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dozembro de 1937, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Dezembro de 1939.
Tenonte-coronel
0.0 serviço de administração militar,
snh-inspector do mesmo serviço, Lniz António Nogueira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
})or ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação dosdo 10 de Dezembro de
19B~),
Major de ongenharia. em disponibilidade, Fernando 1\10reira de Sá, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 28:404:, de :31 de Dozornbro de 1937,
pOl' ter sido jnlgauo incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, de\Tendo ser considerado nesta situação desde o do Dezembro de 1939.
(Vh;adl\~ 1)(\10Tribunal do Ccnt as, com (\ nnotnçllc do não sorom
dtn.<idos omolumontOs, nos termos do decreto 1\.0 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tonontc miliciano do engenharia) licenciado, do rogimonto Ul' Rapadores Jl1iuoiros, Joaquim Gonçalves
0
Baptista, n08 t(\nllO~ do ~ 3. do artigo 01.° do decroto n.? 1:!:017, do 2 de AgOHtOde 1926, por ter atinaido o limite de idade, .lovcndo ser considerado nesta
:ituação desdo ~)do Drzclllbro <lo 1\130.
(Auotll0lllw1o

Tribunal

00 Contas

011122 do ))ozombro

do 1039).
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Por portarias de 23 do corrente mês:
Adido

Tenente de infantaria, da companhia disciplinar de Penamacor, Francisco da Costa Reis, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Finançae, na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 18
de Dezembro do 1939.
(Anotada

pelo Tribunal

de Cont as om 28 do Dezembro

do 1939).

Disponibilidade

Capitão de cavalaria, adido, Manuel da Costa Ferro de
Carvalho, que, de regresso do Ministério do Interior,
se apresentou em 16 de Dezembro do 1939, por ter
deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
(VJsadn pelo Tribunal
do Contas, co m a ano tação do TIUO serem
dovidos

emolumentos,

nos termos

do decreto

n,? 22;257).

Oficiais milicianos de reserva

Capitãis : médico, do batalhão de caçadores n. o 7, Ladislau Fernando Patrício, e farmacêutico, da L." companhia de saúde, João J úlio F'ranchini, e tenente médico, do regimento de ínfanturia n." 12, Egídio Costa
Aires de Azevedo, todos milicianos, licenciados, nos
termos do § 3.0 do artigo 61.0 do docroto n." 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
ele idade, devendo ser considerados nesta situação, rospectívamonte, desde 7, 10 e 19 de Dezembro de 1939.
(Anotadn pelo Tribunal

de Contas

em 28 de Dezembro

da 1939).

Separado do serviço

Capitão, na situação de roserva,
nos termos do artigo 178.0 do
plina militar e do artigo V.O do
ele 31 de Dezembro de 1937,
couto do vencimento, devendo
situação desde 18 de Dezembro
(Anotada

palo 'l'I'JlJunal

Tomaz Jorge Júnior,
regulamento de discidecreto-lei n." 28:404,
com direito a 75 por
ser cousiderado nesta
de 1939.

da Contas

em 28 do Dezembr-o

do 1989).

Baixa do serviço

Majores Alberto da Maia Cruz do Vale, Ernesto Rodolfo Alves de Castro, cnpitãis Joaquim Pereira de
Sousa, J OSÓ ela Rocha, Aenolo da Sil va Porei 1'11 o
Afonso Ilenriquos, todos ~ilicianos módicos do ro-

!l.' Série
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nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto
12:0.17? de 2 do Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 14, 15, 5, 10, 17 e 18
do Dezembro de 1939.
serva,

Il:o

(Anotada

Por portarias

pelo 'I'elbunal

de Contas

em 28 de Dezembro

de 1939).

de 26 do corrente mês:
Reserva

Coronol, do rogimonto de artilharia de costa, Abel Nunes
Porestrelo
de Vasconcelos,
nos termos ela alínoa b) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela .i unta hospitalar
do inspecção, devendo ser
considerado
nesta situação desde 11 de Dezembro de

H)39.

(Visada pelo Tribunal
do Contas, com tL anotação do não serem
devidos emolumentos, nos termos do decro to n.? 22:2õ7).

Reforma
[Despachos
de 22 do Dozomhro do corrente ano da Caí xa Geral
do Dcpósttus,
Crédito o Prevtdêucla,
publicado no Diário do
Oot'ênw n.v 2U8, 2,' sórJo, do 23 do mesmo mês).

Goneral

Eugénio

Augusto

Almada

Castro

Bilstoin

de
Cardoso,
J oüo António da Oosta O Raúl do Monoses Vieira Coelho, tenente-coronel
Eduardo Augusto Cortês e major
.JOf-Ó Joaquim
de Paiva, todos na situação de reserva,
devcndo ser considorados
nesta situação,
respectivamonto, desde 2, 7, 11, 18, 20 c 4: de Novembro de
19:30, por torem atingid o o limite de idade, nos termos
da alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei n." 28:404:, de
B1 de Dezembro de 10;37.
Coronel de engenharia,
no quadro da arma, Francisco
do Brito Cordovil Vaz Coelho, tenentes-coronéis:
elo
servico do adlllil1i~tJ'a~1to militar, das inspecções do
IDCSlll'O sorviço, Joaquim
Nunes Voign, e veterinário,
do hospital militar vetf\rinúrio principal, Júlio de Mascarenhas Ruela, e capitão do extinto quadro auxiliar
do sCl'\"iço de :;aÍldo, <lo hospital militar principal do
Lisboa,
Agostinho
Ribeiro, 110S termos da alínea b)
do artigo 2." do Jccrdo-Iei
n.? 28:404, de 31 de Uozomhro do H):H, por terem sido julgados
incapnzes
do tudo o serviço pela junta hospitalar do inspecção,

Monesos, coronéis Alfredo Vieira de Almeida
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situação, respectiva10 de Dezembro,
11
de 1939.

devendo ser considerados
nesta
mente, desde 13 de Novembro,
de Novembro e 15 de Dezembro

(Não carecem de visto ou auoração

do Tribunal

de Contas).

111- PROMOÇOES

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção

Geral-

2.:1 Repartição

de 9 do corrente mês:

Por portaria

(Visada polo Tribunal
vldos emolumentos,

Ministério

do Contas, com a anotação de serem datermos do docreto n.? 22:257).

n08

da Guerra -

3.' Direcção Geral

Conselho administrativo

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro J osé Elísio
Gonçalves Louro.
Ministério

da Guerra - Arquivo Geral

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mosmo extinto quadro Josó Luiz
dos Santos Romão.
Supremo Tribunal

Militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Francisco
Maria da Purificação Alves Ribeiro.
Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Capitãis do extinto quadro de oficiais do secrotnriado militar, os tenentes do mesmo extinto quadro Joaquim
Machado Portelinha
e Artur Claudino dos Santo!'.

Por portarias

de 11 do corrente mês:

(Visa.,ln~ polo Tvl hun al do Contas, com :l. anotncão
üo serem
dov ldus umolumcnt os, lIOS tUI'JJlOS(lo dueruto n ,v 22:257).

Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes miliciano módico, licenciado, o aspirunto a oficial
miliciano módico, licenciado,
Sorufim Lopes Pereira,
coutando a antiguidado dosdo 1 de Novembro de 1921.

2." Série
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Bataria independente de defesa de costa n.O I

Alfere.s mi~i?i~no veter~n~r~o, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano veterinário, licenciado Vítor Machado
Faria e Maia, contando a antiauidade desde 1 de Novembro de 1918.
to
Regimento de cavalaria n.s 6

Alferes miliciano veterinário licenciado o aspirante a
oficial miliciano vetorináTi~, licenciadd, António Bernardino Alves Freire, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1918.
2.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Joaquim Coelho
Pessoa e Raúl Pinto Coelho Madeira, contando a antiguidade, respectivamente, desde 1 de Novembro de
1923 e 1 de Novembro de 1925.

Promovidos aos postos que lhes vão indicados, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1938, os
seguintes aspirantes a oficial milicianos:
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 4

Alferes miliciano veterinário, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano veterinário, licenciado, João Carvalho
Teixeira.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Alberto
ela Silveira Ramos, António Nobre de Castilho e Júlio
Manuel Martins.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

°

Alferes' miliciano de artilharia, licenciado,
aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Fernando
Augusto Resende de Sobral Cid.
Regimento de casalarla n.O2

°

Alferes miliciano veterinário, licenciado,
aspirante a
oficial Jlliliciallo veterin{trio, licenciado, Ernesto Soares
de Oliveira.

814
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Regimento de telegrafistas

Alferes miliciano de engenharia,
licenciado, o aspirante
a oficial miliciano do engenharia, licenciado, José Gonçalves Gomes.
I.a companhia de saúde

Alferes milicianos médicos,
oficial milicianosroédicos,
de Sousa Oliveira Júnior

licenciados,
os aspirantes
a
licenciados, António Coelho
e Cândido Rodrigues Leite.

2." companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos módicos, licenciados, Mário Rodrigues
Beja, Armando Cardoso e Albuquerque
e Manuel Florentino Matias.
3.- companhia de saúde

Alferes milicianos módicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos, licenciados, Acácio Loureiro
da Cruz e Silva) Francisco Cândido, Baltasar Moreira
de Brito Bivar Velho da Costa Branco, J osó Francisco
Nunes Guerreiro,
Joaquim Augusto Fnchn, José Cruz
Costa. António Benedito de Sousa, Feliciano Falcão,
José Gnribaldi Oliveira Brou, Luiz Filipe Vieira Lisboa
e Alberto Ribeiro Marques.
1.' companhia de administração

militar

Alferes miliciano

do serviço do administração
militar,
Iiconciado,
o aspirante
a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado,
António José Barreira
da. Costa.

Promovidos
ao pôsto que lhes vai indicado, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1\.);30, os seguintes
aspirantes
11 oficial milicianos:
1.. companhia de saúde

Alferes

miliciano módico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano módico, licenciado, Amadeu LObo Nogueira
da Costa.
2.' companhia de saúde

AlfC'r~s mi:i~i.an()s médicos, liconciudoa, os aspiruntos n
oficinl nrilicianoa módicos, liconciudos, Augusto Ezaguy
da Fonseca e Abel COlld(,~80 Duurto.
"

2." Série
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3.' companhia de saúde

Alfere.s mi~i~i~lnosm~d~cos, l.icenciados, os aspirantes a
O~CJallJll!lclanos médicos, licenciados, Manuel Marques
PlUtO, Dido David de Afonseca Acuiar José Nunes
Vacas, António de Sonsa Ferreira Morai's, Pedro José
de Ornolas e José Jacques.

POJO

portarias

de

12 do corrente mês:

(Visados pelo Tribunal de Contas, com" anotação de serem devidos emolumentos, nos termos do doei-etc u," 22:251).

Promovidos ao põsto que lhes vai indicado, contando
a antiguidade desde 1 do Dezembro de 1938:
Regimento de infantaria n.O 6

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Joaquim Gonçalves.
Regimento de infantaria

n. o 8

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, João Rodrigues da
Costa.
Batalhão de caçadores n. ° 8
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, José António Belchior
Júnior.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Egas Mendes de Carvalho.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, António Rosa de Sousa
Dias Dourado.
3.' companhia de saúde

Tenente miliciano módico, licenciado, o alferes miliciano
módico, licenciado, Herculano Robêlo Rocha,
PromoYic1os ao pôsto que lhos vai indicado, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1939:
Regimento de infantaria

n.· 8

Tenente miliciano do infantaria, o alfores miliciano de
infantaria Alborto do Nascimento Franco.
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Regimento de infantaria n.O II

Tenentes
milicianos
de infantaria,
os alferes milicianos
de infantaria
Oustódio Palha Gandarela
e Henrique
Bernardino
da Graça.
Regimento de infantaria n.v 16

Tenente miliciano
de infantaria,
o alferes
infantaria
José Júdice Leoto Cavaco,

miliciano

de

miliciano

do

Batalhão de metralhadoras n.O 2

Tenente
miliciano
infantaria
Jorge

de infantaria,
o alferes
Alcino Fernandes.

Regimento de artilharia ligeira n.O 3

Tenente miliciano de artilharia,
licenciado, o alferes miliciano do artilharia,
licenciado,
Agostinho
Ferroira

Gambeta.
Regimento de cavalaria n. ° 2

Tenente miliciano de cavalaria,
licenciado, o alferes miliciano do cavalaria,
licenciado, Leopoldo' J osé Ródão
Trindade.
Regimento de cavalaria n. ° 4

Tenentes
milicianos
de cavalaria,
os alferes milicianos
do cavalaria
Rui Maria da Camura Pina e, licenciados, Júlio
Câmara
Barreiros,
Ramiro
Cardigo
do
Sousa, Matias Luiz 'I'avaros,
Tudo Alberto
Pedro
Montoiro o Rodrigo Arnaut Pombeiro.
3.' companhia de administração militar

Tonontos milicianos do serviço <lo ndministracâo
militar,
licenciados,
os alferes milicianos do mesmo serviço,
licenciados,
Abailardo
Augusto da Costa, Carlos Simões de Albuquerque o Domingos Sabíno do Freitas.

Pr~m~vidos
a antiguidado

ao pôsto que lhos vai indicado, contando
1 do Novembro til' 1\1:39:

dcsdo

Regimento de infantaria n. ° 8

Alfo~·~H. milician~s ,do ill_fantaria, os aspiruntes
a oficial
milicianos do iníunturin JO::;Ó do Carmo do Carvalho

2.' Série
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Daun e Lorena, Porfírio Peroira da Silva, David Orlando Alves de Lima, Henrique Pessoa Lobato Cortesão, Evans João Luíz de Jardim Andrado, Augusto
Teles de Utra Machado e Manuel Vieira da Luz.
Regimento de infantaria

n.O II

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria
Orlando Serradas Duarte e,
licenciado, Acácio de Oliveira Dias Duque.
Batalhão de caçadores n. o 7

Alferes miliciano de infantaria,
liciano de infantaria
Alfredo
vedo.

o aspirante a oficial miAntónio Moura de Aze-

Batalhão de metralhadoras n. o 2

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria
José Godinho de Matos Santa
Rita.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Alfores miliciano de artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano
de artilharia,
licenciado,
Evaristo
José Pereira da Costa Barreto.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes miliciano do artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
licenciado, Amílcar da
Silva Cruz.
Regimento de cavalaria n. o 4

Alferos milicianos
do cavalaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos do cavalaria João Luiz Nogueira de Matos
Coolho Fernando Júlio de Leito Antas, Hui de Sonsa
Call1l)(3~es e, licenciado, J osó Gonçnlvos Vieira.

Por portarias de 16 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com fi auotaçâo de serem dovídos OJllolwncntos, nos termos d.o docreto u.? 22:257).

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Coronol
1118::iIDO

do corpo do estado .maior, o tenente-coronel
corpo Francisco Aires do Abreu.

do

Conselho Superior do Exército

Coronel do corpo do osta~lo ~JUiol', o tenonte·c~ronel
mesmo corpo Alberto Xavier da França Dória,

do
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1.' região militar - Quartel genel'al

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Américo
Baptista.
Batalhão independente de Infantaria

n, o 18

Tenente chefe de banda de música, supranumerário, o
alferes chefe de banda do música, supranumerário,
Manuol da Silva.
Regimento de cavalaria n.· 2

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mosmo serviço Cândido Nunes Pinheiro.
Base aérea n,O I

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Amílcar Regalo Correia.
Quadro de oficiais médicos

Major médico, o capitão médico, da Escola Prática de
Artilharia, Manuel António Enos Ferreira.
Inspecções do serviço de administração militar

'I'onente-coronel

do serviço de adminis tração militar,
sub-inspector, o major do mesmo serviço, adido, em
serviço na Manutenção Militar, JOttO Eleutério da
Rocha Vieira.
Oficinas gerais de fardamento e calçado

Tenente· coronel do serviço de administração militar,
adido, o major do mesmo serviço, adido, Eurico Baptista Severo do Oliveira.
Instituto Feminino de Educação e Trabalho

Cap\t~o do extinto quadro <lo oficiais do secretariado
militar, '0 tenente do mesmo extinto quadro João
Mendes Alvos.
Presidio Militar

Major miliciano módico do extinto quadro especial, o
capitão miliciano ruétÍico <lo mesmo extinto quadro,
Alberto Filipe Sequeira. '
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Adido

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço, adido, om serviço no Ministério do
Interior,
na guarda nacional republicana
João Carlos
da Silva Valente.
'

Por portarias de 23 do corrente mês:
(Visudas pelo Tribunal de Contas, com a anotação do serem devidos omolwnontos, nos termos do decreto u.? 22:257).

2.· região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades

militares

Tonente do extinto quadro auxiliar de engenharia,
res do mesmo extinto quadro António Maria
da Silva.

o alfeLopes

Quadro da arma de artilharia

Brigadeiro,
com o curso do estado maior, o coronel do
corpo do estado maior, tirocinado, da 3. a Direcção
Geral dêste Ministério,
José Esteves
da Conceição
Mascarenhas.
Regimento de artilharia

Tenente,

o alferes do artilharia

ligeira n. o I

Vítor do Nascimento

Vaz.

Escola Prática de Cavalaria

Capitão,

o tenente

de cavalaria

António

Joaquim

For-

reira Durão.
Regimento de cavalaria n, o I

Capitão, o tenente de c~valaria, ~o regimento
laria n." 5, António SImões Freire.

de cava-

Regimento de cavalaria n. o 7

't"
C apl/tO,

o tenente

de cavalaria

Mário

Jaime

Machado

Faria.
Regimento de cavalaria n. o 8

Capitão, o tenente do caval~ria, do .regimento. do cavalaria. n." G, António Joaquull Rodrigues Queiroz.
Regimento de telegrafistas

'I'enonte do extinto quadro auxiliar do engenharia, O alferes do mesmo extinto quadro António José dos Santos.
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Adidos

Capitão, o tenente de cavalaria, graduado em capitão,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, Lino Vaz Palma Antunes.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o alferes do mesmo extinto quadro, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Edmundo Alves de
Carvalho.

Por portarias de 26 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anota~ão de sorem devidos emolumontos, nos termos do decreto n, 22:257).

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços cartogrãflcos

do exército

Coronel do corpo do estado maior, o tenente-coronel
mesmo corpo José Filipe de Barros Rodrigues.

do

Quadro de oficiais generais

Generais, os brigadeiros: de infantaria, da 5. n inspecção
da arma, José 'I'ristão de Bettencourt, de artilharia,
da La inspecção da arma, com o curso do estado
maior, Júlio da Conceição Pereira Lourenço, da 3. a inspocção da arma, Anacleto Domingues dOI:;Santos, o de
cavalaria, da inspecção da arma, Manuel da Costa
Latino.
I.' região militar - Quartel general

Capitão do serviço de administrução
militar, o tenente
do mesmo serviço Humberto Marinho Poreira Maciol.
2.' região militar - Quartel general

Capitão, o tenente do infantaria, aj udante de campo do
comandante, Alberto Crucho de Almeida.
Comando militar dos Açôres

Capitão, adjunto. o tenente do infantaria do butalhão
indepondont~ de infantaria n.? 18, Aniceto António
dos Suntos Júnior.
Escola Prática de Infantaria

Cupitãis, os tououtos do infantaria Miguol da Conceição
Mota Carmo e António Augusto 'I'avoiru Poroirn.
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Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel,
o major de infantaria,
do centro de
mobilização de infantaria n." 4, Amândio Machado.
Major, o capitão de infantaria,
da 3.a Direcção Geral
dêste Ministério, Júlio Augusto Vala dares Tôrres.
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão,
o tenente de infantaria,
do batalhão
dores n.? 5, Luiz do Carmo dos Inocentes.
Regimento de infantaria

de caça-

n. o 2

Capitãis, os tenentes de infantaria:
taria n, ° 10, Angusto Quadros

do regimento de infanTeles de Sampaio, e
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana,
Arnaldo Alfredo Fontes.
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão, o tenente de infantaria,
do batalhão de carros
n." 1, Raúl Diniz Abrantes.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante, do regimento de infantaria n.? 11,
José Pedro Muralha, sem prejuízo de antiguidade.
Regimento de infantaria

Capitão

miliciano
cial, o tenente
tista da Costa.

n,O 4

de infantaria,
do extinto quadro espedo mesmo extinto quadro Aires BapRegimento de infantaria

Capitão, o tenente
Borges.

de infantaria

n. o 5

António Vitorino

Regimento de infantaria

França

n. o 10

apitão, O tenento de _infantaria, ~o batalhão de metralhadoras n. o 3) Armindo da Purificação Soares.
Regimento de infantaria

Capitão,

O

tononte

de infantaria

Júnior.
Regimento de infantaria

Cupitãis,

n.> II

Manuel

Maria Coelho

n. ° 15

os tonontes ~o infantaria,
d? batalhão ~e caçaEugónlO Sanches Barjona de Freitas, do
hatalhão do carros n.? 1, Viriato Lop.es das Neves e,
do roO'imonto de infantaria n. o G, Adriano Coelho Ma-

11.° 9,

dores

rinho,

o
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n.O 16

Capitãis, os tenentes de infantaria,
elo batalhão ele caçadores n.? 5, Henrique Guilherme Bastos Horta, e adidos, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda
fiscal, Francisco
da Costa Correia e António de Pinho
Valente.
Batalhão de caçadores n. o I

Capitãis,

os tenentes de infantaria
J osé Henriques
mos de Barros e António Tavares Semedo.

Go-

Batalhão de caçadores n.O 2

Capitão, o tenento de infantaria,
do batalhão do motralhadoras n," 3, Alfredo Augusto Soares Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.O 3

Capitão,
o tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério
das Finanças,
na guarda
fiscal, António
Joaquim Borlido de Carvalho.
Batalhão de caçadores n.O 6

Capitãis, os tenentes de infantaria,
do batalhão ele caçadoros u.? 9, João Graciano de Jesus Gomes Alrnendra e, do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Baldomoro Pavão Barbosa
Batalhão de caçadores

11.07

Capitão, o tononto do infantaria,
da companhia
nar de Ponamacor,
:Mário Augusto Gil.

discipli-

Batalhão de caçadores n. o 8

Capitão, o tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, Bernardino
Artur do l\Iagalhãis.
Capitão miliciano, do extinto quadro especial, o tononto
miliciano de infantaria,
do mesmo extinto quadro, do
regimento 'do infantaria
n. ° 9, Manuel de Freixo.
Batalhão de caçadores

Capitão, o tenonto do infantaria

IJ.o

9

Mário Cunha.

Batalhão de caçadores n. o 10

Capitãis,
Silva

os tonentos do infantaria
Joaquim
c Ramiro Tchuo Gomo:'! Pereira.

Alvos

da
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e mobilização n.O 18

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de infantaria, do distrito
de recrutamento
e mobilização
n. o 13, Gualdino Augusto Videira.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel,
o major de artilharia,
do rezimento de
artilharia
pesada n, o 1, Artur Mendes de ~lagalbãis.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Tonente
do serviço de administração
militar, supranumerúrio, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
:Manuel Silva :Jlarques de Sá.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Alferes veterinário,
o alferes miliciano ele cavalaria,
do
regimento
de cavalaria n. o 7, João de Carvalho Mesquita.
Depósito geral de material

de guerra

Coronel, director, o tenente-coronel
de artilharia,
-dírector, João Isidro Tavares Montano.

sub-

Quadro da arma de cavalaria

Capitâo, o tenente de cavalaria,. do regimento
laria n. o G, }...mérico Chamiço Dias Heitor.
Regimento de cavalaria

de cava-

n. o 2

Tenente do extinto quadro de picadores militares,
feres do mesmo extinto quadro António Gomes.'
Regimento de cavalaria

Üapitâo veterinário,
Coelho de Almeida.

O

tenente

o al-

n. o 6

veterinário

Aires Rangel

Quadro da arma de engenharia

Coronol, O tononto-corouo!
do (\ngr\nharia, adido, professor da Etlcola do Exórcito, Carlos do Barros Soares
Branco.
Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

?\Iajor do serviço (lo a(~llillistn;(,'~o. militar, o C:lI~itão ~o
mesmo S0. rviç o , clft Escola I rútica do Adminietração
~rilitar, Eduardo Hodrig-ues Noto do Almeida.
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Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento
ajudante
do extinto quadro de sargentos
do secretariado
militar, João da Silva Coutinho, sem
prejuizo de antiguidade.
Hospital militar principal de Lisboa

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro, da 3. a companhia
de saúde, J osó Ribeiro de Almeida.
Manutenção Militar

Major do sorvço de administração
tão do mesmo serviço,
adido,
Salgueiro.

militar, adido, o capiAntónio Maria Pinto

Oficinas gerais de fardamento

e calçado

Major do serviço de administração
militar, adido, o capitão do mesmo serviço, adido, António Álvaro dos Santos Pereira.
Depósito geral de material de aquartelamento

Teneuto-coronel
do serviço
de administração
militar,
o major do mesmo serviço, director, J orgo Carlos da
Costa.
Colégio Militar

Capitão, o tenente de infantaria,
assistente
de estudos,
David dos Santos.
Capitão, comandante
do companhia,
o tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, José Farinha da Silva.
Adido

Capitão,
o teuonte de cavalaria,
adido, om serviço no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional
ropublicana, Armando Mário Gonçalves Oanolhns.

Por portarias de 29 do corrente mês:
(Visadas 1'010 1'rlhllnnl do Contas,
vldos cruo'lumcntos,
nos termos

com u anctnção do sorom dedo decreto Jl.o 22:257).

2.' região militar - Quartel general

Coronel do corpo do estado maior,
mosmo corpo, chefe do estado
Olivoira Pinto ela França.

o tononto-coronol
maior
Salvndor
'

do
do
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5. a inspecção de infantaria

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior
.
'
l~spoctor, o coronel do corpo do estado maior, tirocinado, da 3. a Direcção Geral dôste Ministério, Alfredo
Ernesto da Cunha.
1.. inspecção de artilharia

Brigadeiro de artilharia, inspector, o coronel de artilharia, tírocinado, da ?-. a inspecção da arma, Luiz l\Iontoiro Nunes da Ponte.
3." inspecção de artilharia

Brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior,
inspector, o coronel do corpo do estado maior, tirocinado, da Escola Central de Oficiais, Aníbal César
Valdez do Passos e Sousa.

r~inistério da Guerra -I. a Direcção GeralP01'

3.a Repartição

portaria de 12 do corrente mês:

Promovido a nspirnnto a oficial miliciano do infantaria,
para a unidade a quo pertence, nos termos do artigo 35,0 do decreto n." 21:365, de 22 do Abril de
193~, continuando na situuçâo do licenciado em que
so encontra, o soldado, do regimento de infantaria n." G,
n." 1:3Gó/3G, Carlos Alberto Barros Guedes, o qual
conta a antiguidade desde 0 do Outubro de 1937.

Por portarias de 15 do corrente mês:
Promovidos aos postos adianto indicados, nos termos
do artiao 3ó,o do decreto D,O 21:3Gó, de 22 de Abril de
1032, c~ntinnando na situa<;ão <.lelicenciados em que se
encontram:
A nspiraute a oficial miliciano do cavalaria, l!~r~ a unidado a que portonco, o segundo sargento miliciano, do
recimouto do cavalaria n.? 7, Rui Machado da CI'UZ,o
ql~ll conta a antiguidado desde 1 de Novembro de
10:31.
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A aspirantes
a oficial milicianos farmacêuticos,
para as
unidades
a que pertencem,
os soldados
cadetes, da
1. a companhia de saúde, n.? 84/35, Francisco Alexandrino Fernandes
de Faria, o n. ° 126/34, Alceu Maria
do saúdo,
Vinha dos Santos)
e da 3.11 companhia
n.? 298/35, Alberto Martins Costa, e n." 288/35, Arnaldo Marques
da Costa os quais contam a antiguidado desde 1 de Novembro do 1938.

Promovidos
a aspirantes
a oficial pilotos aviadores milicianos, para a unidade a quo pertencem,
continuando
na situação ele licenciados
em que se encontram,
os
soldados cadetes, do centro de ínstrução e treino de
pilotos aviadores
milicianos,
n. ° 23/37, António Manuel de A vilez Lõbo do Almeida 1\1010 de Castro,
n.? 20/34, Fernando António Moreira Panlo, n." 24/38,
Afonso Henriques
Ivens Ferraz
Maia do Loureiro,
n." 33/38, Carlos
Zeferino
Maria
Pinto
Coalho,
n.? 21/36, Manuel Gervásio Rapas Marques, n." 30/38,
Fernando Albuquerque
Goncalves de Aguiar, n. 032/38,
J cão António Gomes do Castro, o n. o 29/38, Luiz Filipe Barahona Couceiro, os quais contam a antiguidade
desde 1 de Novembro do 1930.

/

Promovidos
aos postos adiante indicados, nos tormos
do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro do
1939 e continuando
na situação do licenciados
em quo
se encontram,
os seguintes cadotes :
A aspiranto a oficial miliciano pionei 1"0 do ongonharia,
para o regimento
do sapadores minoiros, o soldado do
regimento
de telegrafietus,
n. 533/33, Ernani Rocha .
.A aspirantes
a oficial milicianos tclegraflstas
de ongonliaria.: .para o regimento de telografistas, o soldado
do regimento do sapadores mineiros, n.? 651/38, Augusto Alí'gre Marta; para a unid ado a (IUO pertence, o
soldado do regimento do tolegrafistas,
n.? 580/:34, Armando Pírns 'I'avares.
A aspirantes
a oficial milicianos médicos, para as unidade~ fi que pertoncem, o primeiro sargento, da :l.-' companhia de saúde, Ernosto Júlio Ramalho
Góis o os
soldados, da La companhia do saúdo, n.? 104/38, CarI)
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los Barbosa de Sousa, n." 77/37, Luíz de Almeida
Correia e Sousa, n.? 170/38, José Augusto Martins e
n.? 192/38, António da Fonseca Almeida, e da 3.a companhia de saúde, n.? 94/36, Cândido Nunos da Silva,
n. o 79/34, Mário .Augusto de Mendonça e Silva, n. 0157/
36, ~edro Çarlos Amaral Polónio, n.? 88/33, Alberto
de LIS Matias Nunes, n.? 47/36, Eduardo Mizuens Rosado Pinto, n.? 138/35, José Joaquim M"orei~aBraca
n. o 221/38, Jeremias Resondes Costa, n. o 15/34, Antó~
nio José Braz Fernandes Reis, n. o 242/34, Francisco
Fialho Noves, n. o 16/35, João Carlos Mirabeau Cruz
n.? 143/37, Rodolfo Iriarte Peixoto, n.? 95/34, Manuel
Cordeiro Pereira, n. o 225/38, Fernando Simões dos
Reis e Almeida, n. o -17/33, Bernardino de Almeida Paria, n. o 90/35, Fernando Eugénio da Silva Veiga Troçolo, n.? 116/36, Nuno Bandeira de Lima Campelo de
Andrade, e n. o 216/35, Ivo Cabral da Costa Abrunhosa.
A aspirante a oficiai miliciano farmacêutico, para a unidade a que pertence, o soldado, da 1.11 companhia de
saúde, n." 198/38, Manuel Mesquita.
A aspirantes a oficial milicianos veterinárips,
para as
unidades a quo pertencem, os soldados, do regimento
de artilharia pesada n. o 2, n. o 628/38, Luiz Carlos ReMIo de Freitas, o do regimento de cavalaria n.? 2,
n, o 210/35, Fernando Peixoto Vieira do Sá.

Por portaria de 18 do corrente mês:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos de infantaria para as unidades a que pertencem, nos termos do
artj(~~ 35.0 do decreto n. o 21:365, do 22 de Abril do
1932 continuando na situação de licenciados em que
so e~contram, os seguintes segundos sargentos milicianos:
Contando a antieuidndc desde 1 de Novembro de 1934:
do reO"imontoOde infantaria n. o 2, Manuel Emilio Romão ornes Leão, do rogimonto de infantaria n. o 7,
Abílio da Concci<:ão Rodrigues o Joaquim Leal do
Oliveira;
Contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1936:
do rerrimento de infantaria n. o 2, José Rodrigues Cae
nário ;

G
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Contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1937:
do regimento de infantaria
n. o 2, António Botelho Morais.
Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos de administração
militar, nos termos do artigo 35.° do decreto
n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuando
na situação de licenciados
em quo se encontram
e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1939, os seguintes cadetes:
Para as unidades a q uo pertencom,
os soldados cadetes,
da L" companhia de administração
militar, n." 238/37,
António Ramos Luolmo, e da 3. n companhia do administração
militar, n. o 351/37, José Manuel Pais do
Amaral
Coelho, n.? 3/37, Eduardo
Ernesto
Empis,
n." 198/38, Vasco Santos Grilo de Brito, n." 274/38,
Francisco
Silveira Pinto, n.? 227/38, José Alves Pinto
Baptista, n.? 395/38, João José de Miranda, n.? 399/38,
João Remy Teixeira Freire, n. o 396/38, António Martins de Figueirodo,
u." 226/38, Jorge Pampulim Santos,
n. o 231/~7 , José Ricardo
de Carvalho
Figueira
do
Sousa Tavares,
n.? 310/37, Jorge Sêca, n.? 355/37,
Manuel Marques Pinhanço,
n." 167/37, António Joaquim Guedes do Amaral, n ," 349/37, João do Rosário
Palhauo Engrácia,
o n. o 230/q8, Ilídio Fernandes
Correia;
de administração
militar, o priPara a 2.11 companhia
meiro sargento graduado
cadoto, do corpo do cadotes
do exército, Carlos Eugénio de Lima Correia.

Por portaria de 22 do corrente mês:
Promoyidos
a aspirantes
a oficial milicianos de infuntaria, para as unidades fi que pertencem,
nos tormos do
artigo 30.° do decreto n.? 21:365, do 22 de Abril do 1932,
contando a antiguidade
dosdo 1 do Novembro de 10:39
o continuando na situação de licenciados om quo se oncoutram, os soguintes cndotos:
Do regimento do iufantaria n, o 1: primeiro sargento Gilberto do Almeida Mondes o soldados,
11.0 1:181/:38,
Fernando
Alberto
Calun Igoa Sebos Pedro elo Sá e
Melo, n.? 1::301/37, Ivan Sorrn Costa, u.? 1:170/;18,
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Adeli~o da Sil~a Rodrigues, n. o 1:173/38, António
Barreiros da SIlva Gomes, n." 1:098/38, Mário dos
Santos Nunes, n.? 1:493/38, Luiz Valente Miramon e
n.? 1:178/38, António Maria Rebêlo ;
,
Do regimento de infantaria n.? 4: soldado n.? 514/38,
Bernardino Rodrigues dos Santos, e n. o 500/38, António Fernandes Vaz;
Do regim~nto de infantaria n.? 5: soldados n." 819/38,
Fredenco
Alfredo de Cnrvra.lho Ressano Garcia
n. o 812/38, Eduardo J 086 da Costa Pereira, n. o 888/37;
'I'ornaz V~rgílio do Avelar Arez da Costa França,
n ." 648/37, Armando Santos do Araújo Branco,
n.? 810;38, Fernando
Angusto Cardoso Possoa,
n. o 818/38, Pedro Coelho Cruz Filipe, n. o 880/37,
Joaquim Maria Filipe, n. o 1:032/38, Vergilio de 1\1at08
Rebordão, n.? 816,38, Ernesto Marques de Almeida,
n.? 629/37, José António Feio do Prado Quintino, e
n. o 821/38, Mário Duarte Ferreira Pinto;
Do regimento de infantaria n. o 6: soldados n. o 1:070/38,
Adolfo Jorge Vilares da Costa, n.? 1:071/38, António
Angusto Saraiva Borges, e n." 527/36, José da Costa;
Do regimento de infantaria n. o 8: soldado n. o 801/38,
Manuel Justino Cruz;
Do regimento de infantaria n." 11: soldados n.? 445/38,
António Mondes Baptista, e n." 587/39, João António
Janz;
Do regimento do infantaria n. o 12: soldados n. o 438/38,
Miguel Maria do Bianchi Coelho Borges, n." 125/38,
Vítor Manuel Dias Correia da Cruz, n, 0540/38, Júlio
. da Nóbrega Rangel de Lima, n.? 496/38, António José
do Pinto Resende Júnior, e n." 484/38, Fernando Pinto
do Almeida II enriques ;
Do batalhão do caçadcres n. o 2: soldados n. o 262/39,
Armando Xavier da Mata Santos Boavida, o n.? 339/39,
Manuel Alfredo de ::\10rl1isMartins;
Do batalhão de caçadores n. o 4:: soldado n. o 291/37,
António Gomes da Silva Carvalho.

P01' portcti'la de 26 do corrente mês:
Promovidos aos postos adiante indicados, para as unidados a que portencom. nos termos do artigo 35.0 do
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decreto n.? 21:365( de 22 do Abril do 1032, coutinuando
na situação de licenciados om quo se encontram:
A aspirantes
a oficial milicianos médicos, os segundos
sargentos
milicianos
António Dolores Rendas o António Jorge Ferreira, o os soldados cadetes, n." 234,33,
António 'I'rindado Mnscarenhas
Martins, e n.? 68/3-:1"
José António Ferroira RoC[uoto do Cam pos Ilenriq uos,
todos da 3. a companhia
de saúde, os quais contam a
antiguidade,
respoctivamonte,
desde 1 de Novembro
de 1n36, 1 de Novembro de 1037, 1 de Novembro de
1938 e 1 de Novembro do 1939;
A aspirantes
a oficial milicianos veterinários,
os soldados cadetes, do regimento
de artilharia
ligeira n. ° 4,
n.? 1:100/33, Carlos Inácio Lavrador,
e, do regimento
de artilharia
pesada D.O 2, n.? -:1,14/33, Alberto Augusto de Barros, os quais contam a antiguidade desde
1 de Novombro de 1038.

Por' portaria ele 28 do corrente mês:
Promovidos
aos postos adianto indicados, nos termos
do artigo 35.° do decreto n.? 21::365, do 22 de Abril de
1032, continuando na situação de licenciados em quo so
encontram,
os seguintes segundos sargentos
milicianos:

A aspirantes

a oficial milicianos de infantaria:
para o
batalhão
de caçadores
n.? 6, do regimento de infantaria n." 15, Jos6 Rodrigues Ribeiro Marques, o qual
conta a antiguidade
desde 1 do Novembro
de 1936;
para as unidades a q no pertencem,
elo regimento
do
infantaria
n.? 1, João Pedro Rocha Calisto e, do regimento do infan taria TI. ° 7, J osó Alberto Malva, os quais
contam a antiguidudc desde 1 de Novembro
de 1933;
do regimento de infantaria n.? 16, Manuel de Vnsconcolos Noronha
Meneses,
o qual conta a antiguidade
desde 1 de Novembro de 103G;
A aspirante a oficial miliciano do nrtilharia do campanha,
pura a unidade a quo pertence, do regimento <lo artilharia ligoira n.? 3, Alexandre
do Vnsconcolos )fntias,
o qual conta a antiguidade
desde 1 do Novembro de
1937;

A aspirante
a oficial miliciano de cavalaria,
para
dade a que pertence, do regimento
de cavalaria

a unin. o 7,
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Fern~nd.o Augusto Gonçalves Henriques, o qual conta
a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1937·
A aspirante
a oficial miliciano do servir o de' administraçâo milit~r, para a unidade 11 qu~ pertence,
da
3. a. companhia
de administracão.., militar
António Pererra, o qual conta a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1936.

IV- COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

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

de 9 do corrente

a

Repartição

mês:

Oficinas gerais de material de engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, Carlos Rodrigues Salas.

Por portarias

de

do exército,

16 do corrente mês:

Exonerado
de vogal-secretário
do Conselho Tutelar e
Pedagógico
dos Exércitos
de Terra e Mar, o coronel,
na situação de reserva, Júlio Garcôs de Lencastre.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 22 de Dezombro

do 1939).

Nomeado ,rogaI-secretário
do Conselho 'Tutelar e Pedagógico elos Exórcitos
de 'I'erra e Mar o coronel, na
situaçuo de reserva, Jorge AUgUHto Rodrigues.
(Visa.da pelo Tribunal de Contas, com a anotação do não sorem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Manutenção Militar

do serviço de ndministração
militar, do regide cavalaria
n." G, Alfredo da Costa Setas,
para preenchimento
do lugar do que trata o quadro
anexo ao decreto 11.0 18:074, de 11 de Março de 1930,
no quo se refere li t;llcursais - Régua.
.

Tenente
mento

(Visadas 11010 Tr1bunal da Contas, com a anotação do serem devidos omululIlontos, nos tormos do decreto n.? 22:257).

Escola do Exército

Exonerado
(lo suhaltorno do corpo <lo alunos, o capitão
do artilharia
José .Joaquim dLLSi!Ya o Costa, por ter
sido colocado no regimonto do artilharia posada n.? 1,
por portaria do :!õ de Novembro do 19:30.
(Anotada

11.10 Tribunal

do Contas

0111

22 do Dezombro

d.lUS9).
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Subalterno
do corpo de alunos, o tenente
no quadro da arma, Márío José Pereira
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

2.' Série

de infantaria,
da Silva.

de Contas, com a anotação de serem
nos termos do docroto u.? 22:257).

do-

Subalterno
do corpo de alunos, o tenente, do batalhão
de metralhadoras
n. o 1, Fernando Viotti de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não sorom
dovidos emolumentos,
110S termos
do decreto n.? 22:257).

Distrito

de recrutamento

n.O 13

e mobilização

Exonerado
de sub-chefe, o major, na situação
Albano Anselmo Baía da Costa Lõbo ,
Centro de mobilização

de artilharia

de reserva,

n. o 5

Exonerado
de chefe, o major, na situação de reserva, António Augusto Amado.
Chefe, o major, na situação de reserva, João Soares
Brandão.
Centro de mobilização

Chefe, o major, na situação
reira da Fonseca.

de reserva,

Centro de mobilização

Chefe,

o major,

de artilharia

na situação

de cavalaria

n. o 6

João Vítor

Fer-

n.O 3

de reserva,

Silvestre

'I'ei-

xeira.
Hospital militar

veterinário

Alferes veterinário,
do regimento
J osó Maria Pereira.

Por portarias
Ministério

prlnclpal

n.? 7,

de cavalaria

de 23 elo corrente mês:

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

4.' Repartição

Capitãis, do regimento de cavalaria n.? 2, João Joaquim
Valadas o, do regimento de cavalaria !l.O 8, Jorge Filipe Coollio Ribeiro.
Tenente veterinürio,
do regimento
do artilharia pesada
n." 2, Emílio Vieira Li~boa.
Direcção da Arma de Infantaria
11

Chefe da 3.

coronel
.
1Hopal'tic:iLO, o Santos.
I~'ranC1SCO
( a Conceição

Capitão,

do regimento

Pamplona.

do infantaria

do infantaria

Micuol
I'>

n.? J0, Múrio Teles
.

2.' Série
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n. ° I

Capitão de infantaria, da escola prática da arma, Francisco Ilolbeche Fino.
Regimento de infantaria

n.O 14

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 10, Cristóvão da
Ponte Carvalho, por pedir.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Alferes dos serviços auxiliares do exército, da bataria
independente de defesa de costa n.? 3, José do Couto
Vaz, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. 2
O

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de arti lharia ligeira n. o 4, José Carreira
Alves.
Centro de mobilização de infantaria

n. 07

Chefe, o major de infantaria, do centro de mobilização
de infantaria n, ° 13, Eduardo Gomes Martins Cardoso,
por pedir.
Centro de mobilização de infantaria

n. 013

Chefe, o major de infantnria, do centro de mobilização
do infantaria n." 7, Alfredo Augusto da Silva Braga,
por pedir.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 16

Exonerado do adj unto, o capitão, na situação de reserva,
Augusto César da Silva Pereira, por pedir.
O

Distrito de recrutamento e mobilização n. 3

Exonerado de adjunto, o capitão, na situação de reserva,
J osé Pedro de Matos.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do rcO'imonto de artilharia pesada n.? 2, Belarmino
Matos ode Almoic'1a.
Companhia de trem hipomóvel

Tenente médico, do regimonto de artilharia pesada n.? 1,
J oao Figucin'do Barhudo.
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Escola Prática de Artilharia

Capitão médico, da companhia
nimo Carlos da Silveira.

do trem hípomóvel,

Jeró-

Direcção da Arma de Cavalaria

Adjunto,
o capitão de cavalaria,
no quadro
Luciano Ernesto da Silva Granate.
2. o tribunal militai' territorial

da arma,

de Lisboa

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, dos serviços cartográficos
do exército,
João
Maria Romão, para os efeitos do § 5.0 do artigo 44.0
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
modificado pelo artigo 1.0 do decroto n.? 19:175, de
27 de Dezembro de 1930.

Por portaria de 29 elo corrente mês:
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a general, no ano de 1940

I

Prosidente:
general Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Vogais:
chefe do estado maior do exército e gonerais
Carlos Maria Peroira
dos Santos,
Ant6nio Gorjão
Couceiro
de Albuquerque
o Anacleto Domingues dos
Santos.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do corpo do estado maior,
no ano de 1940

Sub-chefe
do ostado maior do exórcito;
coronéis
do
estado maior Álvaro Teles Correia do Passos e Francisco Aires de Abreu;
tenente-coronel
do corpo do
estado maior Luíz Pinto Lolo o major do corpo do
estado maior Manuel Gomes de Araújo.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de infantaria, no ano de 1940

Presidonte:
director da arma do infantaria.
Vogais:
brigadeiro
do infantaria
Luiz J OH6 da Mota ;
tenont~s-corolléis:
do corpo do estado maior Manuel
FranCISCO l\farques Vulonto o do infantaria Luiz António Aparício o major do corpo do estudo maior Pr0derico da Costa Lopes da Silva.

2.' Série
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de artilharia,
no ano de 1940

Presidente: director da arma de artilharia.
Vogais: brigadeiro de artilharia, com o curso do estado
maior, Aníbal César Valdoz de Passos e Sousa' coronel de artilharia Abel de Abreu Soto Maior' tenente-coronel do corpo do estado maior Manuel Francisco
1rarqu~s Valente e major do corpo do estado maior
Frederico da Costa Lopes da Silva.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de cavalaria, no ano de 1940

Presidente: director da arma do cavalaria.
Vogais: brigadeiro de cavalaria Abílio de Sousa Namorado; tenentcs-coroneis: de cuvalaria Afonso 'I'alaía
Lapa de Sousa Botelho e do corpo do estado maior
11anuel Francisco Marques Valente; major do corpo
do estado maior Frederico da Costa Lopes da Silva.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de engenharia, no ano de 1940

Presidente: director da arma de engenharia.
Y ogais: brigadeiro de engenharia Rui Viterbo Fragoso
Ribeiro; coronel de engE'nharia Júlio César de Carvalho 'I'eixeiru; tenente-coronel do corpo do ostudo maior
::\.Ianllel Francisco Marques Valente e major do corpo
do estado maior Frodorieo da Costa Lopes da Silva.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis de aeronáutica, no ano de 1940

Presidente: comandante geral do neronúntica.
\~ogais: coronel do aoronáutica Alfredo Delesque dos
Santos Sintra; tonentos-coronéís : do corpo do estado
maior Mauuel Francisco Marques Valente e de aeronáutica Fnlllcisco TTigino Craveiro Lopes e major do
corpo do estado maior Frederico da Oosta Lopes da
Silva.
Júri para avaliar as prova~ e.spec!a!s de aptidão
para a promoção a major dos capitãis médicos, no ano de 1940

Presidente: director do sorviço do saúde militar.
Y o "'ail:l : coronol médico Alfredo Guilhorrno do Vasconc';'los Dias; coronéis do corpo do estado maior Va:;co
do Carvalho o Frnncisco Aires de Abreu e tenente-corcuel médico Artur Pacheco.

836

ORDEM DO EXERCITO

N.o 17

2.' Série

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis veterinários,
no ano de 1940

Presidente: director do serviço veterinário militar.
Vogais: majores veterinários António Messias Abade e
António Tavares Lebre o do corpo do estado maior
Júlio Mário da Sil va Nascimento e J osó da Costa Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte Real.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capltãis do serviço de administração
militar, no ano de 1940

-Presidente : director do serviço de administração militar.
Vogais: coronel do serviço de administração militar António J osé Rodriguos ; coronéis do corpo do estado
maior Vasco de Carvalho e Francisco Aires de Abreu
e major do serviço de administração militar Henrique Augusto Cesário.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis
do extinto quadro auxiliar de artilharia, no ano de 1940

Presidento: coronel de artilharia, com o curso do ostado
maior, João Josó Pereira Damasceno.
Vogais: tenente-coronel de artilharia Manuel Iíolbocho
Corroia de Freitas;
majores: de artilharia Emílio
Duarte Cadíma o Luiz Gonzaga Brossano Leite Perry
de Sousa Gomes e do extinto quadro auxiliar de artilharia Braz Vieira.
Vogal suplente: major de artilharia Valcriano António
de Campos e Sonsa.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major
dos capitãis ,do extinto quadro auxiliar de engenharia, no ano de 1940

Presidente: coronel de engenharia Artur Arsénio de Oliveira Moreira.
Vogais: tenentes- coronéis de engeu haria Augusto de
Azevedo e Lemos Esmeraldo de Carvalhais e lIoitor
de Mascarenhas Ingles e major do extinto quadro
auxiliar do engonhnria Carlos de Melo.
Vogal suplente: major de ongonharia Arménio Leal
Gonçalves.

.
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos capitãis do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar, no ano de 1940

Presidente:

coronel

de artilharia
com o curso do estado
' Rodriaues.
Tomaz
Vogais:
majores:
de infantaria,
com o cu~so do estado
maior, José Furtado Ilonriques de en crenharia Plinio
•.
d e S antana e Silva e 'o
O ct~,:lO
do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar António Isidro Gama
e António José de Sousa.

. J oão da Conceição
maror,

PaI' portarias de 30 do corrente mês:
Direcção da Arma de Infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
quadro, João da Silva Coutinho.
Regimento de infantaria

do exército,

no

n.O II

Comandante,
o coronel de infantaria,
do distrito de recrutam0nto
e mobilização 11.° 1, Francisco de Paula (I
Silva Ramos.
Distrito

de recrutamento

Chefe, o coronel,
naldo da Silva

do regimento

Distrito

e mobilização

n. o I

de infantaria

n. °

11, Ar-

DOUWCllS.

de recrutamento

e mobilização

n. o 8

Alferes

do quadro dos serviços uuxiliares do exército,
do distrito
de recrutamento
e mobilização
n.? 13,
Pedro Machade, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento

Adjunto, o tenente,
mões Rosa.
Distrito

e mobilização n,O II

na situação

de recrutamento

de reserva,

:.\Ianuel Si-

e mobilização n. 013

~uh.chcfe,

o tel1ent('·coroJlt'1 do infantaria,
uo quadro da
arma Amândio :\[achado.
AIf0.l'o~./ do quadro dos serviços :lux.iI.iaros do oxército,
do di .trito de rccrlltarnrnto
e mobilizução 11.° 8, II0uriquo da Si1\'[I, sem ditipêudio para ti Fazenda Na-

.ionnl.

,

x-
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Distrito de recrutamento e mobilização n.O 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de infantaria
n. o 4, J osé Martins F'angueiro.
2." inspecção de artilharia

Inspector,
estado

o brigadeiro
de artilharia,
maior, no quadro da arma,
Conceição Mascarenhas.
Regimento de artilharia

Capitão,
do grupo
Esteves.

com o curso

Josó Esteves

ligeira n. ° I

de artilharia

a cavalo

Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

n."

1, Luiz

do depósito geral
Pimentel
da Mota

Comandante,
o coronel de artilharia,
de material
do guerra, Fernando
Marques.
Regimento de artilharia

do
da

pesada n.O I

Tenente veterinário,
do regimento
de artilharia
n. o 4, António Leonardo
da Silva.

ligeira

Inspecção da arma de cavalaria

Inspoctor,

O

brigadoiro,

da

Ln briguda

do cavalaria,

Abílio do Sousa Namorado.
1." brigada de cavalaria

Comandante
interino,
o coronol, do regimento
laria n,o 4, Júlio Augusto de Olivoira.

de cava-

2. brigada de cavalaria
I

Comandante
interino,
o coronol, do regimento
laria n. o 7, Fernando
I'croira Coutinho.
Regimento de cavalaria

11.°

de cava-

7

Comandante
iutorino,
o tonente-caronol
de cnvaluriu,
segundo comandante,
Alfredo Narciso do Sousa.
Segundo comalldanto
o tcuonto-coronel
do cuvnlai-in
da
,]0
1
'
,
utrccçuo (a arma, Carlos Duarte de Mascareuhas
de
Meneses.
Regimento de cavalaria n.O 8

Capitão de cavalaria,
miço Dias Hoitor.

no quadro

da arma,

Américo

Cha-
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Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente médico, do regimento de artilharia
J oão Maria Gomos do Souto Soares.

de costa,

Quadro de oficiais médicos

Major mé~ico, da.3.a
cisco Ces ar J únior.

companhia de saúde, José Fran-

3.' companhia de saúde

Tenente médico, do regimento do sapadores de caminhos
do ferro, Rui Alberto Freire.
Hospital militar

principal

de Lisboa

Capitão miliciano cirurgião dentista, do extinto quadro
ospcciul, no mesmo oxtinto quadro, Josó Brum da Silveira Júnior.
Quadro de oficiais farmacêuticos

Capitão farmacêutico, da Farmácia
cito, António Maria Caeiro.

Central

do Exér-

Supranumerários

Tonentos farrnacõuticos : do regimento de cavalaria n.? 8,
Joaquim Capelo de Carvalho Boavida o, do hospital
militar da guarnição da Figueira da Foz, José Rocha.
Escola Prática

de Administração

Militar

Comandanto intorino, o major do serviço de administra~ão militar, segundo comandante, J osé Gomos Ferreira Soares de Mosquita.
Segundo comandanto, o major do serviço de administrucão militar, no quadro, Eduardo Rodrigues Neto de
Almeida.
1.. companhia de administração

militar

Tenente do serviço do administração militar, em disponibilidade, ::\lanuol Gomes da Silva Vera Cruz.

3

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-1.

Repartição

Pai' portaria de 9 de ....
Yorembro j'ndo:
(Vi ada pelo 'I'rihun:tJ do Contns em n do J)('"Olllbro do 1030. São
dcyido~ cmolull1t'utos, JlOS termos do ducruto 11.02~:~:J7).

NOll)(\udo8instrutores do gimllústica o OSg'rima da Escola do Exército, duranto o ano lectivo do 1\:)39-1940, nos
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termos do n.? 10.0 do artigo 10.0 do decreto n." 13:657, de
25 de Outubro de 1926, alterado pelo decreto n. 018:883,
de 27 de Setembro de 1930, e nos termos do artigo 2.0
do decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro
de 1936, os
seguin tes oficiais:
Tenentes:
de artilharia Firmino José Miranda da Costa
e de cavalaria
António Quintino da Costa devendo
estas nomeações ser consideradas
de conveniência
urgente de serviço público, reconhecida
por despacho
de 4 de Novembro de 1039.

Por portarias de 23 de Novembro findo:
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 11 de Dezembro de 1\\30.
São devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:257).

Nomeados
instrutores
eventuais
da Escola Central de
Oficiais o tenente-coronel
médico Artur Pacheco;
os
majores:
de engenharia
Eduardo
Pires e veterinário
António Tavares Lebre e o capitão módico José Júlio
Sousa Santa Bárbara,
devendo estas nomeações
ser
consideradas
do urgente conveniência
de serviço público, reconhecida
por despacho do 4 do ~ ovembro de
1939, e, relativamente
ao major do engenharia Eduardo
Pires, por despacho de 26 de Outubro de 1039.

Por portarias de 30 de Novembro findo:
(Visadas pelo Tribunal elo Contas em lG elo Dozombro da ln30.
São devidos omotumoutos,
DOS termos
do dooroto u.o 22:267).

N omeados instrutores
evontunis da Escola
Central do
~ficiais os coronóis : do corpo do estado maior, tirocinndo, José Cortês dos Santos e de infantaria Miguel
Francisco
da Conceição
Santos ; tenontos-coronéis :
do corpo do estado maior Francisco Airos <lo Abreu,
actu~:llllünto
corouol,
de artilharia
Miguol Pereira
Coutinho o do cuvalnria Carlos Duarto do Xlnscm-onhas de l\lonesos, devendo OHt;l~ nomcacões ser considorudas .do urgente conveuiõncia
do s;r\'i~o público,
reconhecidu
por despacho
do lO do N ovembro
<lo

1039.
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Nomeado professor
interino da Escola Central de Sar0
gentos, nos termos dos artigos 9.° e 10. do regulamento da mesma Escola, mandado pôr em execução
pelo decreto n.? 22:169, de 2 de Feyereiro
de 1933
e nos termo.s do artigo 2.0 do decreto n." 26:341, d~
7. de F~Yer~l:o de 1936, o tenente do serviço do administração militar Artur Gonçalves da Silveira.

P01'

portaria

de 14 do con'ente mês,'

(Visada polo Tribunal do Contas om 23 do Dozembro de 1030. Nüo
são devidos omolumonto8,
nos tormos do docroto n.? 22:257).

a

Nomeado
definitivamente
profossor da 16. cadeira da
Escola do Exército, nos termos do artigo 22.° do decreto n." 13:764, de 13 de Junho de 1927, o capitão
do corpo do estado maior Aníbal de Faro Viana.

v-

AUMENTOS

Ministério

SÔBRE O SÔlDO

da Guerra -

La

Direcção

E DIUTURNIDADES
Geral-

a

2. Repartiçao

ConcC'llidns as vantagens
do que trata
o decreto
n.? 20:247, do :?4 do Agosto do 1931, desde as datas
quo lhes vão indicadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n.· 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:

Pai' portaria

no oüclatenentes,
Setembro
de 10 por

de O do corrente mês:

(Visada polo Trlbunlll cio Contns om 16 da Dezembro cio 1939.
São devidos eJUolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Aeronáutica _ capitão, adido, om sorviço nas oficinas gerais do material aerontwtico, Frederico Coelho do 1l10lo,
nos terJllOS do artigo 10.° do decreto-lei n.? 28:403, de
31 do Dozembro de 1037, desde 1 de Dezembro de

1U3n.
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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 segundo aumento
cento sObre o sOldo:

2.' Série
no oficiatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 6 do corrente mês:
(Vi"ada pelo Tt-lbu n al do Contas em 16 do Dezembro de 1939.
São dcvídos emo lumou toa, nos termos do docreto 11.° 22;257).

Infantaria - capitãis : Alfredo Pimenta Ramos de Faria
Júnior, Raúl José Riboiro Leite, J OSÓ Maria Emauz
Leite Ribeiro, José Vieira da Silva, todos adidos, em
ser vic o no Instituto
Geográfico
e Cadastral,
nos termos do artigo 20.0 elo decreto-lei n. o 28:403, de 31 de
Dezembro
de 1937, desde 1 de Dezembro do 1039.
Artilharia-tenente-COl'01101
Artur Gonçalves Rocha e capitãis Jorge Mário J onot o Teófilo Rocha Trindade,
todos adidos, em serviço no Instituto
Geográfico
e
Cadastral,
nos termos do artigo 20.0 do decreto-lei
n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1037, desde-I de
Dezembro ele 1030.

Por portaria

de 15 do corrente mês:

(Visada pal o Tribunal do Contas om 2:' de Dezombro de 1939. São
devídos omolumentcs,
nos termos do decreto 11.° 22:257).

Farmacêuticos
- capitão farmacêutico.
adido, em serviço
na Farmácia
Central do Exército,
IIilúrio de Lima,
nos termos do artigo 10.0 do decreto-lei
n.? 28:40H,
de :31 de Dezembro
de 1937, desde 8 de Dezembro
do 1930.

Idem para o terceiro
sOldo:
P01'

portaria

aumento de 10 por cento sObre o

de 6 do corrente mês:

Infantaria ~ ca pitão, adi do, em serviço no Instituto Geográfico o Cadastral,
Paulo Monteiro Júnior, nos termos do artigo 20.° do decreto-lei n." ~8:-!03, de 31 de
Dozembro do 1037, desde 1 (lo Dezembro
<Ir 1030.
Engenharia-major,
ongenhoiro
aeronáutico,
adido, dir?ctor das oficinas goruis de mntorial aoronáutico,
l Ionrique Mora, nOK termos do artico
10.0 do dccroto-loi
n. o 28:403, de 31 (lo J)ozornbr~ de 1037, desde 1 de
Dezembro
de H);38.
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Administração militar- tenentes, adidos: Júlio Augusto
da Silva Malaguorra, Mário António Augusto Soares
Pinto, António Júlio Cavalheiro Margarido e Arnaldo da
Costa Moura, todos em serviço na Manutenção Militar,
tenente Henrique Lorena Ermida, em serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado, e tenente Serafim
Jacinto dos Santos, em serviç-o no Instituto Geográfico e Cadastral, os cinco primeiros nos termos do
artigo 19.° do decreto-lei n," 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, e o último nos termos do artigo 20.° do
mesmo decreto, dosdo 1 de Dezembro de 1939.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 16 de Dezembro do 1939. Rão
devidos emolumentos, nOI) termos do decreto n.? 22:257).

Por portaria de 11 do corrente mês:
Administração militar - tenente, adido, em serviço na
Manutenção Militar, ;Uacrino de Faria Teixeira Lopes,
nos termos do artigo 19.° do decreto-lei n.? 2R:403,
de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro
de 1939. (Visada pelo TriliuD"l do Contas em 16 do Dezembro de 1939. São
devidos

omolumentos,

VI- CONDECORAÇÕES

Ministério da Guerra-

DOS

termos do docroto n.? 22:257).

E LOUVORES
a

I." Direcção Geral-I.

Repartição

Por' porta1'ia de 8 do corrente mês:

o

Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de bons servtcos por se acharem ao abrigo da alinea a) do § 2.° do arÚgo 8.°, com referência à últi~a
parte do artig-o 10.° elo regulamento para a concossao
da medalha militar, do 28 do Setembro de 1917, os oficiais a seguir designados:
Coronel do corpo do estado maior, actualmente br~gadoiro de artilharia, com o curso do estado maior,
Auíbal César Valdoz de Passos o Sousa.
TO~lOnt~-coronol elo artilharia Franc!sco .António Real.
Capitão ti infanütria I~'erna.ndo l\faI:tlllS Salgudo.
Capitão dr artilharia Franclsco Freire de Matos.
'I'cnonte de infantaria João Duarte Marques.
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de 18 do corrente mês:

Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se encontrar
ao abrigo da alinea c) do § 2.0 do artigo 8.0 do decreto n. o 3:392, de
28 de Setembro de 1917, o tenente- coronel de cavalaria Carlos Duarte de Mascarenhas
de Meneses.
Condecorado
com a medalha. militar de prata. da classe
de bons serviços,
com palma, por se encontrar
ao
abrigo da alínea c) do § 2.° do artigo 8.° do decreto
n. o 3:392, de 28 de Setembro de 1917, o tenente-coronel de aeronáutica
José Pedro Pinheiro Correia,
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços,
com palma, por se encontrar
ao
abrigo das alíneas b) e c) do § 2.0 do artigo 8,° do
decreto n." 3:392, de 28 de Setembro
de 1917, o
tenente- coronel do serviço de administração
militar
Augusto Campilho de Lima Barreto,

VII-

DECLARAÇOES
Ministério

E DISPOSIÇOES

da Guerra - Repartição

DIVERSAS

do Gabinete

1) 'I'ondo sido agraciados com as mercês da Sociedade
da Cruz Vermr-l hn que lhos vão indicadas
ao diante nomeadas,
lhos permitido usar as

Portuguesa
as praças
respectivas

é

insígnias:

Cruz comemorativa do 60,' aniversário
da fundação da Cruz Vermelha Portuguesa
Primeiro
cabo 11.0 303/g, da 2.0. companhia do batalhão ,
de ~al'l'()s n.? 1, Albino da Graça.
Medalha de Agradecimento
Roldado n.? 20/30, da companhia
de depósito,
mento do infantaria
II. o 11, l\[úrio
Feliciano

do regi-

('0('1110.

-.Ministério
, ~)

da Guerra _La

D('('lal'~l-HO

último, publicado

Geral-I.a

Direcção

que por
no Lliárlc

Repartição

decreto

do G de Novembro

do

n.? :!82,

(,'OVI')/'/lO

~.u

s \-
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rie, de 5 do corrente mês, foi agraciado com o arau de
oficial da Ordom Militar de. A viz o tenente-corcne]
de
infantaria
Carlos Alberto Ferreira
Henriques.
3) Declara-se
que por decretos de 27 de Setembro
ú.1timo, publicados no Dtário do Oooêrno n.? 285, 2.a série, do 8 do corrente . mês, foram asraciados
com os
o
graus o 01' d ons a seguir designados os seguintes oficiais:
Ordem MIlitar

de Cristo

Comendador

Major,

Pinto

na situaç-ão
'l'oixeira.

elo reserva,

Francisco

dos

Santos

Oficiai

Capitão de cavalaria
malho

João Afonso
da Cunha o Vasconcelos.
Ordem do Império

Amado

de ::\1elo Ra-

Colonial

Grande oficiai

Major

ele infantaria

Amadeu

Gomes

do Figueiredo.

Comendador

'I'ononto-coronel
de infantaria Paulo Augusto do Rêgo.
Capitão, na situaç-ão de reserva,
José Júlio Botelho de
Castro e Silva.
Oficiai

Tenonto

de infantaria

José Rodrigues

Ricardo.

4) Declara-se quo, tend? sido agr.aciad.o.pelo Govôrno
Espunbol,
com a Cruz ROJa dol Mérito Militar e ;\1edalha
de la Campai1a, o capitão do infantaria Arnaldo Vítor
:\farqILOs, é-lhe IH'rmitido, em conformidade
com as disposições (lo rcO'ulamonto das Ordens Portuguesas,
aceitar
o
'
,,'
aquelas mercês o usar as respectIvas msigruas.
5) Declarn-se
que por decreto de 13 do Setembro
último, publicado no niáriO, (1.0 G01;~rno n." 282, 2." sério dr 5 do oorrcntc mês, foi agraCIado com o grau de
('tl,;aleiro da Ordom ::\filitar de Aviz o tenente do serviço do ad!llinistrllc;ãO militar José Dias dOR Santos

Nobre.

G) Declara-se
rarn condocorados

que os oficiais ao di~~te nomeados focom a medalha militar da classe de

8J.6
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comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamonto
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
de ouro

Medalha

Ministério da Guerra - I.· Dlrecção

Alferes do quadro
Maurício António

dos

Geral - I.· Repartição

serviços

auxiliares

do exército

Rafuol.

Regimento de infantaria

Tenente Constantino

n.O 12

da Conceição.

Batalhão de caçadores n.O 2

Tenento

Armínio

uo

Ferreira

Almeida

Cruz.

Batalhão de caçadores n.O 4

Capitão

António

dos Santos

Cavaco.

Distrito de recrutamento

Tenente, na situação
Homens.

e mobilização n.O1

ele reserva,

Olímpio Rodrigues

Mil-

Direcção da Arma de Artilharia

Major de artilharia Afonso Jorge de Aguiar.
Capitãis : do quadro dos serviços auxiliares do exército
Alfredo José Correia Martins o do extinto quadro auxiliar de artilharia
J osé Pedro Ferreira
Malha.
Regimento de artilharia

pesada n. ° 2

Major Sobastiâo Martins Nogueira Soares.
Capitão do serviço do udministrucão
militar
mona Gonçalves.

Manuel Car-

Regimento de cavalaria n. o 4

Major Adriano

Garcês

Pereira

Caldas.

Regimento de cavalaria n. o 5

Capitão

Alpino

Augusto

do Oliveira.

Direcção da Arma de Engenharia

CapiEi? do extinto quadro auxiliar' do engenharia
Mana Marq ues Cavaleiro.

Manuel

Depósito geral de material de guerra

AUeros do quadro <los sorviços
João da Silva Jóia.

auxiliares

do exército
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Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

'I'enente,

na situação do reserva,

Antero Policarpo

~rar-

tins.
Escola do Exército

Capitão, na situação

do rOS01'\'a, Guilherme

Carlos Oom,

Medalha de prata

Regimento de infantaria n.· 10

Tenente

módico Vitorino

Simões Cardoso.

Batalhão de caçadores n.· 4

Tenente

João Henrique

Vieira Branco.

Base aérea n.· I

Tenento

João Anacorcta

de Almeida Viana.

Escola do Exército

'I'enente

de infantaria

Ministério

António

dos Santos.

da Guerra - l." Direcção

Geral-

2.a Bepartiçãu

7) Declara-se quo os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presonte Ordem do Exército, contam a antignidade dos seus nctuais postos desde as datas que,
respectivamente,
lhes vâo indicadas:
Corpo de generais

Generais J oSP Tristão de 13ettencourt, Júlio da Concei-,
ção Pereira LOIl1'OO\O, J..
nncleto Dominguos dos Santos o Manuel da COKta Latino, todos desde 2~ do Dezembro do 1939.
Corpo do estado maior

Coronóis :
Alberto Xavier da Franc;a Dória, desde 5 do Foverciro de 19H8.
Francisco
Aires do Abreu, desde J de Abril de
10;38 .
.J osé Filipe do Barros Hodriglles, desde 21 do Doz(\lllhro do lD3U.
Salvador de Olh'oira Pinto da França, dosdo 29 do
Drzcrnbro do lD3\l.

848
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Infantaria
Brigadeiro,
com o curso do estado maior, Alfredo Ernesto da Cunha, desde 29 de Dezembro de Hl39.
Coronel Gualdino Augusto Videira, desde 2 de Dezembro de 1939.
Tenente-coronel
Amândio Machado, desde 2 do Dezembro de 1939.
Major Júlio Augusto Valadaros 'I'ôrres, desde 2 de Dezembro de 1939.
Artilharia
Brigadeiros:
J osé Esteves da Conceição Mascarenhas,
com O
curso do estado maior, desde 21 ele Dezembro do
Hl39.
Aníbal César Valdoz de Passos e Sousa, com o
curso do estado maior, o Luiz Monteiro Nunes
da Ponto, ambos desdo 29 de Dezembro do 1939.
Coronol JOltO Isidro Tavares Montano, desde 11 de Dezombro do 1939.
.
Tenente-coronel
Artur Mendes de Magalhãis,
desde 11
do Dezembro de 1939.
Tenente Vítor do Nascimento Vaz, desde 1 do Dezembro
do 1939.
Cavalaria

•

Capitãis : Lino Vaz Palma Antunes,
Mário Juimo J\Iachado Faria, António Joaquim Ferreira Durão, António Simões Freire, António J oaq uim Rodrigues (iueiroz, Armando
Mário Gonçalvos Canelhas o Américo
Charniço Dias Heitor, todos desde 1 de Dezembro de

1939.
Engenharia
Coronol Carlos do Barros
Novembro
do 193\).

Noaros

Branco,

desde

1:3 do

Médicos
Majo1'('s:

Manuo)

António

Enes

Forroiru

e miliciano,

extinto quadro ospocinl, A lhcrto Filipe Scquoiru,
bos dcsdo 7 de Agosto de Hm0.

do
am-

Veterinários
Capitão .\in·s Hang't,l Coelho do Almeida,
desde :~ do
Outubro do 19H9.
Alferes .l oão de Curvulho ~r(,s<juita, desde 1 do Novombro de HlB9.
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Serviço de administração

militar

Tenentes-coronéis:
Eurico Baptista Severo de Oliveira
João Eleutério
da Rocha Vieira e Jorge Carlos d~
Costa, todos desde 10 de Dezembro de 1939.
Cnpitãis :
J OtW Carlos da Silva Valente e Amílcar ReO'alo
Correia, ambos desde 11 de Novembro de 1939.
Cândido Nunes Pinheiro, desde 9 de Dezembro de

1939.

Marinho Pereira Maciel, desde 10 de Dedo 1939.
Tenente Manuel Silva Marques de Sá, desde 1 de Dezembro de 1939.
Humberto
zembro

Chefes de banda de música

Manuel da Silva,

Tenente

desde

1 de Dezembro

de

1939.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Capitãis : Joaquim Machado Portelinhn,
Artur Claudiuo
dos Santos, Francisco :Maria da Purifica<;ão Alves Ribeiro, José Elísio Goncalves Louro, José Luiz dos
Santos Romão, J oão :JIcndes Alves o Am6rico Baptista, todos desde 1 elo Dezembro do 1939.
Touontc Edmundo Alves elo Carvalho, desde 1 ele Dozombro do 1939.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

'I'onentes : António
dos Santos,

Maria Lopes da Silva c António José
ambos desde 1 de Dezembro do 1939.

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão

José Ribeiro do JJmeida,

de 1n39.

desde 15 de Dezembro

Extinto quadro de picadores militares

Tenontc António

Gomos,

desde 1 de Dezembro

do 1939.

8) puhlica-se a rolução dos capitãis <lo corpo do estado
maior nomeados para a frNlü0ncia do curso de informaç;ão do 1.0 grau da Escola Central do Oficiais, no cor1'011 to

ano lec ti \'0

José Guimadis

:

1<'is11er, na

tório da G uorra-

3.a Direcção

Geral

do Minis-
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Aníbal de Faro Viana, professor
da Escola do Exército.
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, na 3.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra.
João Carlos do Sá Nogueira, na 1.a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Fernando
dos Santos Costa, professor
do corpo do estado maior.
José Filipe da Silva Neves, na 3. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra.
António Augusto de Sousa, no quartel general do govêrno militar de Lisboa.
Horácio
Madureira
dos Santos, na 3. a Repartição
da
3. ti Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Manuel Lopes Pires, no Conselho Superior do Exército.
Humberto
da Silva Delgado, na 3.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra.
Êsto curso tem inicio em 7 de Fevereiro
e termina
em 8 de Junho de 1940, devendo as entidades de quem
dependem os oficiais nomeados promover a sua apresentação na Escola Central de Oficiais na véspera do inicio
do mesmo curso.
9) Declara-se
que o major Diamantino
Antunes
do
Amaral e o capitão Bento Freire de Matos Mergulhão,
ambos de infantaria,
em disponibilidade,
chegaram
à
altura para entrar nos respectivos
quadros em 2 do corrente mês.
10) Declara-se,
para os efeitos da determinação
VI)
da Ordem do Exército n. 02, 1.a série, de 1024, que prestaram em 14 do corrente mês as provas especiais de aptidão
para o posto imediato os capitãis de infantaria
Lniz
Pereira Ii'acoira, Amílcar de Mourão Gamelas, Nicolau
de Luizi o Laurónio
Cota Morais dos Heis, õsto a sou
pedido, tendo obtido a classifica~ão,
o último do muito
apto e o~ restantes
a do apto.
11) Declara-se
quo o capitão de infantaria,
da Escola
Central
de Sargentos,
Artur Velosa l\fachado foi no.
meado director da carreira de tiro de Águeda .
. 12) Declara-as
quo ? verdadeiro
nomo do
ll~fa!lt~l'la ao<]1l?Ill se 1'oJ:ro a (leclaração 5) da
Etcérctto n. 10, 2.11 SÓ1'10, do corrente ano, ó
da Ponte Carvalho, o Hão Crü;tóvi.1o do Souto

capitão

de

Ordem rio
Cristóvão
Carvalho.
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13) Declara se que será oportunamente indicada a antiguidade a atribuir aos capitãis de infantaria, do quadro
permanente e milicianos do extinto quadro especial, que
por portarias insertas na presente Ordem do Exército
são promovidos ao referido pósto ,
14) Declara-se que os tenentes de infantaria Enzénio
Sanches Barjona de Freitas, José Henriques Gom~s de
Bar~os, Augusto Quadros Teles de Sampaio, Manuel
Mana Coelho Júnior, Francisco da Costa Oorreia, Mário
Augusto Gil, António de Pinho Valente, António Tavares Semedo, Miguel da Conceição Mota Carmo, Raúl
Diniz Abrantes, Alfredo Augusto Soares Ribeiro, João
Graciano de Josus Gomes Almcndra, Mário Cunha, António Augusto Taveira Pereira, Joaquim Alvos da Silva,
Alberto Crucho de Almeida, Sebastião Duarte da Luz
Pernes, Adriano Coelho Marinho, Bernardino Artur de
Magalhãis, David dos Santos, Arnaldo Alfredo Fontes,
Armindo da Purificação Soares, António Vitorino França
Borgos, Luiz do Carmo dos Inocentes, Henrique Guilherme Bastos Horta, Viriato Lopes das Neves, António
Joaquim Borlido de Carvalho, Ramiro Telmo Gomes
Pereira, Baldomero Pavão Barbosa, Acácio Borges da
Silva, Armando Jorge de Oliveira Saraiva, António
Eduardo de Oliveira Faria, António Neves, Ernesto
Ferreira da Costa, João Duarte Marques, Gastão de
Melo Furtado, Alberto Adeoduto Rodrigo, António José
da Costa Cunhal, Mário Humberto Ferreira Marq ues,
Leonardo Uendes Fialho Prego e Eurico da Silva Ataíde
Malafaia, e milicianos do extinto quadro especial Aires
Baptista ela Costa e Manuel de Freixo, freqüentaram
com aproveitamento no corrente ano, na Escola Prática
de Infantaria, o curso extraordinário de comandantes de
companhia.
15) Declara-se .que ~ tenente" ~o batalhão in.depen~
dente de ínfantaría n, 19, António l\fanuel Trigo foi
nomeado para a frcqüência (lo 1.0 tnrno do curso de
comundantcs de companhia, que deve ter início na Escola Prática de Infantaria em 15 de Janeiro de 1940.
lG) Declara-se <) uc o tenente de infantaria Mário ,J o.só
ela Silva quo pL'la presente Ordem do E;rerclto
(I colocado no c;rpo de alunos da Escola elo l~xórcito,
presta ali scn"iço desde 12 de Setembro do corrente ano.
Pereira
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17) Declara-se
que o major de artilharia,
em disponibilidade,
José Alarcão V elasq ues Sarmento
chegou à
altura para entrar no quadro em 11 do corrente mês.

18) Declara-se que o tenente de artilharia, adido, com
licença ilimitada,
J oão José Simões fica desligado
do
serviço desde 11 de Dezembro de 1939 para efeitos da
última parte do artigo 15.° do decreto-lei n.? 28:404, de
31 de Dezembro de 1937.
19) Transcreve-se
a portaria
do Ministério das Colónias, de 23 de Julho de 1038, insorta no Diário elo GoVêl'1l0 n. ° 177, 2. a série,
de 2 de Agosto do mesmo ano:
«Direcção Geral de Administração
Política e CivilRepartição
do Pessoal
Civil Colonial. -Manda
o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro das Colónias louvar o major da aeronáutica
Francisco
Higino
Craveiro Lopes pelo zôlo e dedicação com que desempenhou as funções de encarregado
do govêrno geral do
Estado
da índia,
desde a saída para a metrópole
do
governador
geral do mesmo Estado, general João Carlos
Craveiro Lopes, ató 10 do corrente,
em que cessou as
suas funções».

20) Declara-se
que, por conveniência
de serviço, foi
adiada a froqüência,
no corrente ano lectivo, do estágio
na Escola de Transmissões
ao capitão de engenharia,
adido, em serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral,
Manuel Quirino Pacheco de Sousa, para que estava nomeado pela Ordem do Exército n.? 16, 2.a sério, de 16
de Dezembro de 1039.
21) Nos termos do artigo :30.° do decreto n.? 18:716,
de ~ de Agosto de 1930, publica-se a relação dos cundidutos aprovados no concurso para admissão no quadro
permanente
do exército
dos oficiais veterinários,
por
ordem de classificação:
1 Fernando
dos Santos Furtado Coelho,
alferes miliciano votcrinúrio, do regimento de artilhurin
ligoirn n.? 3 ..
1..J..7
2 José J ouquim Correia M outeiro Júnior,
primeiro sargento cadete 11.° 40 L,
do regimonto de cuvulnria n.? 7. . 13,8
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3 António Marq ues de Almeida, soldado
cadete n." 4:47/36, do regimento de
cavalaria n. o 7 . . . . . . . . .
4 José Carrilho Chaves, alferes miliciano
veterinário,
do regimento de cavalaria n.? 6. . . . . . . . . . ..
5 Amadeu Antunes Vieira alferes mili.
'elo infantaria
etano, do regimento
. 11.° 5
6 Gilberto de Almeida Mendes, primeiro
sargento cadete n.? 1:370/3~, do 1'0gimento do infantaria 11.° 1 ....
7 João Manuel do Abreu o Silva, aspirante a oficial miliciano 514, do regimcnto do infantaria n." 11
8 Elísio Duarte Gomos, soldado cadete,
do grupo do artilharia
a cavalo
n.? 1
'. .
o Augusto Barreiros Cota, segundo sargento cadete n." 1:468/38, do regimento do infan taria n.? 1 .....
10 Luiz dos Santos Lopes, soldado servento n.? lGb/37, do grupo do artilharia a cavalo u.? 2 ....
,

13,7
13,4
13,3
13,1
12,0
12,6
12,3
12

22) Doclnra-se q uo o capitão do serviço de administração militar 1\lú1'io Afonso de Carvalho
deixou do
estar suspenso
das funções
artigo 170.° do regulamento
15 do C01'r011to mês,
23) Dcclora-se

de serviço, nos termos do'
do disciplina militar, desde

quo o tenente

do serviço

de adrninis-

traçâo militar )[arcplino Ferroiia Martinho, colocado no
quadro dos oficiais do serviço do ndministrnção
militar
por portaria
do fi do corrente mês, inserta na Ordem
do Erército n." 1G, 2." série, do corronto ano, dosemp011 lia as funções
do professor provisório do Ins ti tu to
Pro lissioual dos Pupilos dos Exércitos ele Terra e Mar,
para qU0 foi nouu-ado por portaria do 30 do Sotombro
último, inserta na Ordem do Eirército n." 15, 2." série,
do corrente

ano.

24:) De('lara-sc q ue os te~l~n tos do. sorvi~o. de administruciio militar , sUllraIlUlllCr<lI'JOR,Jose HogellO ua Palma

.
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Vaz, Salvador
Vieira de Sant' Ana, Fausto
da Silva
Simões e Américo
do Patrocínio
chegaram
à altura
para entrar no quadro, respectivamente,
em 9, 19 e 27
de Novembro e 10 de Dezembro do corrente ano.

25) Declara·se
que fica nula e de nenhum efeito a
parte da portaria do 9 do corrente mês, insorta na Ordem
do Exército n." 16, 2.a série, do corrente ano, que colocou
no regimento
de infantaria
n.? 7 o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do exército, elo regimento de artilharia ligeira n .? 4, José Carreira Alves.
26) Declaru-se
que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército António Sequeira Fernandes Moita,
promovido ao actual pôsto por portaria de 18 de N ovembro findo, inserta na Ordem do Exército D,O 15, ~.a sério,
do corrente ano, pertencia ao batalhão de caçadores n." 4)
e não ao regimento
de infantaria 11.° 4, como foi publicado.
27) Declara-se
quo a colocacão, no distrito do recrutamento (' mobilização
n. ° 6, do alferes do quadro dos
serviços auxiliares
do oxórcito Domingus Josó dos Santos, de quo trata a portaria de 11 de Novomhro de 193\),
inserta na Ordem do Exército
n.? 1;>, 2.u série, do corrente ano, deixa do SOl' considerada por pedir.
28) Declara-so
que o tenente do extinto quadro de
picadores
militares António dos Santos deixou de estar
suspenso das funções de serviço, nos termos do artigo 170. o
do regulamento
de disciplina militar, dosdo 18 do corrente mês.

29) Dcclarn-so
abaixo

lizução

quo os oficiais, na, eituaçâo de 1'('se1'\'[1,
indicados
prestam serviço !lOS centros <lo mohiquo lhos vão dosignarlos
desde as datas se-

guintes:
Centro de mohilizt\(:iio de infantaria 11.° :~, capitãis Vitoriano José Carrusco e António J.:cluardo da Costa Lõbo ,
desde 9 do corrente mÔH.
Centro <lo mohiliza~ão do infantaria
11.° 4-, capitãis António de Paula Santos o .Touq uim \T UIl('Z Rosado, dosd«
9 do corronto môs.
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Contro do mobilização de infantaria n.? 16, tenente-coronel
Bcavcntura
da Encamação
Aguiar,
desde 9 do corrento mês.
Centro de mobilizacão de artilharia n.? 1, tenente-coronel
José Francisco Calhau e capitão Eduardo Knopfli Júnior, respecti,TamE'nte dosdo 9 o 7 do corrente mês.
30) Declara-so
que o major, na situação de reserva,
Augusto Maria da Silva Flores presta serviço no centro
de mobilização de artilharia n." 2 desde 24 de Novembro
do correuto ano o não desde 25, como foi publicado na
Orelem do E.cérclto n, o 16, 2. a série, de 16 do corrente
mós.

,

31) Declara-se que os capitãis, na situação de reserva,
Dúlio da Silva Marques, Eduardo Veiga Ferreira e António José Pereira Saldanha
encontram- se fazendo serviço na carreira de tiro « Vergueiro-Ducla
Soares» desde
14 do corrente mês.
3~) Declara-se

que doixou de prestar serviço no disde recrutamento
o mobilização n. ° 5 desde 15 do
corrente mês o capitão, ua situação elo reserva, Manuel
Miranda Branco.
trito

33) Doclarn-se
quo o capitão, na situação de reserva,
Luiz das Dores Santos passou a fazer serviço na carreira de tiro « Vorguoiro-Ducla
Soares» dosdo 22 do
corrente mês.

:34-) Declara-se (1ue o ~apittl_Omiliciano, na si~uação de
reserva

Teodorico Pore Ira Pimenta passou a fazer serviço nu 2." Hopal'tição do quartel general do govôrno
militar do Lisboa desdo 15 do corronte mõs,
:35) Doolaru-sc qu(' ficou suspenso das funções do serviço desde 1:3 do corrente mês, nos termos do artigo 170.°
do rorruluuiento tio disciplina militar, o capitão milciauo,
n
,
di Donnugos.
.
lia. situação
do rosorva, l::3ecun!DO
3ü) Doelara-sc quo o t<'l1onto, na situação (~O resel'~a,
António Rosa .T únior deixou do prestar S01'VI\,Ono distrito do re('rutamento
o mobilização n." 5, continuando a
prostá-lo 110 Ih'stacauH'nto da Ponha de Frunça.
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37) Declara-se
que deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento
e mobilização
n. o [) desde 15 do
corrente
mês o tenente, na situação de reserva, José
Francisco
Mourão Forro.
38) Declara-se
que o tenente, na situaciio de reserva,
Zeferino
d a Cunha Coelho de Barbosa Vaz de Castro
deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento
o
mobilização n. o 5 desde 15 do corrente mês.
39) Declara-se
q ue o tenente, na situação de rOS01'\'1\,
Numa Pompou Poreira
da Silva presta serviço, como
adj unto, na carreira do tiro na Serra do Pilar desde 14:
do corrente mês.

_-

Ministério

3.a Repartição

da Guerra - 2.a Direcção Geral-

40) Pensões anuais q ue competem aos oficiais a seguir
designados,
quo, nos termos do decreto-lei n." 28:40.1,
ele 31 do Dezembro do 1937, transitaram
para a situação
de reserva:
Coronel de infantaria
Francisco
Gonçalves Corroia V0·
lhiulto, 30.00015.
Coronel de artilharia
Abel N UIlOt> Pcrcatrolo (lo Vasconcolos, 37 .200~.
'I'onento- coronel do serviço do administruçâo militar Luiz
António Nogueira, 30.000;5.
Major do engenharia
Fornando
1I10rcira do Sá, 28.200,S.
Major miliciano módico Armando Henriques de Carvalho
Lima, 26.85..J.680. T('lU :35 aTlOS UO serviço e 1(j pp-

ríodos.
Tenente

<lo infantaria

:\Ianurl

Simões

Rosa,

14.728'580.

'I'em 30 an?s do serviço o :H poríodos.

*

nnual qno compete ao oficial a tloguil' denos termos <lo
~.o do artigo 1G.o do
docreto-loi n. 28:4:04, do B1 de l.Iezombro do 1037, transitou parn a situação do rnsorva :
41) Pensão
signado,
que,

O

Tenonto (lo extinto quadro auxiliar
do urtillmria Hermenegildo
Augusto dos :-:lantos, 10.1~8{). Tom 2 aumentes, 30, anos do serviço c 1;) poríodos.
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42) Pensão

anual que com pote ao oficial a seguir
que, nos termos do artigo 9.° do decreto-lei
n.? 28:-10.4" do 31 de Dezembro de 1937, transitou para
a situação de separado do serviço:
designado,

Capitão, na situução
18.16n8õ.

do reserva,

Tomaz

Jorge

Júnior,

-13) Rectificada se publica a pensão de reserva do oficial a seguir designado, qUf' pussou a esta situação pela
Ordem do Exército n. ° lU, 2. a só rio, do corrente ano:
Capitão de cavalaria Jacques Rafael Sardinha
17.Jo.O~. 'l'CIU 20 anos de serviço.

da Cunha,

4-1) Pensões de reforma COIU que passaram a esta situação os oficiais ao diante nomeados, conforme os despachos da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência
publicados
no Diário
do Gouêrno n.? 298,
2. a sério, de 23 do corrente mês:
General, na situa<:ão de reserva,
Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses, 45.50.2680..
Coronol do engenharia
Francisco
<lo Brito Cordovil Vaz
Coolho, 35.712:5.
Corouol, na situação do reserva, João António da Costa,

27.50.9,640..
Coronel, na situação do rosorva, Raúl de Monosos
Coelho, 25.429t58o..
Coronel, na situação de reserva, Alfredo Vieira
meida Cardoso, 23.162,8-10..
'I'enontc-coronel
do 801'\'i(:0 do administração
Joaquim NUlles Yl'iga, ~8.8o.O·5.
Tenente-coronel
veterinário
Júlio de Mascarenhas

Vieira
de Almilitar
Ruela,

28.8o.o.~.
Toncnte-coronel,
na situação de reserva,
Eduardo
Augusto Cortôs, 27.(l20!540.
::\lajol', na situação de reserva, José Joaquim de Paiva,

2;3.M\)·5.
Capitão do extinto quadro auxiliar
Agostinho Hilwiro, 10.58-1·).
4;)) Pensões

de reforma

do serviço

com que passaram a esta siao diante nomeada Caixa Geral ele Depósitos,

tuação os oficiais na situacão de rosorvu,
dos, conforme

os de 'pachos

de saúdo

8;')8
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Crédito o Previdência,
publicados no Diário do Govêrno
n.? 274, 2.a sério, do 2-1 de Novembro último:
Coronel José Augusto Pereira Gonçalves Júnior, pensão
anual de 31.621;,)80.
Coronel
Josó Henriquos
Bugalho,
pensão
anual do
31.351-580.
Coronol Artur Octávio RGgo Chagas, pensão anual do
31.230~.
Coronel Coriolano Vítor Salgado de Andrade,
pensão
anual de 31.034,.;'40.
Coronol José do Almeida o Vasconcelos,
pensão anual
do 18.763,520.
Tenento-coronel
Josó
Marques,
ponsão anual de

30.5-15t$40.
Capitão José António Baptista, pensão
Capitão
David
Josó de Carvalho,
24 .456t)60.
--f

anual de 12.384:$.
pensão anual de

___

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a
46) Declara-se
(FIO o curso
da Escola Coutrul de Oficiais,
nomeados os oficiais constantes
na Ordem do Exército n.? lá,
tom início om 7 de Fevereiro
foi publicado.

Repartição

do informação do 2.° grau
]Jara cuja freqüôncia estão
da declnrução 14) inserta
2." sério, (lo corrente ano,
de 1~40 o não em Ó, como

47) Declara-se
quo está aborta a inscrição para a matricula no curso do estado maior, no ano lectivo de
1940-1941,
devendo os oficiais que desejem inscrever-se
para a matricula
no citado curso, Ilaq nele ano lectivo,
enviar à 3.1L Direcção Geral dôsto Ministério, ató 31 do
Junoiro
de 19-10, o competente
rcq uerimonto acompanhado de uma memória sóbre assunto de carúctor militar
à sua escolha, que será dofendída porunto um júri organizado no CUl'SO do estudo maior.

Obituário

193V
Setembro
!li - Aspirnn to a o!i('ial mil iclano do infantaria, l iceuci ado, "\ mntlis ,la Fonseca G ouics.
Outubro
1 - Toncuteco r ouel reformado Juime Itaúl de Brito
Carvalho da Si lva,
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Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, Luciano •.\.1\ aro (los Santos.
Dezembro
1- Capitão reformado Manuel António Vaz Osório
Júnior.
3-Tencnte,
separado do serviço , Jaime José Rodrigues Braga.
7 - Coronel reformado Jnfío nonlcs do Espírito Santo.
a - Capitão, na situação de reserva, Júlio Afonso
Nunes.
15 -- ('apitão reformado Il!'rnardo Barbosa de QUil(lros.
18 - Capitão, na situaç.lo de reserva, F'ra.ncisco António de Almeida Moreira.
»
21- General reformado João Evangelista
Pinto de
Magalhãi;;.
»
21
Capitão miliciano elo serviço de administraçâo
Illil itnr, llO cxtin to quadro especial, Manuel .Iosé
Gan!ia.
21 - Tenonto de infantaria,
ndido, Joaquim Matias.
"
:l:J-Capitão,
na situação de reserva, Fruncisco Basquilho da Fonseca.
»
:l8
Alferes do quadro (los serv iços auxiliares do exército, no quadro, .\ntónio de Moura .

.António de Oliveira Salazar.
gstá conforme,

o

Ajudante General,

/

.....

